رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
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=========================================================

مجلس الكلية الثامن للعام الجامعي 2022/2021
المنعقد يوم الربعاءالمو افق 2022/3/16
**********

اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر برئاسة السيد الستاذ الدكتور /محمد رفعت االمام عميد الكلية
وبحضور كل من :
 .1أ.د /سماح محمد الصاوى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة
 .2أ0د /وفدى السيد أبوالنضر
رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .3أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
رئيس مجلس قسم اللغة العربية
 .4أ.د /ايمان فؤاد بركات
الستاذ المتفرغ الفلسفة
 .5أ.د /فضل الله محمد اسماعيل
رئيس مجلس قسم الجغر افيا
 .6أ.د /محمد عوض السمنى
القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية
 .7د .محمد أحمد الفقى
الستاذ المساعد بقسم اآلثار
 .8د /أحمد سعيد عثمان
القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع
 .9د /نها عبدالمقصود غالى
الستاذ بقسم الجغر افيا
 .10أ.د /محمد عبدالقادر عبدالحميد
الستاذ بقسم اللغة االنجليزية
 .11أ.د /ميراندا محمد خميس الزوكة
الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ
 .12أ.د /فايزة محمود صقر
الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية
 .13د /أسماء محمود شمس الدين
المدرس بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .14د /شيرويت مصطفى فضل
المديرالتنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية
 .15أ.د /محمد محمود أبوعلى
مدير وحدة الخدمات االلكترونية
 .16د /أحمد عطية حميدة
أمين الكلية
 .17السيد /خالد الوليد حلمى لحوتي
تم دعوة كل من :
 .1السيد الدكتور /ابراهيم مصطفى شعبان المدرس بقسم الجغر افيا ونائب مديرمركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور
واعتذرت عن الحضور:
الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 .1أ.د /حنان خميس الشافعى
وتغيب كل من :
الستاذ بقسم اللغة العربية
 .1أ.د /عمر شحاته محمد
الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة
 .2أ.د /ميالد زكى غالى
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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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

=========================================================
افتتح السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية االجتماع
-

في بداية االجتماع رحب السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بجميع السادة الحضور .
قام السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس املجلس بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
اعادة الله بالخير والبركات .

 -أوال  :موضوعات اإلحاطة و التصديق -:

ً
 .1الموضوعات التى طرحت في مجلس الجامعة،
 .2التصديق على محضر مجلس الكلية السابق .
القرار:
تم التصديق على املحضر مع استدراك عذر الطالبة  /اآلء جمال سعد خلف عن اداء مادة علم االجتماع الدينى يوم 2022/1/30
ً
بالفرقة الرابعة بقسم االجتماع انتظام نظرا لظروفها المرضية للعام الجامعى .2022/2021

ثانيا :موضوعات وحدة ضمان الجودة :
أوال  :التصديق على مجلس الوحدة السابق.
القرار  :تم التصديق علي املجلس السابق .
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثانيا  :بخصوص مناقشة واعتماد الخطة التشغيلية لالعتماد الكاديمي بكلية اآلداب
القرار :أكد املجلس علي ضرورة التقدم لالعتماد خالل عا م على الكثر و البد أن تبدء القسام العلمية للبدء في االستعداد
لالعتماد على أن تكون مدة المشروع سنة واحدة يتم فيها تجهيز المستندات وتصحيح الوضاع للتقدم لالعتماد .مع
العلم أنه تم استكمال محاور الخطة االستراتيجية بمعرفة فريق الخطة االستراتيجية برئاسة أ.د/.إبراهيم مصطفى
شعبان وسيتم رفعها على موقع الكلية االلكتروني.
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثالثا  :بخصوص اختيار ثالثة برامج أكاديمية للتأهيل لالعتماد
القرار :يتم دعوة أ.د /.إبراهيم مصطفى شعبان ملجلس الكلية القادم لشرح المر بالتفصيل لرؤساء القسام العلمية
ُ
وتحديد عدد البرامج التي ينبغي أن تقدم لالعتماد.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
رابعا  :بخصوص اعتماد آلية متابعة تنفيذ خطة االعتماد الكاديمي بالبرامج.
القرار  :يتم عمل برنامج تدريبي ودورة تدريبية لعضاء القسام العلمية المتقدمة لالعتماد لنشر ثقافة االعتماد على ان تكون
ً
مساء.
يوم السبت  2022/3/19أون الين من الساعة  7حتى 9
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
خامسا  :بخصوص مناقشة تأمين الموارد المالية الالزمة لتنفيذ خطة االعتماد.
القرار  :و افق املجلس على مخاطبة للسيد أمين الجامعة المساعد للشئون المالية لمعرفة آلية الصرف من بند الجودة
بالجامعة لدعم المكافآت والمطبوعات الخاصة باالعتماد االكاديمي .
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سادسا  :بخصوص مناقشة موقف بقية برامج الكلية من خطة التأهيل لالعتماد الكاديمي.
القرار  :تم المو افقة على أن تستعد القسام العلمية للتقدم لالعتماد على أن يتم توجيه زيارات دعم فني بكل القسام العلمية من
خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية.
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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ً
سابعا  :بخصوص اعتماد قسمي الجغر افيا واللغة االنجليزية لتوصيف مقررات الفصل الدراس ي الثاني.
القرار :أحيط املجلس ً
علما مع تقديم الشكر لقسمي اللغة االنجليزية والجغر افيا.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثامنا  :بخصوص متابعة جائزة التميز الحكومي  ،برئاسة د.إبراهيم مصطفى شعبان.
القرار :و افق املجلس على تشكيل فريق العمل للتقدم للجائزة .
القرار:
و افق مجلس الكلية .
ً
تاسعا  :بخصوص متابعة االقتراح المقدم من المديرالتنفيذي للوحدة أ.د .محمد محمود أبوعلي بخصوص العشرين الوائل.
القرار :يتم رفع خطاب مفصل من السيد الستاذ الدكتور/محمد محمود أبوعلي للعرض على مجلس الكلية
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
عاشرا  :بخصوص اعتماد االستبيان المقدم من د .عصام كمال المصري رئيس لجنة االستبيانات بشأن تقييم المقرر الدراس ي
للطالب.
القرار  :و افق املجلس مع عرض االستبيان على مجلس الكلية للمو افقة مع تقديم الشكر والتقدير للسيد الستاذ الدكتور/
ً
الكترونيا.
عصام كمال المصري رئيس لجنة االستبيانات بالوحدة ورفع االستبيان لوحدة  ITلتفعيله
القرار:
و افق مجلس الكلية .
حادي عشر :بخصوص االقتراح المقدم من عضو من مجلس اإلدارة د .محمد عبده بدر الدين بعودة االختبارات المقالية حسب
طبيعة المادة العلمية.

