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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 0291/0202 لعام الجامعيل  لثثاال محضر مجلس الكلية 
 91/92/0291 املوافق ثالثاءلااملنعقد يوم 

********** 
  ة عشر حادية الاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        

ً
  حنان خميس  الشافعىاألستاذ الدكتور/  ةبرئاسة السيدصباحا

 -الكلية  بحضور كل من : عميد

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   عزيز عيس ىأ.د/ أحمد عبدال .9

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث   أ.د/ سماح محمد الصاوى  .0

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   د. وفدى السيد أبوالنضر .3

 رئيس مجلس قسم الفلسفة  ل هللا محمد اسماعيلضأ.د/ ف .4

 مجلس قسم الجغرافيارئيس   بدالعظيمعأ.د/ عبدالعظيم أحمد  .1

 االنجليزية رئيس مجلس قسم اللغة   أ.د/ ايمان حلمى املليجى .6

 والدراسات اليونانية والرومانية رئيس مجلس قسم اآلثار  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .7

 رئيس مجلس قسم التاريخ  أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة .8

 يس مجلس قسم اللغة العربية وآدابهاقائم بعمل رئ   د. ايمان فؤاد بركات .1

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية و آدابها   د. محمد أحمد الفقى .92

 األستاذ بقسم اللغة االنجليزية  أ.د/ ميراندا محمد خميس الزوكه .99

 الجغرافيابقسم  املتفرغ األستاذ   /محمد مجدى ترابأ.د .90

 غ بقسم اللغة العربيةاألستاذ املتفر   أ.د/ عبدالواحد حسن الشيخ .93

 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية  د. مصطفى محمد اسماعيل وتيد .94

 الجغرافيااملدرس بقسم   محمد محمود الشرقاوى د.  .91

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   تيسير محمد شادىد.  .96

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .97

 أمين الكلية  ين محمد رحومةنيف/ ةالسيد .98

 -واعتذر عن الحضور كل من :

 األستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالي -
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 افتتحت السيدة أ.د/  حنان خميس الشافعى  عميد الكلية

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

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

   حدادالوقوف  و  الدكتور/ السيد شحاته السيد قسم االجتماع املرحوم تقدم مجلس الكلية بخالص العزاء في فقيد 
ً
 ا

وأن يجعل ما قدمه لخدمة املسيرة التعليمية في ميزان  بواسع رحمته هعلى روحه الطاهرة داعين املولى عز وجل أن يتغمد

 . حسناته 

  قدم املجلس التهنئة للسيدة أ.د/ حنان الشافعى عميدة الكلية ورئيسة املؤتمر الدولى للكلية ) العلوم االنسانية ودورها

في التنمية املستدامة واستشراف املستقبل ( على النجاح الكبير للمؤتمر واصدائه الواسعة في املحافل الجامعية 

هللا محمد اسماعيل نيابة عن املجلس أن النجاح البد له من قيادة  والجمعيات العلمية و قد أكد السيد أ.د/ فضل
 ناجحة مؤمنه بأن املستقبل أفضل .

 /اال بالجهود املخلصة من فريق املؤتمر حتى يخرج لينجح  حنان الشافعى أن هذا النجاح ما كان وذكرت السيدة أ.د

 مؤتمر الدراسات القبطية . بالشكل الرائع وانه امتداد لنجاح املؤتمر الدولى األول و كذلك

  تم تقديم الشكر ملعالى اللواء أركان حرب / هشام آمنه محافظ البحيرة لرعايته للمؤتمر والدعم الكامل للمسيرة
 التعليمية .

 ــــــوكل الشكر والتقدير ملعالى السيد األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة على دعمة الدائم واملستمر ملسيرة نج ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الكلياح ـ

 و تذليل كافة العقبات والصعوبات .

 في تنظيم املؤتمر  وقدمت سيادتها خالص الشكر للسيد الدكتور/ محمد أبوعلى مقرر املؤتمر على الجهد املخلص

م كل هذا قد تا الطالب و وجلساته الخراج هذا املحفل العلمى على هذه الصورة الرائعة هو وفريق العمل وكذا ابنائن

أم القرى باململكة العربية السعودية  من مختلف الجامعات املصرية وجامعةة كوكبة من األساتذة والعلماء بشهاد
 .وجامعة بنى غازى بليبيا و كذا الدوميتك

  ط املؤتمر (.والغداء و شن –وقدمت الشكر للسيد / أحمد شيحه السهاماته ودعمه وتوفيره لرعاة املؤتمر ) االفطار 

 : وقدمت الشكر لفريق عمل املؤتمر لتميزهم في االداء والتنظيم وتواجدهم الدائم وخروج املؤتمر بالصورة املشرفه وهم 

 أ.هبه الجندى  -   أ. ميرهان خضر  -   أ. هانى كتات -

 أ. هدى نصار -  ىأ. رمضان الجويل -   أ. عبد املحص -

 كيرلس سامى أ. -   أ. رضا خليف -   أ. منى بخاتى -

 أ. حسن عبدالاله  -
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 .الشكر ألمن الكلية للجهد املتميز 

  تواجده الدائم طوال فترة وكل الشكر للسادة رؤساء األقسام العلمية والسيد أ.د/ فضل هللا محمد اسماعيل على

 املؤتمر.

 رغم قصر املدة مما كان  عةسادة الضيوف املشاركين من خارج الجامالشكر موصول للجهات األمنية على انهاء اجراءات ال

 له األثر في اثراء للمؤتمر .

 : وكان لنجاح املؤتمر اصداء واسعة القت بطاللها على الكلية وتمثلت في 

نيابة عن الجمعية  فولجيا بقسم الجغرافيار التهنئة التى تقدم بها السيد أ.د/ محمد مجدى تراب أستاذ الجيومو  .9

الباهر للمؤتمر والذي شارك به نخبه متميزة من علماء من الداخل والخارج  ة على النجاحيرات البيئاملصرية للتغي

وخروجه بهذه الصورة املشرفة املشرقة التى كانت بحق شرف لكل منتسبى الكلية واضافة لنجاحات الكلية . و أن 

مة للمؤتمر و يسعد الجهة املنظ 0202مؤتمرها الرابع عن التعايش مع سطح األرض نوفمبر  عمل الجمعية بصدد 

دعوة ادارة جامعة دمنهور و كلية اآلداب على أن تكون الكلية راع رئيس للمؤتمر برعاية السيد األستاذ الدكتور / 

 رئيس الجامعة مع اضافة لوجو الجامعة والكلية ملنشورات املؤتمر وموقعه على شبكة االنترنت .

 

على نجاح املؤتمر  ة و اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةمن أقسام الجغرافيا والتاريخ والفلسف التهنئة املقدمة  .0
 . متمنين دوام التوفيق والرفعة للكلية 

 

السيد أ.د/ محمد الكحالوى قد و أفادت السيد أ.د/ حنان الشافعى  بأن السيد أ.د/ رئيس  اتحاد االثريين العرب  .3

 اون مع كلية اآلداب .عرض على سيادتها تنظيم مؤتمر االثريين العرب القادم بالتع

 
 ثم عرضت السيدة أ.د/ حنان  الشافعى عميد الكلية توصيات املؤتمر على النحو التالى : -

 أوص ى املؤتمر بأن يكون محور املؤتمر القادم تحت عنوان ) مصر والشمال االفريقى ( األدب واللغة والحضارة .9
 والعلوم االجتماعية .

 آلن اللغة تمثل هوية األمة و  .0
ً
حضارتها فأوص ى املؤتمر بتعميم تدريس اللغة العربية في جميع الجامعات نظرا

 وجميع التخصصات وجميع السنوات وعلى أساتذة اللغة العربية اعداد ما يناسب من برامج .
 في التعليم بمختلف مراحل التعليم والتخصصات . وبتعميم استخدام الحاس .3
عة فى انتاج برامج حاسوبية جيدة وعقد دورات تدريبية تعظيم دور وحدات الحاسب اآللى بالكلية والجام .4

 للدراسين و أعضاء هيئة التدريس .
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تدريب أساتذة اللغة العربية على النظم الحديثة كشرط شروط التعيين والترقية واالبتعاث في شكل دورات قبل  .1
 التعيين و فى أثنائة .

 على التخصصات البينية واالف .6
ً
 معتمدا

ُ
ا بكل السبل ، وتخصيص ورش عمل تطبيقية هادة منعقد املؤتمر سنويا

 يدعى اليها كل طالب الدراسات العليا لإلفادة .
 بعنوان " نحو نظرية لغوية عربية متكاملة " ، ذلك البراز دور الفكر اللغوى ت .7

ً
بنى كلية آداب دمنهور مشروعا

 يخ الفكر اللغوى عامة .سالعربى في تر 
لذى أضاف للبحيرة في كل مجال من املجاالت ليكون شخصية املؤتمر في علم من األعالم  الكبار اتخصيص  .8

 العام القادم بإذن هللا .
معاملة التنمية كقضايا مجتمعية حيوية و ليس كأخبار وتقارير أو مجرد عرض مرئي النجازات أو حمالت  .1

ومتطلبات التنمية  مدفوعة الثمن داخل وسائل االعالم املختلفة ، فيجب عمل حمالت توعية بمفاهيم وقيم
يكون هناك تخطيط إعالمى مجتمعى محلى لتلك القضايا ويكون للجامعات دور بالتنسيق مع  أناملستدامة ، و 

 الوزارات املختلفة .
راء دراسات ميدانية لقياس أثر وسائل االعالم الرقمى في الوعى بالتنمية املستدامة ، و سبل توظيف جضرورة ا .92

 لتنمية وتطور املجتمع .االعالم الرقمى في خطط ا
 االهتمام بنتائج الدراسات امليدانية التى قدمت في املؤتمر ، وتسليمها ألصحاب القرار . .99
ريف بوضع ومكانة مصر عن طريق الهيئة العامة ععادة نشر وتوزيع بعض الكتب املهمة لنشر الوعى والتإ .90

املشروع الرابع )مكتبة األسرة ( واملقترح من هذه  للكتاب ، واتاحتها للجميع بأسعار مناسبة أسوة بما كان يتم في
) مصر و رسالتهــــــــــــــــا  -كتاب ) سندباد املصري ( أ، حسين فوزى   –الكتاب كتاب أ. شفيق غربال ) تكوين مصر ( 

بعد تلخيصها و تبسيطها فى كتاب واحد  ( أ. حسين مؤنس و ) موسوعة شخصية مصر ( د. جمال حمدان 
قول و بشكل ميسر لكافة الفئات ، كما اقترح املمؤتمر أن يعلن عن طرح هذه الكتب في مؤتمرات بحجم مع

ثقافية التى نعانى باب أسوة بما حدث مع كتاب د. ميالد حنا ) مصر و أعمدتها السبعة ( للحد من األمية الشال
 منها بشدة.

 ية ، تشرف عليه كلية اآلداب .ء العلوم االنسانركز للتخطيط واستشراف املستقبل فى ضواعداد م .93
94. . 

ً
 اعداد حلول مقترحة لتنشيط السياحة وتنمية محافظة البحيرة سياحيا

 اعداد قوافل توعوية تجوب محافظة البحيرة ممثلة من كل األقسام ، لربط املجتمع العلمى باملجتمع البحراوى. .91
 إللهام شباب املحافظة  ضرورة االهتمام بمشروع معجم األعالم ملحافظة البحيرة ليكون هؤالء .96

ً
األعالم مصدرا

 زيتون في أقليم البحيرة . محمود كمال ما بدأه تومصر كلها ، و اس
 القرار :   

 وترفع للسيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة  ومعالى محافظ البحيرة  .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ن القانونية للمعاش وقدم املجلس الشكر لسيادته عن فترة تم تكريم السيد / كمال الزهيرى بمجلس الكلية الحالته للس -

 صة الكريم .خعمله بالكلية والجامعة و اثنى على ش
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية على تفويض أ.د/ حنان الشافعى عميد الكلية ورئيس املجلس بتشكيل لجنة بشأن التميز الحكومى. -

 : ثم شرعت سيادتها في موضوعات املجلس على النحو التالي 

 -: التصديق و أوال : موضوعات اإلحاطة
رحت في مجلس الجامعة،  .9

ً
 املوضوعات التى ط

 توعية الطالب بخطورة الشائعات  . -

ة املحاضرات بخطورة الشائعات وكيفيالتأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية بضرورة التوعية داخل  -

 مواجهتها و ترسيخ االنتماء .