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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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القرار  :و افق املجلس على رفع مذكرة من السيد الدكتور /محمد عبده بدرالدين لشرح السباب ورفعه ملجلس الكلية إلبداء
الرأي .
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثاني عشر  :بخصوص عقد دورات تدريبية من خالل وحدة ضمان الجودة
القرار :و افق املجلس على عقد دورتين  onlineعلي النحو اآلتي :
الدورة الولي عن تجهيز برامج الكلية لالعتماد وستكون بإذن الله تعالي من السابعة إلي التاسعة مساء يومي السبت والحد - 19
 20مارس  2022م  ،مع المدرب الخبيرالدكتور إبراهيم شعبان سيتم إعالن الرابط بعد مجلس الكلية .
الدورة الثانية ستكون يوم السبت المو افق  26مارس  2022من الساعة السابعة إلي العاشرة مساء عن أنماط السئلة
سيعرض المدرب الخبير الدكتور إبراهيم شعبان عن أنماط السئلة الخري الموضوعية بخالف أسئلة االختيار من
متعدد والصح والخطأ.
القرار:
و افق مجلس الكلية .
 .1كتاب السيدة أ.د /ايمان المليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بشأن تعديل البند الخاص بعدد اعضاء الهيئة المعاونة
الوارد بالصفحة  6بمحضرمجلس الكلية السابق فبراير 2022ليصبح على النحو التالى :
 عدد المدرسين المساعدين() 6 عدد المعيدين ()3القرار :
يتم اخطار وحدة ضمان الجودة بالتعديل .

ً
ثالثا :موضوعات وحدة تكنولوجيا المعلومات : IT
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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=========================================================
ثانيا:بشأأأن نظأأم المعلومأأات اإلداريأأة(: )MISأفأأاد أ /حسأأن أنأأور أبأأو اليزيأأد بأنأأه قأأد تأأم االنتهأأاء مأأن رصأأد وتجميأأع جميأأع نتأأائج امتحانأأات
الفصأأل الدراس أ ي الول 2022/2021م عل أأى نظ أأام ( ، ) MISوق أأد ت أأم إغ أأالر جميأأع الكنت أأروالت اآللي أأة بع أأد مراجع أأة ك أأل كنت أأرول لنتائج أأه
وتسليمها موقعة منهم إلى مكتب السيد الستاذ الدكتورعميد الكلية تمهيدا إلعالنها.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا  :بشأن التدريب على تكنولوجيا المعلومأات  :قأام د /أحمأد عطيأة المأديرالتنفيأذي بتكليأف أ /طأارر أبأو قمأر بأنأه يتأابع مأع مأو في
شؤون الطالب بالكلية ما يتعلق باإلعداد لتدريب مو في قسم شؤون الطالب بالكلية فيما يتعلأق ببرنأامج تقأديم الخأدمات إلكترونيأا فأي
أسرع وقت ممكن لتسريع العمل وإنجازه بدقة وبسرعة خدمأة للطأالب وللخأريجين خاصأة مأع النلأخة الجديأدة مأن برنأامج( )MISفأور
وصولها.
القرار:
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
رابعا :بشأن البوابة اإللكترونية :أفاد أ /كيرلس سامي مسئول وحدة  Portalباآلتي :
أ -تم اعالن جدول محاضرات الفصل الدراس ي من العام الجامعى  2022/2021من خالل الموقع الرسمى للكلية وذلك بعد
اعتمادة .
ب -تم تجهيز صفحة اعالن نتائج الفصل الدراس ي الول من العام الجامعى  2022/2021وتزويدها برابط خاص للشكاوى
والدعم الفنى وكذلك برابط خاص بأرقام جلوس الطالب .
ت -تم البدء فى اعالن نتائج الفصل الدراس ى الول من العام الجامعى  2022/2021وذلك يوم الجمعة المو افق 2022/2/25
من خالل الموقع الرسمى للكلية وذلك بعد اعتمادها .
ث -استمرار الوحدة فى تنظيم كافة االجتماعات وورش العمل اون الين وذلك لجميع اجتماعات اللجان ومجالس القسام
ومجلس الكلية ووحدة ضمان الجودة .
ج -تم تنظيم مناقشة لرسالة ماجستير بقسم اللغة العربية اون الين خالل هذا الشهر .
ح -استمرار تقديم الدعم الفنى لجميع الطالب فيما يخص مشاكل اإليميل الجامعى على مدار الساعة وذلك من خالل الصفحة
الرسمية للكلية .
خ -تم عمل ايميالت جامعية لطالب الدراس ات العليا بالكلية الذين تقدموا بطلب عمل ايميل جامعى للوحدة .
= قأامأت الأوحدة في خالل شهأرفبرايربأإرسال-عأبر اإليمأيالت الكاديأمية للأسادة أعأضاء هأيئة
التدريس -ما يلي :
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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=========================================================
أ -محضر مجلس الكلية .
ب -دعوة مجلس الكلية  ،وجدول العمال لشهرمارس 2022م.
ج -دعوات مجالس القسام لبع القسام العلمية بالكليةومحاضر اللجان.
د -االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس.
ه -جميع الخبارالتي تنشر على الموقع الرسمي ترسل نلخة منها على البريداإللكتروني.
=سأجل الموقأأع الرسأأمي للكليأأة حتأى اليأأوم مأأا يزيأأد عأن سأأتة ماليأأين وثمانمائأأة ألأأف زيأارة  ،كمأأا بلأ عأأدد القأراءات لموقأأع الكليأأة مأأا يزيأأد
عن مليون وتسعمائة و ثالثة وستين ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
رابعا  :موضوعات شئون هيئة التدريس :
 .1كتاب السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية ورئيس مجلس قسم التاريخ بمو افقة املجلس بجلسته في  2022/3/1بتقديم
القسم الشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور /ابراهيم مرجونة عن فترة رئاستة ملجلس قسم التاريخ .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما وقدم الشكر لسيادته .
 .2االقتراح المقدم من السيد أ.د /محمد رفعت االمام عميد الكلية بشأن تفعيل الخطة االستراتيجية للكلية والجامعة بانشاء
وحدة البرامج المميزة بالكلية .
القرار :
و افق مجلس الكلية على المقترح .
 .3كتاب السيدة أ.د /ايمان بركات رئيس مجلس قسم اللغة العربية بمو افقة املجلس بجلسته في  2022/3/2على تجديد انتداب
ً
السيد الدكتور /محمود محمد حمزة الستاذ المساعد بالقسم للعمل مدير تنفيذى لمؤسسة التعليم أوال التابعة لوزارة
ً
التضامن احدى مؤسسات املجتمع المدنى العاملة بقطاع التعليم والتابعة لوزارة التضامن اعتبارا من  2022/3/2وحتى /3/1
. 2023
القرار :
ً
و افق مجلس الكلية طبقا للوائح والقوانين .
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
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=========================================================
 .4كتاب السيدة الدكتورة  /نها غالى قائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو افقة املجلس بجلسته في  2022/3/3على
تعيين السيدة  /ندى ابراهيم الرومى في و يفة مدرس مساعد بالقسم لحصولها على الماجستير .
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .5كتاب السيدة أ.د  /عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بشأن مو افقة املجلس بجلسته في
 2022/3/12على تعيين السيدة  /خلود حمدى سليمان الشريف في و يفة مدرس مساعد بالقسم لحصولها على الماجستير.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .6التنبية على السادة رؤساء القسام العلمية بضرورة احضارالنسبة المئوية العضاء الكنتروالت .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما التنبيه على الشئون المالية بعمل المتأخرات المالية .