 

 . الكلية السابق التصديق على محضر مجلس .0

 تم التصديق .   القرار :   

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 التصديق على قرارات مجلس الوحدة السابق. .9

 : تم التصديق على الجلسة السابقة.القرار       
 القرار :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 بشأن تشكيل فريق تحديث الخطة االستراتيجية. .0

ق املجلس على اعتماد التشكيل املقدم من د/ رانيا محمد نظمي رئيس معيار التخطيط االستراتيجي بالوحدة واف القرار:

 وهو على النحو اآلتي : 

 رئيس املعيار    د. رانيا محمد نظمى  -9

 رؤساء جميع املعايير فى الجودة  -0

 السادة وكالء كلية اآلداب  -3

 السيد أمين الكلية  -4
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 ارى للخطة اإلستراتيجية كاآلتى :فريق استش• 

 خبراء الجودة بالكلية  -9

 بعض من الطالب  -0

 أحد خبراء التخطيط اإلستراتيجى بكلية التربية  -3

 أحد رجال األعمال باملجتمع املحيط  -4

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية
 
  0291/0202م بشأن الخطة االستراتيجية لألقسام العلمية متضمنة الخطة التنفيذية لعا .3

 القرار: وافق املجلس على مخاطبة األقسام العلمية في هذا الشأن .
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية
 
 بشأن مراسالت األقسام العلمية ومتطلبات الجودة بها .4

بأقسام ) اللغات : اطلع املجلس على ما ورد من األقسام العلمية ويشكر األقسام املتعاونة مع الوحدة ويهيب املجلس القرار     
 الشرقية واألثار و االجتماع والسياسة ( بسرعة تقديم متطلبات الجودة حيث أنه لم يرد أي ش يء من هذه األقسام.

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية

 
  بشأن تقارير املتابعة   .1

 رئاسة د. رانيا محمد نظمي .تم اعتماد تشكيل فريق ملتابعة تطبيق األيزو باألقسام اإلدارية والعلمية ب القرار:     
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية
 

 
ا لتحليل  .6

ً
 .SWATبشأن االعالن عن ورشة عمل بعنوان " تحديث الخطة االستراتيجية لكلية اآلداب وفق

 .00/92/0291وافق املجلس على عقد ورشة عمل عن تحديث الخطة االستراتيجية وذلك يوم الثالثاء املوافق  القرار:          
 :  القرار  

 وافق مجلس الكلية
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ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 3 ~                          البحيرة  –ور دمنه –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ
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 .  المستدامة للماتم 

 
 بشأن االعالن عن ورشة عمل بعنوان " متابعة تفعيل األيزو. .7

وافق املجلس على عقد ورشة عمل عن كيفية تطبيق ومتابعة األيزو باألقسام اإلدارية والعلمية وذلك يوم  القرار:
 .01/92/0291الثالثاء املوافق 

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية

 
 ن االعالن عن ورشة عمل بعنوان " اعتماد برنامج ".بشأ .8

وافق املجلس على دعوة أ.د. إبراهيم محمد مرجونة خبير الجودة بالكلية لعقد ورشة عمل بعنوان" اعتماد  القرار:
 برنامج "، وذلك في خالل األسبوع األول من شهر نوفمبر.

 القرار :   
 .وافق مجلس الكلية

 بيانات الخاصة بالطالب بشأن التجهيز لعمل االست .1
وحتى الخميس  91/92/0291وافق املجلس على تجهيز االستبيانات الخاصة بالطالب وذلك من السبت  القرار:

،ويكلف املجلس د/صابر صادق برئاسة لجنة االستبيان وعليه اختيار فريق عمله وإنجاز األمر في صورته 04/92/0291
اد التقرير النهائي ورفعه لوحدة ضمان الجودة حتى يتسنى لنا عمل االجراءات النهائية من حيث تفريغ االستبيان واعد

 التصحيحية.
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية
 

 بشأن طلب قسم الجغرافيا لعقد ورشة عمل عن مواصفات الخريج واحتياجات سوق العمل .92
ليهم اإلعداد الكامل للورشة وتحديد وافق املجلس على طلب قسم الجغرافيا الستيفاءه متطلبات الجودة وع القرار:

 املوعد والسيرة الذاتية للمدرب وإخطار الجودة باملوعد مع رفع تقرير كامل عن الورشة وكشوف الحضور .
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية
 

 بشأن تغيير بعض رؤساء املعايير في الجودة  .99
 كاألتى : وافق املجلس على تغيير بعض رؤساء املعايير وبيانهم القرار:
  معيار القيادة والحوكمة    برئاسة      د/ أحمد خميس شتيه 
  معيار الطالب والخريجون  برئاسة   د/ أسماء شمس الدين 
  معيار املشاركة املجتمعية   برئاسة   د/ هبة ناصف 
 معيار إدارة الجودة والتطوير برئاسة د/ محمد رشاد املقدم 

 القرار :   
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 .وافق مجلس الكلية

:   موضوعات ثا
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  لثا

بشأن زيارة وفـد الجامعـة فيمـا يتعلـق بالرقمنـة ومبـادرة  السـيد رئـيس الجمهوريـة للتحـول الرقمـي تمـت الزيـارة برئاسـة األسـتاذ  -1

خمـــاري الــدكتور جمــال عمــران مفــوض نائــب رئــيس الجامعــة لشـــؤون الدراســات العليــا والبحــوث وعضــوية الــدكتور/ أحمــد ال

املـدير التنفيــذي ملشـروعات التطــوير بالجامعــة ، واطلـع فريــق الزيــارة علـى مــا تقــوم بـه كليــة اآلداب فيمــا يخـص التحــول الرقمــي 

وامتـــدحت اللجنـــة مـــا تقـــوم بـــه الكليـــة وأنهـــا مـــن أفضـــل كليـــات الجامعـــة فـــي هـــذا املجـــال ، كمـــا تحـــدثت عـــن بعـــض امللحوظـــات 

 رجع معظمها لنقص األجهزة اإللكترونية الداعمة.البسيطة املطلوب استيفائها والتي ي

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

االنتهاء من رصد دور سبتمبر علـى نظـام الرصـد اآللـى بعـد وجـود  ( أفاد أ/حسن أنور أن الوحدة شارفت علىMISبشأن وحدة ) -2

ع الدعم الفني بالجامعـة وفـي انتظـار حـل املشـكالت بعض املشكاللت الفنية الخاصة بالكنترول اإللكتروني وقد تم التواصل م

 الخاصة بدور سبتمبر.

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بشـــأن العمـــل باملكتبـــة الرقميـــة أفـــاد أ/ هـــاني أبـــو النجـــا أنـــه يقـــوم حاليـــا بعمـــل تحـــديثات خاصـــة باملكتبـــة الرقميـــة فيمـــا يتعلـــق  -3

وقــــد طالــــب الــــدكتور أحمــــد عطيــــة املــــدير التنفيــــذي  بــــات الجامعــــات املصــــرية.بالبيانــــات  التفصــــيلية  علــــى موقــــع اتحــــاد  مكت

 لتكنولوجيا املعلومات بعقد عدة ورش عمل خاصة باملكتبة الرقمية لجميع املستفيدين.

 القرار :   

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بشأن العمل بالبوابة اإللكترونية  -4

على املوقع  0291/0202رات الفصل الدراس ى األول للعام الجامعى نة تم إعالن جداول محاضأأفاد أ / كيرلس سامي ب -

الرسمى للكلية ، وكذلك جدول مواعيد مكتبة الكلية ، كما تم عمل خريطة تعريفية للكلية تحت عنوان تعرف على 

 الكلية وذلك من خالل املوقع الرسمى للكلية للطالب املستجدين .

وكذلك  4/92/0291وائم األولية للقبول بأقسام الكلية للطالب املستجدين يوم أفاد أ / كيرلس سامي بإنة تم إعالن الق -

 تم فتح باب التحويالت الداخلية بين األقسام للطالب املستجدين من خالل املوقع الرسمى للكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

بالكلية كما أفاد أيضا بإنة تم عمل برنامج مخصص من خالل موقع الكلية  يتم من خاللة بث جميع األخبار الخاصة  -

 وذلك خالل الشاشات املوجودة بالكلية  وذلك منعا ألى ملصقات ورقية داخل الكلية 

 كما تم عمل تغطية كاملة لكافة فعاليات املؤتمر الدولى الثانى للكلية وذلك من خالل املوقع الرسمى للكلية   . -

 0291لسيادتهم خالل شهر سبتمبر  تم إرسال ما يلي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية عبر البريد الرسمي  -

 .0291دعوة مجلس الكلية وجدول األعمال لشهر سبتمبر  -9

 دعوات مجالس األقسام ومحاضر اللجان لبعض أقسام الكلية -0

 االستدعاءات الخاصة بمكتب تحقيقات السادة أعضاء هيئة التدريس -3

 قرارات مجلس الكلية -4

 كل ما يخص العالقات الثقافية -1

 سبتمبرجدول امتحانات دور  -6

ثالثة ماليين وأربعمائة ألف زيارة ، كما بلغ عدد القراءات ملوقع الكلية  سجل املوقع الرسمي للكلية حتى اليوم ما يزيد عن -

 مليون وخمسمائة ألف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع. ما يزيد عن

 القرار :   

، 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات شئون هيئة ارابع
ً
 لتدريس :ا

 

على تعيين األستاذة/ أميرة  3/92/0291كتاب السيد أ.د/ فضل هللا محمد اسماعيل  رئيس مجلس قسم الفلسفة بجلسته في  .9

مصطفى أحمد حمودة  املعيدة بقسم الفلسفة بالكلية بدرجة مدرس مساعد بذات القسم حيث انها حصلت على درجة 

 االسكندرية حيث أنها حسنة السمعه منذ تعيينها بالكلية .املاجستير في االداب من قسم الفلسفة جامعة 

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .

 

الطلب املقدم من السيد / أحمد سعد شيحه  )مدرس لغة( بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية والذى يطلب فيه  .0
ت اليونانية والرومانية للفرقتين األولى ار والدراسااستخدام " معمل اللغة " بالكلية الجراء التطبيقات لطالب قسم اآلث

 والثانية لالرتقاء بمستوى الطالب وتقديم خريج متميز.
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  : القرار 

 وافق مجلس الكلية .

 

 

 خامس
ً
 :   موضوعات شئون الطالب : ا

تيجــة التعلــيم املقتــوح كتــاب الســيدالدكتور/ فــايز أنــور عبــداملطلب منســق التعلــيم االلكترونــى املــدمج بالكليــة بشــأن اعتمــاد ن .9

 . 0298/0291لدور سبتمبر للعام الجامعى 

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .

كتــاب الســيدالدكتور/ فــايز أنــور عبــداملطلب منســق التعلــيم االلكترونــى املــدمج بالكليــة بشــأن اعتمــاد جــدول الدراســة الخــا   .0

لدراســــات العربيــــة واالســــالمية وتحقيـــق التــــراث  تعلــــيم الكترونــــى باملســـتوى األول بالفصــــلين الدراســــيين األول والثــــانى ببرنـــامج ا

 بأن الجدول خا  باللقا
ً
ة ــــــــــــــــــــــــــــــات املباشرة مع الطلبءمدمج بقسم اللغة العربية شراكة مع كلية دار العلوم جامعة املنيا علما

 لوجه (.
ً
 ) وجها

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
 
 . 92/0291/ 8شئون التعليم والطالب بجلستها التى عقدت في   محضر لجنة .3

 ،التصديق على محضر الجلسة السابقة: وقد تم التصديق عليها 

 القرار :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

 عنهـا السـيدة الـدكتورة/ رانيـا فيما يتعلق بوحدة الجودة: نظًرا العتذار السـ  .9
ً
يدة الـدكتورة/ تيسـير محمـد شـادي، وحضـر بـدال

 نائب املديرد التنفيذي للجودة، فأفادت باآلتي: -نظمي

للزيــــارة القادمـــة ضـــمن مســـابقة أفضـــل جامعـــة فـــي التحــــول  1/92/0291التأكيـــد علـــى ضـــرورة الحضـــور يـــوم األربعـــاء املوافـــق  .9.9

حاضرات
ُ
 .الرقمي، مع االلتزام بامل
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 .  المستدامة للماتم 

رسل من الدكتور/ أحمد عطيـة الـذي تـم مـن خاللـه الرفـع اإلليكترونـي  .9.0
ُ
االطالع على املوقع الخا  بالكلية من خالل الرابط امل

 لسياسة الجودة، وتفعيل األيزو في وحدات وأقسام الكلية.