ً
ن
خامسا  :موضوعات شئو الطالب :
 .1تفعيل قسم اللغة الفرنسية .
القرار :
و افق مجلس الكلية على مخاطبة الجامعة بشأن تفعيل قسم اللغة الفرنسية والمطالبة بتعيين الموارد البشرية الالزمة .
 .2كتاب السيدة أ.د /سماح الصاوى وكيل الكلية للدراسات العليا والمفوض بتسير أعمال قسم الفلسفة بشأن احاطة املجلس
ً
علما بما انتهى اليه مجلس القسم بجلسته في  2022/3/8بشأن قرار مجلس الجامعة رقم ( )6لسنة  2022بشأن آليات تطوير
ً
ً
الكتاب الجامعة والذي يفيد صعوبة تطبيق ما تضمنه حاليا  ،حرصا على انتظام العملية التعليمية ومصلحة الطالب .
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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=========================================================
 .3كتاب السيد الدكتور /عادل هالل المدرس المتفرغ بقسم التاريخ بالكلية بشأن طلب سيادته المو افقة على نشر النلخه
االلكترونية من كتابى المقررين على الفرقة الرابعة  :مقررى ( أوروبا والمغول ) و ( عصر الحروب الصليبية المتأخرة )على
ً
بوابة الكلية مجانا .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
مجالس القسام العلمية بشأن الرد على قرارآلية المقررات االلكترونيه من الصورة الورقيه إلى االلكترونيه.

 .4مكاتبات بع
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما وسوف ترفع الى مجلس الجامعة .

 .5كتاب السيدة الدكتورة  /نها غالى قائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو افقة املجلس بجلسته في  2022/3/3على
تعيين تفعيل الزيارات الميدانية لطالب الفرقة الثانية فقط خالل الفصل الدراس ى الثانى للعام الجامعى  2022/2021وفق
استراتيجة تنفيذية تم االتفار عليها من قبول مسؤول التدريب بالقسم مع الجهات املختصه .
القرار :
و افق مجلس الكلية مع مو افاة ادارة الكلية بأماكن الزيارات الحاطة الجامعة واتخاذ االجراءات الالزمة .
 .6كتاب السيدة الدكتورة  /نها غالى قائم بعمل رئيس مجلس قسم االجتماع بشأن مو افقة املجلس بجلسته المنعقدة أون الين في
 2022/3/11على استبدال السيدة الدكتورة /نها غالى في نصف مقرر أساليب الخدمة االجتماعية بالفرقة الولى بالسيد
ً
الدكتور /اشرف شلبي مع اضافة سياد تها على نصف مقرر النصوص االجتماعية بلغة أجنبيه بالفرقة الولى أيضا بالمشاركة
مع السيد الدكتور /أشرف شلبي .
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .7كتاب السيدة أ.د /سماح الصاوى وكيل الكلية للدراسات العليا والمفوض بتسير أعمال قسم الفلسفة بشأن مو افقة مجلس
القسم المقدم  /حسام رحومة عن اجراء اختبارات المقررات التالية ( امتحانات مقالية ) والمواد هى فيما يلى :
الفرقة الولى
 مادة المنطق الصورىالفرقة الثانية
 مادة المنطق الحديث مادة المنطف ونظرية المعلومات الفرقة الرابعة.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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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القرار :
يرجأ الى الجلسة القادمة لحين ورود التصور النهائي لوحدة ضمان الجودة بشأن االمتحانات المقالية .

موضوعات املحضر :

ً
أوال :التصديق على محضرالجلسة السابقة.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثانيا :موضوعات وحدات :الجودة  -MIS -القياس والتقويم:

 .1فيما يتعلق بوحدة الجودة :يرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .0فيما يتعلق بوحدة  :MISيرفع املحضر ملجلس الكلية.
 .6فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم :أفادت السيدة الدكتورة /رانيا نظمي – المديرالتنفيذي للوحدة بما يلي:
 .1.1تم سحب وتصحيح جميع المواد لجميع االقسام والكنتروالت بكلية اآلداب.
 .1.2تم مراجعة النتائج باالشتراك مع وحدة ال .IT
 .1.3نشكررؤساء الكنتروالت لحسن التعاون مع وحدة القياس والتقويم ووحدة ال .IT
 .1.4نشكر جميع االقسام التى استلمت أورار االجابات الخاصة بموادهم ونأمل من باقى االقسام التى لم تستلم النتائج سرعة

التوجه الى وحدة القياس والتقويم إلستالم هذه المواد.
.1.5تأمل الوحدة من جميع رؤساء الكنتروالت تطبيق متطلبات وحدة القياس والتقويم المرفقة بالتقرير.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
ثالثا :الموضوعات ُ
المتعلقة بنتائج االمتحانات التحريرية:
 .2الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن اإلطمئنان على نتيجة الفصل الدراس ى االول بالفرر

االربعة وهى قيد المراجعة وبعضها تم االنتهاء من اعتماده من ادارة الكلية واإلعالن على الموقع الخاص بالكلية.
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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ر ً
ابعا :تقاريرالمتابعة:
 .3الموضوع :كتاب قسم السياسة بشأن اعتماد جدول املحاضرات النهائى لقسم السياسة بعد اكتمال االنتدابات الالزمة.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

 .4الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن اإلطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بالقسم
وعلى انتظام املحاضرات وكذلك الساعات المكتبية والقيام بجميع العباء التدريسية.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
خامسا :تقاريرالدعم الطالبي:
 .5الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن اإلحاطة ً
علما بتقرير د /أحمد خميس الفقى المرشد
االكاديمى للقسم وو افق على ما ورد فيه وهو :
 .5.1توزيع جدول املحاضرات بما يناسب رغبات الطالب قدرالمستطاع
 .5.2تقسيم الدفع الى مجموعات بالنسبة للمحاضرات فى القاعات حرصا على سالمة الجميع واتباعا لكافة االجراءات االحترازية
 .5.3يتم حصراسماء الطالب من ذوى الهمم وكذلك اصحاب البحوث االجتماعية لتوفيرالمادة العلمية لهم باملجان.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
سادسا :الكتاب اإلليكتروني:
 .6الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن اإلحاطة ً
علما بقرار مجلس جامعة دمنهور بشأن منصة
الجامعة والكتاب اإلليكترونى والجميع ملتزم بما ورد من قرارات ونحن فى انتظار مو افاتنا باآلليات واإلجراءات المطلوبة حتى يتسنى
تنفيذ المر .
القرار :أحيطت اللجنة ً
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
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القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
سابعاُ :
المقررات الدراسية:
 .7الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/2م بشأن المو افقة على إسناد ساعة مادة " المعاجم"
ُ
المسندة للدكتور /سامح كمال إلى الستاذ الدكتور /محمود فراج.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 .8الموضوع :كتاب قسم التاريخ بشأن اشتراك الستاذ الدكتور /علي السيد ،مع السيد الدكتور /ماهر أبوالسعيدأ ،في تدريس ُمقرر " :تاريخ
أوروبا في العصور الوسطى المتأخرة" للفرقة الولى.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية

ً
ثامنا :خطابات القسام العلمية:

 .9الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن مناقشة التقرير ُ
المقدم من أ.د .ماجد شعلة رئيس
المشروع الميداني للفرقة الرابعة شعبة المساحة ونظم المعلومات 2022/2021م عن رحلة واحة سيوة ( مطروح) خالل الفترة من 21
حتى 2022/2/26م ،ويطلب سيادته استكمال العمل الميداني للمساحة البحرية بمنطقة رشيد يوم الخميس  17مارس 2022م ،كما
يطلب سيادته عقد ملتقى علمي لتسليم مخرجات المشروع الميداني لطالب شعبة المساحة يوم  2022/3/29م ،ويؤكد سيادته على
ضرورة عمل صيانة لألجهزة المساحية التي تم اشراكها في العمل الميداني ( وفق المعروض).
القرار ، :و افقت اللجنة ،مع رفع طلب عقد الملتقى للجامعة للمو افقة واتخاذ االجراءات الالزمة .
القرار :
يرفع للسيد الستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة .
 .10الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن المو افقة على استكمال العمل الميداني في
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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المساحة البحرية بمنطقة رشيد يوم الخميس  17مارس  2022م ،طالب الفرقة الرابعة شعبة المساحة ،وهم نفس الطالب السابق
قيامهم برحلة لواحة سيوة خالل الفترة من  21حتى 2022/2/26م ،بإشراف أ.د .ماجد شعلة -رئيس المشروع الميداني ونفس العضاء.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 .11الموضوع :كتاب مجلس قسم الجغر افيا بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن تكريم أسماء المدربين من قبل رئيس المشروع.
القرار :أحيطت اللجنة ً
علما.
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .

ً
تاسعا :مايستجد من أعمال:
 .12الموضأأوع :النظأأرفأأي المأأذكرة المرفوعأأة مأأن قسأأم شأأؤون الطأأالب بشأأأن إعأأادة قيأأد الطالبأأة /إسأأراء فرحأأات محمأأد البأأراوي -باقيأأة لاعأأادة
بقسم االجتماع انتظام للعام الجامعي 2022-2021؛ وذلك لظروفها المرضية .
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 .13الموض أوع :الخطأأاب الأأوارد مأأن مركأأزإصأأالح وتأهيأأل دمنهأأور رجأأال بشأأأن الطالأأب ُ
المقأأدم مأأن ال زيأأل /أشأأرف رجأأب جأأودة خأأالف ،المقيأأد
بالفرق أأة الول أأى – قس أأم اللغ أأة العربي أأة للع أأام الج أأامعي  ،2022-2021وال أأذي يرغ أأب في أأه تحدي أأد مواعي أأد أخ أأرى للم أأواد الم أأذكورة بالطل أأب
المرفق؛ ً
نظرا لعدم حضورها لوجوده في جلسة في تلك اليام.
القرارُ :يرفع المر ملجلس الكلية .
القرار :
ً
رف املجلس وقرر االلتزام بمواعيد االمتحانات طبقا للوائح والقوانين .
 .14الموضأوع :االلتمأاس المرفأأوع مأن ولأي أمأأر الطالأب /محمأد جمأأال طأه أبأأو املجأد -المقيأد بالفرقأأة الولأى – بقسأم الجغر افيأأا بشأأن التماسأأه
ُ
النظر في حالة ابنه حيث إنأه ضأمن طأالب الأدمج ورسأب بامتحانأات الفصأل الدراسأ ي الول؛ حيأث إنأه لأم ترالأى حالتأه ،ولأم ُيبلأ الكأونترول
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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بها.
القأأرار :تقتأأرح اللجنأأة حسأأاب درجأأات الطالأأب بامتحانأأات الفصأأل الدراس أ ي الول بمأأا يتناسأأب مأأع نسأأبة الأأدمج الخاصأأة بأأه ،مأأع رفأأع هأأذا
ُ
المقترح للجنة شؤون التعليم والطالب بالجامعة.
القرار :
يرجأ لمزيد من الدراسة .
 .15الموضوع :خطة تطوير وتنظيم المكاتب اإلدارية بقسم شؤون الطالب بكلية اآلداب.
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية
 .16الموضوع :تعديالت النتائج الواردة من الكونتروالت اآلتية:
 الفرقة الولى – قسم اللغات الشرقية. الفرقة الثالثة – قسم اللغة العربية. الفرقة الرابعة -قسم الفلسفة. الفرقة الرابعة – قسم التاريخ.ُ
القرار :و افقت اللجنة ،وترفع الحاالت للتعديل بوحدة .MIS
القرار :
و افق مجلس الكلية.
الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :
القرار
الفترة
سبب العذر
الفرقة  /القسم
اسم الطالب /الطالبة
م
مادة اللغة التركية بتاريخ  2022/1/25وافق مجلس
عذرمرض ى
 .1هديرابراهيم عبدالمطلب الفرقة الولى قسم
الكلية
هنداوى
بالفصل الدراس ى الول العام الجامعى
اللغات الشرقية
2022/2021
انتساب موجه
مادة اللغة العبرية بتاريخ  2022/1/3وافق مجلس
عذرمرض ى
الفرقة الولى قسم
 .2دعاء حمود عبدالغنى
الكلية
بالفصل الدراس ى الول 2022/2021
اللغات الشرقية انتظام
حبيب
وافق مجلس
العام الجامعى 2022/2021
عذراجتمالى
الفرقة الثالثة قسم
 .3أحمد عبدالحميد السيد
الكلية
التاريخ انتساب موجه
خليل
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
سادسا :موضوعات الدراسات العليا:

ً
أوال :التصديق على الجلسة السابقة.
قام السيد الدكتور /عصام المصرى -أستاذ الفلسفة المساعد بقسم الفلسفة بالتحفظ على تلجيل موضوع ماجستير تخصص
سياسة بعنوان" السلطة عند حنة ارندت" وال توجد شعبة سياسة بالئحة القسم فلم يتم تفعيلها ،وقد تم رف موضوعات سابقة
بنفس التخصص لعدم وجود شعبة سياسة بالدراسات العليا .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثانيا :موضوعات قسم التاريخ :
الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن اعتماد نتيجة االمتحان التأهيلى للطالب
-1
 /عاطف عبد الحكيم التهامى حسين المرفوع من قبل اللجنة المشكلة  ،وكان امتحان شامال  comprehensire examواللجنة
شكلت من أ.د /محمد سيد كامل االستاذ بدار العلوم المنيا  ،أ.د /ابراهيم مرجونة استاذ بالقسم  ،ا.د /تيسير شادى  ،استاذ مساعد
بالقسم والطالب دكتوراه تخصص تاريخ اسالمى وقد اجتازاالمتحان الشامل بنجاح وحصل على حصل على تقدير.A+
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن المو افقه على تشكيل لجنة لفحص
-2
واعتماد رسالة الدكتوراه المقدمة من  /احمد محمد عبد القوى شعير وعنوانها :
" الخيال والو اقع  :اسطورة الكاهن يوحنا واثرها على الصراع الصليبى االسالمى خالل القرنين الثانى عشر والثالث عشرالميالديين"
وقد حصل على الدكتوراه من جامعة فيليبس بماربورج بألمانيا بتاريخ  12مايو  2021م وتم معادلتها من املجلس االعلى للجامعات
بتاريخ 2021/9/12م على ان يكون تشكيل اللجنة على النحو االتى :
أ.د /على احمد السيد
أ.د /محمد رفعت االمام
أ.د /ابراهيم محمد مرجونة
القرار :و افقت اللجنة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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القرار :
و افق مجلس الكلية
الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  2022/3/1م بشأن المو افقه على المقترح المقدم من لجنة
-3
االشراف بشأن تشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالبه /نجاح يوسف محمود بالل فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلبات
درجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالتها:
" جرائم النساء خالل العصرالعباس ى الثانى 334-232هأ946-847/م "
واللجنة على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور
مناقشا ورئيسا
 -2أ.م.د /محمد زين العابدين
ً
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة طنطا
-3أ.م.د /تيسير محمد شادى
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور
مشرفا
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن المو افقه على مقترح لجنة االشراف
-4
بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالبة /احالم السيد محمد الشوربجى فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلبات درجة
الماجستير بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالتها:
" المن البيئى خالل دولة المماليك البحرية فى مصر 1382-1250/794-648م "
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور
مناقشا ورئيسا
-2أ.د /جمال فارور الوكيل
ً
مناقشا
أستاذ التاريخ الوسيط بكلية العلوم االنسانية باالسماعيلية
-3أ.م.د /تيسير محمد شادى
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  2022/3/1م بشأن المو افقه على المقترح المقدم من لجنة
-5
االشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب /عاطف عبد الحكيم تهامى حسين فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات
درجة الدكتوراه فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته:
" الفتن والثورات فى عصرالسالطين التغليقين بالهند 815-720هأ1412-1320 /م "
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
دمنهور
مشرفا ورئيسا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة
-2أ.د /محمد على دبور
ً
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية دارالعلوم القاهرة
-2أ.م.د /تيسير محمد شادى
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور
مناقشا
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
مشرفا

الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  2022/3/1م بشأن المو افقه على المقترح المقدم من لجنة
-6
االشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالبة /نادية عويس حسانين حسانين فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلبات
درجة الدكتوراه فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالتها:
" االحوال السياسية لسلطنة دهلى فى عهد السلطانة رضية -634هأ1240-1236/637م "
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور
مشرفا ورئيسا
 -2أ.د /عفيفي محمود ابراهيم
ً
ً
مشرفا مشاركا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة بنها
 -3أ.د /محمد سيد كامل
ً
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية دارالعلوم جامعة المنيا
-4أ.م.د /تيسير محمد شادى
ً
دمنهور
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

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

الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/1م بشأن المو افقه على المقترح المقدم من لجنة
-7
االشراف بتشكيل لجنة المناقشة والحكم للطالب /محمد السيد بسيونى فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات درجة
الدكتوراه فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته :
" التنظيمات السرية للشيعة فى مدينة سلمية خالل عصرالدولة العباسية
656-132هأ 1519-750/م"
و التشكيل على النحو االتى:
 -1أ.د /ابراهيم محمد على مرجونة
ً
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور
مشرفا ورئيسا
 -2أ.د /حنان مبروك اللبودى
ً
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة االسكندرية
 -3أ.د /شاهندة سعيد منصور
ً
مناقشا
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة االسكندرية
-4أ.م.د /تيسير محمد شادى
ً
أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور
مشرفا
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
الموضوع :كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  2022/3/1م بشأن المو افقه على تلجيل خطة بحث
-8
الستكمال متطلبات درجة الماجستير فى االداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ الحديث والمعاصر بناءا
على تقريرا.د /فايز انور عبد المطلب مسعود مقرر السيمنارالذى عقد يوم 2022/2/27م والموضوع بعنوان:
" تطور الحياة الثقافية فى دولة االمارات العربية المتحدة 1981-1971م"
للطالبة  /شيرين ناجى عبد الغنى  ،تحت اشراف أ.د /محمد رفعت االمام استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بالقسم وعميد الكلية  ،و
د /احمد خميس الفقى مدرس التاريخ الحديث والمعاصر بالقسم .
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
ثالثا :موضوعات قسم الجغر افيا:
 -1الموضأأوع :كتأأاب مجل أأس قسأأم الجغر افي أأا بجلسأأته المنعق أأدة بتأأاريخ 2022/3/1م بشأأأن موض أأوع عمأأل الئح أأة جديأأدة للدراس أأات
العليأا بالقسأأم درجأة الماجسأأتير (الشأأعبة الطبيعيأة -الشأأعبة البشأأرية) ،درجأة الأأدكتوراة( الشأأعبة الطبيعيأة -الشأأعبة البشأأرية)(
على النحو المرفق).
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -2المذكرة المقدمة مأن السأتاذ الأدكتور /محمأد عأوض السأمنى – رئأيس قسأم الجغر افيأا بشأأن اإلحاطأة ً
علمأا بأالرجوع إلأى كراسأات
مقأأرر المسأأاحة التاكيومتريأأةالتى مازالأأت مأأع أسأأتاذ المأأادة ،د /عبأأد المأأولى شأأعبان عرقأأوب – المأأدرس بالقسأأم حتأأى تاريخأأة  ،وجأأد
خط أأأ ف أأى كش أأف الرص أأد المرس أأل م أأن س أأيادتة للكنت أأرول ،واتا أأح أن درج أأات الط أأالبين المتظلم أأين م أأن الم أأادة الم أأذكورة لفص أأل
الخريف2022 /2021م .
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ر ً
ابعا :موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:
 -1الموضوع :كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/2م بشأن طلب سحب خطة البحث
الخاصة بطالب الدكتوراة أدب انجليزيعاصم عادل عبده النمكي
علما بأن عنوان الخطة الملجلة في أغسطس  2021هو:
"المظلة المقدسة:التحليل النقدي للخطاب الديني متمثال في تعليقات عبد الله رشدي واسالم البحيري المنشورة على فيسبوك"
"A Critical Discourse Analysis of the Facebook Posts ofAbdullah Rushdy andIslam El-Behery”:The Sacred Canopy
وذلك لألسباب التالية:
 -1إسالم بحيري وعبد الله رشدي أصبحا مثار جدل عنيف والفضل تجنب الموضوع الشائك حتى لو خطة الطالب تقوي التيارين
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
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 -2اعتذارا.د .ميراندا الزوكة المكتوب والمدون بمجلس القسم في يناير 2021
 -3الشق اللغوي بالرسالة محله الفضل شعبة اللغويات بعد فتحها في أغسطس  2021والفضل تحري الموضوعات الدبية بشعبة
الدب
 -4فيسبوك أقل من أن يعتد به في أطروحة للدكتوراة بشعبة أدب
 -5تم تعديل لجنة اإلشراف لتحل ا.م.د .ابتسام محمد الشقرفي  :أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية
جامعة دمنهوربدال من ا .د .ميراندا الزوكة العتذارها لتصبح لجنة اإلشراف كالتالي:
ا.د .إيمان المليجي :أستاذ الدب اإلنجليزي :قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب جامعة دمنهور.
ا.م.د .ابتسام محمد الشقرفي :أستاذ الدب اإلنجليزي المساعد قسم اللغة اإلنجليزية كلية التربية جامعة دمنهور
 -6سيتم عقد سمنارآخر للطالب في إبريل أو مايو  2022في تخصص المسرح اإلنجليزي وإحالل الخطة الجديدة بموضوعها بدال من
الموضوع السابق ذكره.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
خامسا :موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية
 -1الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/5م بشأن المو افقة
على منح الباحثة  /إبتسام محمد أبوزيد  ،درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية ،بنظام الساعات
المعتمدة فى موضوع بعنوان:
" القنعة المسرحية فى الفن اليونانى والرومانى "
حيث استوفت الباحثه جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -2الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/5م بشأن المو افقة
على منح الباحث  /عبد الحليم عبد الحميدعبد الحليم محمد ،درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية
والرومانية  ،بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان " تالل اآلثار بمركز أبو المطامير – محافظة البحيرة فى العصرين