 ُمطالبة األقسام العلمية بتقديم الخطط االستراتيجية وتطويرها فيما يخص: .9.3

 االعتماد األكاديمي. (أ)

 تطوير الدراسات العليا. (ب)

 )ج( الدعم الطالبي.

 )د( الشئون األكاديمية والتعليمية الخاصة بالعملية التعليمية.

 )ه( رعاية الشباب ، واألنشطة الطالبية.

 )و( إبراز دور النوادي األكاديمية في تطوير التعليم والتعلم باألنساق.

حيطت اللجنة علًما.       
ُ
 القرار: أ

 القرار :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 املدير التنفيذي للوحدة باآلتي: –: أفاد السيد الدكتور/ أحمد عطية MIS. فيما يتعلق بوحدة 0

 . تم إعالن القوائم األولية لألقسام العلمية.0.9 

ســـتجدين مـــن يـــوم االثنـــين0.0
ُ
؛ تمهيـــًدا 99/92/0291حتـــى الخمـــيس 7/92. تـــم فـــتح بـــاب التحويـــل بـــين األقســـام العلميـــة للطـــالب امل

 إلعالن القوائم النهائية األسبوع القادم. 

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 املدير التنفيذي للوحدة بما يلي: –فيما يتعلق بوحدة القياس والتقويم: أفادت السيدة الدكتورة/ رشا رجب  .3

 بالوحدة.ضرورة توفير إدراي ثابت للعمل   .3.9

 القرار: ُيرفع األمر إلدارة الكلية.

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artية اآلداب                                                                                                                  كل              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 10 ~                          البحيرة  –ور دمنه –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 
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ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 

ا: التقارير املرفوعة من األقسام العلمية:
ً
 ثالث

املوضوع: تقارير املتابعة: وصلت تقارير أقسام: التاريخ،اللغة اإلنجليزية،الفلسفة، اللغةالعربية ،واآلثار والدراسات اليونانية  .4

 نية، واللغات الشرقية.والروما

حيطت اللجنة علًما، وُتهيب ببقية األقسام العلمية إرسال تقاريرها.
ُ
 القرار: أ

 القرار :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 املوضوع: تقارير الدعم الطالبي: وصلت تقارير أقسام:التاريخ، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، والفلسفة. .1

حيطت
ُ
 اللجنة علًما، وُتهيب ببقية األقسام العلمية إرسال تقاريرها. القرار: أ

 القرار :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة بها:
ُ
قررات الدراسية والفعاليات امل

ُ
 رابًعا: الجداول وامل

نعقدة بتاريخ  .6
ُ
  9/92/0291املوضوع:  كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته امل

ُ
عاونة بالقسم بشأن اعتماد جدول الهيئة امل

 .0291/0202للفصل الدراس ي األول للعام الجامعي 

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

عاونة بالقسم؛ ملتابعة الغياب  .7
ُ
املوضوع:  كتاب قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بشأن اعتماد جدول  الهيئة امل

 الطالب.والحضور الخا  ب

حيطت اللجنة علًما.
ُ
 القرار: أ

 القرار :   

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

نعقدة بتاريخ  .8
ُ
قررات التالية  9/92/0291املوضوع:  كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته امل

ُ
بشأن تعديل توزيع امل

 ُمدرس اللغويات والترجمة: -للسيدة الدكتورة/ إيمان عالم

عبة اللغة –الفرقة الثالثة  مةالترج الفصل األول 
ُ

 ش

عبة اللغة ) الئحة قديمة( –الفرقة الرابعة  لغويات تقابلية
ُ

 ش

عبة اللغة –الفرقة الثانية  الترجمة الفصل الثاني
ُ

 ش

عبة اللغة  -الفرقة الرابعة  نظريات الترجمة 
ُ

 ش

عبة اللغة) الئحة قديمة(  -الفرقة الرابعة  مشروع بحث وترجمة
ُ

 ش

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .

 

نعقــدة بتــاريخ  .1
ُ
بشــأن املوافقــة علــى إســناد تــدريس ُمقــرر " تــاريخ  9/92/0291املوضــوع:  كتــاب مجلــس قســم التــاريخ بجلســته امل

د مجاهــد، علًمــا بــأن مصــر القــديم فــي عصــر االنتقــال الثالــث والعصــر املتــأخر " إلــى الســيد األســتاذ الــدكتور/ عبــد املــنعم محمــ

قــرر موســوم ) 
ُ
(، وهــو أحــد ُمقــررات الفصــل الدراســ ي األولــى بالفرقــة الثالثةبقســم اآلثــار، وعــدد ســاعاته التدريســية  H468امل

 األسبوعية ثالث ساعات. 

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .

 

نعقـدة بتـاريخ املوضوع:  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليوناني .92
ُ
بشـأن قيـام السـيدة  1/92/0291ة والرومانية بجلسته امل

بقسـم التـاريخ بالفصـل الدراسـ ي –الدكتورة/ شيرويت فضل بتـدريس مـادة " تـاريخ مصـر فـي العصـر البطلمـي " بالفرقـة الثالثـة 

 .0291/0202األول للعام الجامعي 

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

نعقدة بتاريخ  .99
ُ
بشأن القيام بـإدراج  1/92/0291املوضوع:  كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته امل

قـرر اإلليكترونــي " التــراث اإلغريقــي " كجــزء ُمسـاعد فقــط فــي تــدريس مــادة " التـاريخ اليونــاني " بالفرقــة األولــى؛ حتــى يســتفيد 
ُ
امل

قرر اإلليكتروني، وسوف يتم إدراجه في توصيف املادة.الطالب من جهة ومن جهة 
ُ
 أخرى يتم تفعيل امل

 القرار: وافقت اللجنة..

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .

عاونةبقســمي التــاريخ واللغــات  .90
ُ
قــدم مــن الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة امل

ُ
املوضــوع:  بشــأن اعتمــاد العــبء التدريســ ي امل

 الشرقية.

طالب باقي األقسام بإرسال العبء التدريس ي على وجه السرعة.
ُ
حيطت اللجنة علًما، وت

ُ
 القرار: أ

 القرار :   

 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقــــدة بتــــاريخ  .93
ُ
بشــــأن توزيــــع جــــدول د/ غــــادة عشــــبة ؛  3/92/0291املوضــــوع:  كتــــاب مجلــــس قســــم اللغــــة العربيــــة بجلســــته امل

 ية السعودية :لسفرها في إعارة للمملكة العرب

قرر 
ُ
 عدد الساعات القائم بالتدريس امل

 ساعة د/ أسماء شمس الدين نثر حديث

 ساعة د/ إيمان بركات نثر حديث

 ساعة د/ رانيا جمال اللغة العربية )قسم التاريخ(

 ساعتان د/ إيمان عبد السميع اللغة العربية )قسم اللغة اإلنجليزية(

 .وافقت اللجنةالقرار: 
 ار : القر   

 وافق مجلس الكلية .

باملوافقــة علــى قيــام الســيد الــدكتور/ محمـــد  91/92/0291كتــاب مجلــس قســم اللغــة العربيــة بجلســته الطارئــة فــي املوضــوع:   .94

 أبوعلى بتدريس مادة اللغة العربية بقسم السياسة .

 .وافقت اللجنةالقرار: 

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 
ُ

 عب التخصصية داخل األقسام العلمية:خامًسا:قبول الطالب بالش

نعقدة بتاريخ  .91
ُ
، بشأن اعتمـاد أسـماء الطـالب املقبـولين 04/1/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته الطارئة امل

 .0291/0202بشعبة الخرائط واملساحة للعام الجامعي 

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .

، بشـأن اعتمـاد قائمـة أسـماء الطـالب املقبـولين بشـعبتي اللغـة العبريـة والفارسـية 0291كتاب قسم اللغـات الشـرقية املوضوع:  .96

 .0291/0202بالفرقة الثانية بالقسم للعام الجامعي 

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .

 

الب املقبــولين بشــعبتى اآلثــار املصــرية واالســالمية للعــام الجــامعى اآلثــار بشــأن اعتمــاد قائمــة أســماء الطــاملوضــوع: كتــاب قســم  .97
0291/0202. 

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .

 
 سادًسا: خطابات واردة من األقسام العلمية:

نعقدة بتاريخ  .98
ُ
وعد الدراسـة امليدانيـة ، بشأن تحديد م04/1/0291املوضوع:  كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته الطارئة امل

قررة على طالب الفرقة الثانية بالقسم، وُمرفق أماكن وموعد الزيارات.
ُ
 في مادة " الجيومورفولوجيا" امل

 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

نعقدة بتاريخ  .91
ُ
ديد املشـروع امليـداني لطـالب ، بشأن تح04/1/0291املوضوع:  كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته الطارئة امل

الفرقة الرابعة شعبة عامة على أن يكون بعنوان: الخريطة التفاعلية ملدينة دمنهور، على أن يكون اإلشراف على املشروع على 

 النحو التالي:
 د/ محمد عوض السمني                       رئيًسا (9)

 أ/ حسام الدين حمدي مازن                عضًوا (0)
 ملولى شعبان عبد املولى            عضًواأ/ عبد ا (3)

 أ/ أحمد فرحات السيد                       عضًوا (4)

 أ/ أحمد سعيد السيد                        عضًوا (1)
 القرار: وافقت اللجنة.

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
نعقدة بتاريخ  .02

ُ
أن الرحلـة العلميـة لجمعيـة ُمحبـي التـاريخ لزيـارة بشـ 9/92/0291املوضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته امل

مشــاريع الدولــة، ويشــكر القــائمين علــى األمــر وعلــى رأســهم أ.د/ إبــراهيم مرجونــة لنشــر التوعيــة بــين الطــالب وتعــريفهم عــن قــرب 

 بمشاريع الدولة الحديثة.
حيطت اللجنة علًما.

ُ
 القرار: أ

 القرار :   
. 

ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
 .0291/0202لس الكلية على اعتماد نتيجة دور سبتمبر  للعام الجامعى وافق مج .09

 

 اعذار طالب الكلية على النحو التالى :املوضوع : .00
 

 القرار الفترة  سبب العذر الفرقة / القسم اسم الطالب /الطالبة م

الفرقة األولى قسم  أسماء حسنى محمد دمين  .9
اللغة االنجليزية انتظام 

 باق 

عذر 
 اجتماعى 

 العام الجامعى 
0298/0291 

وافق مجلس 
 الكلية
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 
 
 
 

 
ً
 :الدراسات العليا:   موضوعات سادسا

 أوال : موضوعات قسم اللغة العربية 
 على تشكيل لجنة الحكم واملناقشة  0291/ 3/92املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -9

 للماجستير /ساعات معتمدة لجنة املناقشة و الحكم  املوضوع اسم الطالب م

9 
أمير ة محمد 

 السروى      

ظاهرة املقال 

النزالى فى 
النصف 

األول من 
القرن 

العشرين 

مقاالت ذكى 
 مبارك

 أ.د/ أيمن ميدان 9
أستاذ األدب العربى بكلية دار 

 العلوم لجامعة القاهرة
 مناقشا و رئيسا

 أ.د/ يمان فؤاد بركات 0
ية أستاذ األدب العربى بكل

 جامعة دمنهور  –اآلداب 
 مناقشا

3 
أ.م.د/ محمد عبد الحميد محمود 

 أبو على

أستاذ النقد األدبى والبالغة 

كلية اآلداب جامعة  املساعد
 دمنهور 

 مشرفا 

 أ.م.د/ أسماء محمد شمس الدين  4   
 املساعد أستاذ األدب العربى 

 كلية اآلداب جامعة دمنهور 
 مشرفا 

 القرار :   
 مجلس الكلية .وافق 

اآلتى اسماؤهم  على منح درجة املاجستير للطالب   0291/ 3/92املوضوع : موافقة مجلس قسم اللغة العربية بجلسته فى  -0
 بعد عمل التعديالت التى طرحتها لجنة املناقشة والحكم .