اليونانى والرومانى " حيث استوفى الباحث جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة
القرار :و افقت اللجنة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
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القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -3الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/5م بشأن المو افقة
على منح الباحثة  /مريم سامى عزيز جرجس ،درجة الدكتوراة من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  ،بنظام
الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان" التمائم فى الفن القبطى والبيزنطى حتى منتصف القرن السابع الميالدى " حيث
استوفت الباحثة جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -4الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/5م بشأن المو افقه على
تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحثة  /نهلة عامر محمد النجار ،الملجل لدرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات
المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع:
" مشاهد من الحياة اليومية على الفخاراليونانى فى العصرين اآلرخى والكالسيكى "
وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من :
رئيسا ومشرفا
 -1أ.د /حنان خميس الشافعى
استاذ اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
مناقشا
 -2أ.د /عبير عبداملحسن قاسم
أستاذ ورئيس قسم الثاراليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة دمنهور
مشرفا
 -3د /عزة عبد الحميد قابيل
استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة طنطا
مناقشا
 -4د /شهيرة عبد الحميد هاشم
استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة طنطا
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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 -5الموضوع :كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2022/3/5م بشأن المو افقه على
تلجيل خطة بحث الطالبة  /أزهار عبد المولى عرقوب لنيل درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار
والدراسات اليونانية والرومانية شعبة اآلثاراليونانية والرومانية فى موضوع :
" تصويرالموزنات فى الفن اليونانى والرومانى "
وتتكون لجنة اإلشراف من كل من :
 -1أ.د /حنان خميس الشافعى
استاذ اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
 -2د /عزة عبد الحميد قابيل
استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة طنطا
ً
علما بأن تاريخ 2022/3/5م.
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -6الموضأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اآلثأأار والدراسأأات اليونانيأأة والرومانيأة بجلسأأته المنعقأأدة بتأأاريخ 2022/3/5م بشأأأن المو افقأأه علأأى
تلأأجيل خطأأة بحأأث الطالبأأة  /إسأأراء محمأأد السأأيد عأأامر لنيأأل درجأأة الماجسأأتيرفأأى اآلداب بنظأأام السأأاعات المعتمأأدة مأأن قسأأم
اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية شعبة اآلثاراليونانية والرومانية فى موضوع :
" التو يف السياس ى للحمامات الرومانية بشمال أفريقيا
(دراسة اثرية في القرون الربعة الولى الميالدية)"
وتتكون لجنة اإلشراف من كل من :
 -1أ.د /عبير عبد املحس قاسم
استاذ ورئيس قسم اآلثاراليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
 -2د /عزة عبد الحميد قابيل
استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية – كلية الداب جامعة طنطا
ً
علما بأن تاريخ 2022/3/5م.
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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تتطل الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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 -7الموضأ أأوع :كتأ أأاب مجلأ أأس قسأ أأم اآلثأ أأار والدراسأ أأات اليونانيأ أأة والرومانيأ أأة بجلسأ أأته الطارئأ أأة المنعقأ أأدة بتأ أأاريخ 2022/3/12م بشأ أأأن
المو افقأ أأه علأ أأى قبأ أأول ملأ أأف الطالبأ أأة  /صأ أأابرين محمأ أأد أحم أ أأد سأ أأعد ضأ أأمن الطأ أأالب المتقأ أأدمين بفصأ أأل الربيأ أأع 2022م لدرج أ أأة
الماجستير بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية .
القرار :و افقت اللجنة.
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
سادسا :موضوعات قسم اللغة العربية
 -1الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اللغأأة العربيأأة بجلسأأته المنعقأأدة بت أاريخ  2022/3/2م بشأأأن المو افقأأه علأأى مأأنح الطالبأأة /شأأيماء
إبأ أأراهيم محمأ أأود الوكيأ أأل  ،درجأ أأة الماجسأ أأتيرفأ أأي اآلداب مأ أأن قسأ أأم اللغأ أأة العربيأ أأة وآدابهأ أأا بنظأ أأام السأ أأاعات المعتمأ أأدة تخصأ أأص
الدراسات الدبية والنقدية ،في موضوع:
(تجليات إقليم البحيرة فى الرو اية المصرية )
إشراف :
أ.م.د/أسماء شمس الدين
أ.د/محمد حسن عبدالله
أستاذ الدب العربى المساعد أ كلية اآلداب
أستاذ النقد الدبى المتفرغ
جامعة دمنهور
كلية دارالعلوم جامعة المنيا
وذلك بعد أن أتمت الطالب التصويبات
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
-2الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم اللغ أأة العربي أأة بجلس أأته المنعق أأدة بت أأاريخ 2022/3/2م بش أأأن المو افق أأه عل أأى تش أأكيل لجن أأة الحك أأم
والمناقش أأة للطالب أأة /عاي أأدة عب أأدالعزيز عل أأى حس أأن  ،ف أأى الرس أأالة المقدم أأة لني أأل درج أأة الماجس أأتيرف أأي اآلداب م أأن قس أأم اللغ أأة العربي أأة
وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية ،في موضوع :
(أثر قلق الموت فى شعرابن خفاجه الندلس ى )
لتكون اللجنة كاآلتى :
ً
أ.د.حمدى أحمد حسانين أستاذ الدب الندلس ى كلية اآلداب جامعة الزقازيق  .مناقشا ورئي ًسا
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما وتصد بأساتذتها
وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
العليا تسهم ى الرقى و التةمية المستدامة للم تم .
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ً
أ.د.إيمان فؤاد بركات أستاذ الدب والنقد كلية اآلداب جامعة دمنهور
مناقشا
ً
أ.د.محمد محمود أبو على أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب جامعة دمنهور
مشرفا
ً
أ.م.د.مروة شحاته الشقرفى أستاذ الدب الندلس ى المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهور مشرفا
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.