 عنوان املوضوع الطالب

 االحتباك فى تفسير الطاهر بن عاشور  صبرى زكى محمد الشطلة 

 الصورة الفنية فى شعر سعدى يوسف  ود شعبان محمد  البنا محم

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

على تقدير مقبول لدراسة درجة املاجستير فى اللغة العربية  هاملوضوع :طلب الطالبة / شادية صابر عمران سويد الحاصل -3

 .    0291طس لدراسة مواد تكميلية بناًء موافقة مجلس قسم اللغة العربية فى أغس

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية.

 
لبة / شيماء سعد محمد قطب لنيل درجة الدكتوراه فى اللغة العربية ااعتماد تشكيل لجنة االمتحان التأهيلى للط -4

 -دراسة تداولية " وذلك على النحو التالى : –تخصص "أدب و نقد " بعنوان " النداء فى القرآن الكريم 

 بركات  أ.د / ايمان فؤاد
 أ.م.د / محمد عبد الحميد ابو على 

 أ.م.د/ مروة شحاته الشقرفى 

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .

 

 ثانيا: موضوعات قسم الجغرافية :
على منح الطالب / محمد شعبان  0291/ 92/ 9املوضوع : موافقة مجلس قسم الجغرافية بجلسته يوم الثالثاء  املوافق  -9

محافظة  –دراسة  فى الجغرافيا السياسية  –جستير فى موضوع : " الالجئون السوريون فى مصر أحمد عمارة درجة املا
 .  التى طرحتها لجنة املناقشة والحكم  اإلسكندرية نموذجا" علما بأن الطالب أتم التصويبات 

 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 

 ثالثا: موضوعات قسم التاريخ  
 .على اعتماد نتيجة فصل الصيف لشعبة التاريخ الوسيط  9/92/0291سم التاريخ بجلسته فىاملوضوع : موافقة مجلس ق .9

 القرار :   
 . وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

على تسجيل خطة البحث الستكمال متطلبات املاجستير فى  9/92/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .0
 عات املعتمدة  اآلداب شعبة التاريخ االسالمى بنظام السا

 اإلشـــــراف عنوان الخطة اسم الطالب

 اميرة سالمة محمد
 عبد الجواد       

 املؤثرات  السياسية والحضارية  بين 
  – 702دولة بنى تفلق واملجتمع الهندى 

 9311 -9302هـ/  829

 أ ..د / ابراهيم مرجونة     9
 أستاذ التاريخ والحضارة 

 كلية اآلداب  –االسالمية  
 جامعة دمنهور  

 
0 

 د/ تيسر محمد شادى  
 مدرس التاريخ والحضارة 

كلية اآلداب جامعة  االسالمية
 دمنهور 

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .

 
 على تسجيل خطة البحث الستكمال متطلبات الدكتواره  فى  9/92/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .3

 للطالب اآلتى أسماؤهم : خ الحديث واملعاصر  بنظام الساعات املعتمدة  اآلداب شعبة التاري

 اإلشـــــراف عنوان الخطة اسم الطالب

اسالم مسعود  
 قاسم عبد البارى        

الحركة القومية ويوغسالفيا 
 م 9111 – 9112الفيدرالية 

9 
أ.د/أحمد عبد العزيز 

 عيس ى

كلية أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر   
 جامعة دمنهور    اآلداب

 

 د/ أحمد خميس  الفقى    0
كلية مدرس التاريخ الحديث واملعاصر  

 جامعة دمنهور اآلداب 

اشرف سعيد 
  لسنباطىحسين ا

     

التاريخ السياس ى و الحضارى 
لبالد ماوراء النهر فى عصر 

ـ/ ه381الدولة القراخانيه " 
 م 9092هـ/ 627 –م 111

9 
فتاح أ.د/ فتحى عبد ال

 أبو سيف 

 –أستاذ التاريخ و الحضارة االسالمية  
 جامعة عين شمس    كلية اآلداب

 

0 
د/ أحمد محمد 

 اسماعيل الجمال  

أستاذ التاريخ و الحضارة االسالمية  
    جامعة دمنهور كلية االداب   –املساعد

 

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 رابعا: موضوعات قسم االجتماع :
  7/92/0291املوافقة على تشكيل لجنة املناقشة و الحكم بناء على موافقة مجلس القسم بجلسته املنعقدة بتاريخ ضوع : املو  .9

 -لنيل درجة املاجستيرعلى النحو التالى :

 لجنة املناقشة و الحكم ماجستير / ساعات معتمدة  املوضوع اسم الطالب

سلمى عقيل 
 فوزى     

دراسة سوسيولوجية 
عن مالمح نقدية 

التغير االجتماعى و 
تمكين املرأة سياسيا 

يونيو  32ثورة  –
 نموذجا " 

 د / محمود عبد الحميد حمدى   9
أستاذ علم االجتماع 

داب اآل املساعد بكلية 
 دمنهور جامعة

 
ً
  مناقشا

ً
 و رئيسا

 د / السيد محمد الرامخ  0
أستاذ علم االجتماع 

داب اآل املساعد بكلية 
 اسكندرية جامعة

 
ً
 مناقشا

 مجدى أحمد بيومىأ.م.د/  3
أستاذ علم االجتماع 

داب اآل املساعد بكلية 
 دمنهور جامعة 

 
ً
  مشرفا

 القرار :   
 وافق مجلس الكلية .