 -3الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم اللغ أأة العربي أأة بجلس أأته المنعق أأدة بت أأاريخ 2022/3/2م بش أأأن المو افق أأه عل أأى تش أأكيل لجن أأة الحك أأم
والمناقشأأة فأأى الرس أأالة المقدمأأة مأأن الطالب أأة /إيمأأان محم أأد علأأى حسأأن  ،لني أأل درجأأة الماجس أأتير فأأي اآلداب مأأن قس أأم اللغأأة العربي أأة
وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية بعنوان :
ً
فن المطارحات فى العصرالمملوكى "مابين الجزار ،الورار ،الحمامي ،وابن النقيب أنموذجا"
وتكون اللجنة كاآلتى :
ً
مشرفا ورئيساً
أ.د.محمد مصطفى أبو شوارب أستاذ الدب والنقد كلية التربية جامعة االسكندرية
ً
أ.د.إيمان فؤاد بركات أستاذ الدب العربى ورئيس مجلس قسم اللغة العربية بالكلية مشرفا
أستاذ الدب والنقد كلية آداب جامعة حلوان
أ.د.بهاء حسب الله
أ.م.د.رانيا جمال عطية أستاذ النقد والبالغة المساعد كلية اآلداب جامعة دمنهور
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.

ً
مناقشا

ً
مناقشا

-4الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم اللغ أأة العربي أأة بجلس أأته المنعق أأدة بت أأاريخ  2022/3/2م بش أأأن المو افق أأه عل أأى تش أأكيل لجن أأة الحك أأم
والمناقشأأة فأأى الرسأأالة المقدمأأة مأأن الطالب/محمأأد إبأأراهيم مصأأطفى إبأأراهيم الخيأأوطى ،لنيأأل درجأأة الماجسأأتير فأأي اآلداب مأأن قسأأم
اللغة العربية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية بعنوان :
تنوع السيار القرآني وأثره فى إثراء الدالالت وانلجام المدلوالت
ً
أنموذجا دراسة وصفية تحليلية "
"آيات من القصص القرآنى آدم ونوح وهود عليهم السالم
ويكون التشكيل كاآلتى:
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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ً
ً
ورئيسا
مناقشا
أ.د.يوسف عامر أستاذ الدب المقارن بكلية اللغات والترجمةورئيس لجنة
ً
الشؤون الدينية والوقاف بمجلس الشيوخ نائب رئيس جامعة الزهر سابقا
ً
أستاذ الدب والنقد كلية اآلداب جامعة دمنهور
مشرفا
أ.د.إيمان فؤاد بركات
ً
أ.د.محمد محمود أبو على أستاذ النقد والبالغة كلية اآلداب جامعة دمنهور
مناقشا
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 -5الموض أأوع :كت أأاب مجل أأس قس أأم اللغ أأة العربي أأة بجلس أأته المنعق أأدة بت أأاريخ  2022/3/2م بش أأأن المو افق أأه عل أأى تل أأجيل خط أأة البح أأث
المقدم أأة م أأن الطالب/أحم أأد محم أأد عب أأد الس أأالم الص أأاوى  ،لني أأل درج أأة ال أأدكتوراة ف أأي اآلداب م أأن قس أأم اللغ أأة العربي أأة وآدابه أأا بنظ أأام
الساعات المعتمدة تخصص الدراسات الدبية والنقدية بعنوان :
"الحرب الهلية اللبنانية فى الرو اية العربية فى الربع الخيرمن القرن العشرين "
إشراف :
أ.د.محمد عبدالحميد خليفة أستاذ الدب والنقدرئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور
مدرس الدب العربي بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة دمنهور
د .عصام لطفى وهبان
القرار :
و افق مجلس الكلية.
-6الموضأ أأوع :كت أ أأاب مجل أ أأس قسأ أأم اللغ أ أأة العربي أ أأة بجلس أ أأته المنعقأ أأدة بت أ أأاريخ 2022/3/2م بش أ أأأن المو افقأ أأه عل أ أأى اقتص أ أأارالت أ أأدريس
بالدراسأأات العليأأا علأأى السأأاتذة والسأأاتذة المسأأاعدين فقأأط وفأأى حالأأة الججأأز يأأتم االنتأأداب مأأن الجامعأأات الخأأرى ولأأم يعتمأأد جأأدول
خالف ذلك
القرار :يعرض المر على مجلس الكلية
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
-7الموضوع :كتأاب مجلأس قسأم اللغأة العربيأة بجلسأته المنعقأدة بتأاريخ  2022/3/2م بشأأن المو افقأه علأى إسأناد مأادة موضأوع خأاص
فأأى النحأأو العربأأى إلأأى أ.د/محمأأود فأأراج لطأأالب الماجسأأتير تخصأأص الدراسأأات الدبيأأة والنقديأأة ،ممأأن حرمأأوا مأأن دخأأول االختبأأار لعأأدم
استيفائهم نسبة الحضور وذلك ً
بناء على رغبتهم.
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
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
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وخري يها إلى مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد
برامج دراسية متميزة ى مرحلتى الليساةس والدراسات
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و افق مجلس الكلية.
 -8الموضأوع :كتأاب مجلأس قسأم اللغأة العربيأة بجلسأته المنعقأأدة بتأاريخ  2022/3/2م بشأأن المو افقأه علأى تلأجيل الرسأالة المقدمأأة
من الطالب /أحمد مسعد محمد رجب عمارة  ،لدرجة الماجستير في اآلداب من قسم اللغأة العربيأة وآدابهأا بنظأام السأاعات المعتمأدة
تخصص العلوم اللغوية بعنوان :
(بناء المعانى وعالقاتها فى سورة املجادلة ) دراسة بالغية تحليلية .
إشراف :
أ.م.د.مروة شحاته الشقرفى
أ.م.د/محمد عبد الفتاح النجار
أستاذ الدب الندلس ى المساعد
أستاذ مساعد النقد والبالغة
كلية اآلداب جامعة دمنهور
كلية اللغة العربية أ جامعة الزهر
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 - 9الموضأأوع :كتأأاب مجلأأس قسأأم اللغأأة العربيأأة بجلسأأته بتأأاريخ 2022/3/2م بشأأأن تلأأجيل الرسأأالة المقدمأأه مأأن الطالأأب  /محمأأد
على عبدالعال عبدالنبى لدرجة الماجستيرفي اآلداب من قسم اللغأة العربيأة و آدابهأا بنظأام السأاعات المعتمأدة تخصأص الدب والنقأد
ً
بعنوان ( الصورة الفنية في شعرابراهيم ناجى بين اإليحاء والتقرير ديوان ( وراء الغمام ) انموذجا اشراف :
أ.د /عبدالواحد حسن الشيخ أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب جامعة دمنهور
مدرس اآلدب العربي كلية اآلداب جامعة دمنهور
د .عصام لطفى وهبان
القرار :
و افق مجلس الكلية.
سا ً
بعا :موضوعات قسم الجغر افيا :
 -1الموضأ أ أ أ أأوع :كتأ أ أ أ أأاب مجلأ أ أ أ أأس قسأ أ أ أ أأم الجغر افيأ أ أ أ أأا بجلسأ أ أ أ أأته الطارئأ أ أ أ أأه المنعقأ أ أ أ أأدة بتأ أ أ أ أأاريخ 2022/3/13م بشأ أ أ أ أأأن إضأ أ أ أ أأافة مقأ أ أ أ أأرر
اختيأ أ أ أأارى لطأ أ أ أأالب المسأ أ أ أأتوى الثالأ أ أ أأث دراسأ أ أ أأات عليأ أ أ أأا ماجسأ أ أ أأتير شأ أ أ أأعبة الجغر افيأ أ أ أأا البشأ أ أ أأرية فصأ أ أ أأل الربيأ أ أ أأع 2022 /2021م،
حيأ أ أأث سأ أ أأقط سأ أ أأهوا أثن أ أ أأاء توزيأ أ أأع العبأ أ أأاء التدريسأ أ أأية وتق أ أ أأرر إسأ أ أأناد نظأ أ أأم المعلومأ أ أأات الجغر افي أ أ أأة لألسأ أ أأتاذ الأ أ أأدكتور /ع أ أ أأالء
الدين حسين عزت شلبى ،الستاذ المتفرغ بالقسم .
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
ثامنا :موضوعات قسم الفلسفة :
 .1الموض أ أ أأوع :كت أ أ أأاب مجل أ أ أأس قس أ أ أأم الفلس أ أ أأفة بجلس أ أ أأته المنعق أ أ أأدة بت أ أ أأاريخ  2022/3/8م بش أ أ أأأن المو افق أ أ أأة عل أ أ أأى م أ أ أأنح الباحثأ أ أ أة /
رش أ أأا عب أ أأد الغن أ أأى عب أ أأد ال أ أأرحيم موسأ أ أ ى – درج أ أأة الماجس أ أأتيرف أ أأى اآلداب بنظ أ أأام الس أ أأاعات المعتم أ أأدة م أ أأن قس أ أأم الفلس أ أأفة ش أ أأعبة
الفلسفة وتاريخها فى موضوع:
" مشكلة المعرفة وأزمة العالم المعاصر عند إدجارموران"
القرار :و افقت اللجنة
القرار :
و افق مجلس الكلية.
ً
تاسعا :موضوعات قسم االجتماع :
 .1الموضأ أ أأوع :كتأ أ أأاب مجلأ أ أأس قسأ أ أأم االجتمأ أ أأاع بجلسأ أ أأته فأ أ أأي  3مأ أ أأارس  2022و افأ أ أأق علأ أ أأى اعتمأ أ أأاد نتيجأ أ أأة الدراسأ أ أأات العليأ أ أأا لفصأ أ أأل
الخريف  2021لبرنامج الماجستير والدكتوراه .
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 .2الموض أ أ أأوع :كت أ أ أأاب مجل أ أ أأس قس أ أ أأم االجتم أ أ أأاع بجلس أ أ أأته ف أ أ أأي  3م أ أ أأارس  2022و اف أ أ أأق عل أ أ أأى اعتم أ أ أأاد ج أ أ أأدول محاضأ أ أ أرات الدراس أ أ أأات
العليا لبرنامج الماجستير والدكتوراه فصل الربيع . 2022
القرار :
و افق مجلس الكلية.
 .3الموض أ أ أأوع :كتأ أ أ أأاب مجل أ أ أأس قسأ أ أ أأم االجتم أ أ أأاع بجلسأ أ أ أأته ف أ أ أأي  3مأ أ أ أأارس  2022و اف أ أ أأق علأ أ أ أأى اعتم أ أ أأاد نتيجأ أ أ أأة الدراس أ أ أأات التكميليأ أ أ أأة
للفصل الدراس ى الول من العام الجامعى . 2022/2021
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
سابعا  :موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
**موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

ً
أوال  /أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بالقاء السيدة الستاذة الدكتورة  /عبير قاسم محاضرة بمكتبة اإلسكندرية فى إطار الموسم العاشر للبرنامج الثقافى
لمشروع اإلسكندرية بعنوان  :الطب بين العلم والفن فى اإلسكندرية القديمة يوم الربعاء 2022/3/2م بمركزالمؤتمرات (قاعة الوفود
).
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثانيا /أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بحصول السيدة الستاذة الدكتورة  /عبير قاسم على شكر وتقدير من مكتبة اإلسكندرية تقديرا لمشاركة سيادتها فى
الدورة التدريبية بعنوان " فن الفسيفساء " التى نظمها متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
ثالثا /أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بمشاركة السيدة الستاذة الدكتورة  /عبير قاسم فى الدورة التدريبية بعنوان " فن الفسيفساء " التى نظمها متحف
اآلثار بمكتبة اإلسكندرية يومى  28-27فبراير بمركزالمؤتمرات قاعة الغراض المتعددة .
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art

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

ً
رابعا /أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بحضور السيدة الستاذة الدكتورة  /عبير قاسم فى ندوة بعنوان " مائتا عام على فك ر
موز حجر رشيد " التى نظمتها جمعية اآلثار باإلسكندرية التابع لوزرارة الثقافة واملجلس العلى للثقافة ( لجنة التاريخ واآلثار ) تحت
رعاية أ.د /إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وذلك يوم الربعاء المو افق 2022/2/23م .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
خامسا/أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بج لسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بمشاركة السيدة الستاذة الدكتورة  /عبير قاسم بإلقاء ندوة بعنوان " الطب بين العلم والفن فى اإلسكندرية
القديمة يوم الربعاء 2022/3/2م بمركزالمؤتمرات (قاعة الوفود ) بمكتبة اإلسكندرية .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سادسا /أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بالتقرير المقدم من السيدة الستاذة  /يارا صبحى أبو سالم عن حضورها ندوة بعنوان  :التعليم والتواصل فى
المنطقة فى مجال التراث الثقافى المغمورة بالمياة يوم الخميس 2022/2/24م فى قاعة الوديتوريوم بمكتبة اإلسكندرية .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
سابعا /أحيط سيادتكم علما بأن مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق
2022/3/6م  ،بالتقريرالمقدم من السيدة الستاذة  /لبنى فوزى دسوقى عن حضورها ندوة بعنوان  :التعليم والتواصل فى المنطقة
فى مجال التراث الثقافى المغمورة بالمياة يوم الخميس 2022/2/24م فى قاعة الوديتوريوم بمكتبة اإلسكندرية .
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ثامنا /أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى يوم الحد المو افق 2022/3/6م  ،بحصول
السيدة الستاذة الدكتورة  /عبير قاسم على شكر وتقدير من مكتبة اإلسكندرية تقديرا لمشاركة سيادتها فى الدورة التدريبية بعنوان "
فن الفسيفساء " التى نظمها متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية .
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art
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ً
تاسعا /أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى  2022/3/7علما بحضور كل من :
أ.د /عبير قاسم
أ.د /حنان الشافعى
أ.د /سماح الصاوى
أ .لبنى فوزى
أ .خلود حمدى
أ .نهله النجار
ورشة عمل مشروع  REheedبعنوان  Field Archaeolologyالمقدمة من جامعة  UPIالفرنسية في الفترة من  8مارس الى  12مارس
ً
مساء
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما .
ً
عاشرا /أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى 2022/3/7م  ،عن حضور كل من  :أ.د /عبير
قاسم و أ.د /حنان الشافعى و أ.د /سماح الصاوى ورشة عمل التابعة لمشروع REheedبايطاليا في الفترة من  5الى  8مايو . 2022
القرار :
و افق مجلس الكلية .
حادى عشر  /أحيط مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة فى 2022/3/16م  ،عن حضور السيد أ.د/
سماح الصاوى المؤتمر الدولى للدراسات القبطية في بروكسيل ببلجيكا بعنوان :
Chris tian sympols on the Coptic Jar-Standfs, and re-use them again Two Unpublished " Examples in the Museum
"  of Captic Art in cairoمن الفترة من  11الى  16يوليو . 2022
القرار :
و افق مجلس الكلية .
 موضوعات قسم التاريخ :أوال  /كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 2022 /3/1م بشأن احاطات أ.د /ابراهيم مرجونة بالنشطة العلمية والكاديمية
والبحثية اآلتية :
 -1محاضرة علمية بعنوان " اساليب التقويم والتحليل فى البحث العلمى " باالرن فى 2022/2/18
 -2اتجاهات وقضايا فى اعادة صياغة المناهج بالعرار فى 2022/2/6
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 البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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رؤية الكلية :

جامعة دمنهور
كلية اآلداب

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

Damanhur university
Faculty of Art
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 -3حضور محاضرة "المو افقات العلمية واثرها فى درس التكامل المعرفى بين العلوم االنسانية " بالهند فى 2022/2/25
-4دعوة من مؤتمرالجاليات المسلمة ودورها فى تطويراملجتمع بوالية منيسوتا بامريكا فى 20مارس2022
 -5الثقافة التاريخية ودورها فى تطويراملجتمع بالعرار فى 2022/1/30
القرار :
ً
أحيط مجلس الكلية علما.

 املجلس في حالة انعقاد دائم منذ بداية أزمة كورونا وحتى تاريخه.

ً
هذا وقد انتهى االجتماع الساعة الرابعة عصرا .
عميد الكلية

أ.د /محمد رفعت االمام

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية زى سزوا العمزد محليزا إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير
ال ودة التعليمية و البحثي ة  ،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 الزذاتج
والمستمر .
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