املوافقة على اعادة تشكيل لجنة املناقشة و الحكم على رسالة املاجستير بناء على موافقة مجلس القسم بجلستة املنعقدة  .0
 -على النحو التالى : 7/92/0291بتاريخ 

 لجنة املناقشة و الحكم ماجستير / ساعات معتمدة  املوضوع اسم الطالب

شيماء على 
 محمود يوسف 

دور السينما الروائية املصرية 
فى معالجة القضايا اإلجتماعية 
لقاطنى املناطق العشوائية  
دراسة تحليلية لنماذج من 

 األفالم الروائية

9 
              لحديدي .د/ منى سعيد ا
 

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون 
  كلية اإلعالم جامعة القاهرة

 
ً
  مشرفا
 
ً
 و رئيسا

0 
 د/ جيالن شرف                                 

 

أستاذ اإلعالم املساعد كلية 
اإلعالم جامعة قناة 

 السويس
 
ً
 مناقشا

3 
د/ محمود عبد الحميد 

 حمدى                  
 

م االجتماع أستاذ عل
 املساعد بكلية آداب دمنهور 

 
ً
  مشرفا

 أحمد د/ حمدي على 4  
أستاذ علم االجتماع 

 املساعد بكلية آداب دمنهور 
 
ً
 مناقشا

 . وافق مجلس الكلية  القرار :  
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

املواد املوافقة على الطلب املقدم من السيدة الدكتورة ، اسالم فوزى آنس على التدريس للدراسات العليا مناصفة فى  – 3
 - :التالية

 املستوى  املادة االسم م

 د/ محمود عبد الحميد حمدى + 9
 د/ اسالم فوزى أنس 

 االول دكتوراه  اتجاهات نقدية فى علم االجتماع

 + حمد د / حمدى على ا 0
 د/  اسالم فوزى أنس  

 الثالث / ماجستير  املناهج الكيفية فى العلوم االجتماعية 

 القرار :   
 لس الكلية .وافق مج

 
 موضوعات قسم الفلسفة: خامسا :

 –ماجستير  –على قبول طالب الدراسات العليا )تكميلى  0291/ 9/92املوضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  -9
   دكتواره ( لفصل الخريف 

 القرار : 
 وافق مجلس الكلية .

على تشكيل تدريس الدراسات العليا  لفصل الخريف   0291/ 9/92املوضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  -0
   املاجستير ( –)مرحلتى الدكتواره  0291

 القرار : 
 . افق مجلس الكليةو 

على تسجيل خطة بحث الستكمال متطلبات الحصول على  0291/ 9/92املوضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  -3
 . عتمدة الساعات امل درجة املاجستير فى اآلداب بنظام

 اإلشـــــراف عنوان الخطة اسم الطالب

أمير ة أحمد 
 محمد الخطيب     

املواطنة متعددة الثقافات فى 
الفكر الغربى املعاصر  "ويل 

 كيمليكا"

9 
 أ. د / فضل هللا محمد 

 إسماعيل 

كلية  –أستاذ الفلسفة السياسية 
 جامعة دمنهور   اآلداب 

 
 

0 
أ.د/ ابراهيم مصطفى 

 هيمابرا

 أستاذ الفلسفة الحديثة واملعاصرة
جامعة  كلية اآلداب  – املساعد

 دمنهور 

 القرار :   



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artية اآلداب                                                                                                                  كل              
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .
على اعتماد جدول الدراسات العليا ملرحلتى املاجستير  0291/ 9/92املوضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى  -4

 والدكتواره .
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
 

على قبول الطالب ) نور الهدى محمد سعد ،شيماء  0291/ 92/ 9وضوع : موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلسته فى امل -1
رمضان كمال شعبان أبو حسين ،هالة أبو املجد نبيه رجي ( للتسجيل لدرجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة  )مرفق بيان 

 تفصيلى لكل طالب (
 القرار :   

 . وافق مجلس الكلية
 سادسا : موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 

د نتيجة فصل اعلى اعتم 1/92/0291املوضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -9
 من النتيجة (. نسخه م لطالب املاجستير ومرفق )صورة  0291الصيف 

 القرار :   
 . وافق مجلس الكلية

الخطط على  تسجيل   0291/ 9/6املوضوع : موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته فى  -0
 ساعات معتمدة  –ستكمال متطلبات درجة املاجستير ا بعدالتالية 

 اإلشراف  املوضوع  الطالب  م
خلود حمدى سليمان  9

 الشريف
تصوير مشاهد العنف فى الفن 

 اليونانى 
The Depiction OF Violence 

Scenes In The Greek Art  

أ.د/ حنان خميس الشافعى أستاذ اآلثار - 9
 –اليونانية والرومانية وعميد كلية اآلداب 

 دمنهور  –جامعة 
د/ صفاء سمير أستاذ اآلثار اليونانية -0

  طنطاجامعة  –كلية اآلداب  املساعد والرومانية
راسات د/ نهى عبد الرحمن مدرس الد-3

جامعة  –نية بكلية اآلداب يالتلاليونانية وا
 دمنهور  

سمات فن النحت فى آسيا الصغرى  منار رمضان على الكونت 0
خالل العصر الهلينيستى دراسة 
تحليلية مقارنة مع املدارس الفنية 

 املعاصرة 
Characteristics of Sculpture in 

Asia Minor during the Hellenistic 
Period (Comparative analysis 
with contemporary Technical 

School   

أ.د/ حنان خميس الشافعى أستاذ اآلثار -9
 –اليونانية والرومانية وعميد كلية اآلداب 

 دمنهور  –جامعة 
 د/ عزة قابيل -0

أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية املساعد بكلية 
 اآلداب جامعة طنطا 

 القرار :   
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 س الكلية .وافق مجل

 مايستجد من أعمال : -

حيث يقدم كل طالب عرض مخاطبة االقسام العلمية البالغ مكتب وكيل الكلية بموعد السيمنار ،مع تويثق السيمنار 

  موثقاً بالمحضر والصور.للسيمنار 
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .
 

 
ً
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا

 : م التاريخ**موضوعات قس

أحمد جالل حول زيارته للجامعة املصرية  2علما بالتقرير املرفوع من د 0291/ 9/92احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .9

 اليابانية بمدينة برج العرب ونقل التجربة وامكانية االستفادة من بعض عناصرها  

الكلية ، وتطلب من سيادته تنسيق ميعاد لعمل ورشة عمل مع  القرار : أحيطت اللجنة علما ، وتوجه الشكر لسيادته لتعاونه مع

 .وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث لنقل هذه الفكرة

 القرار :   

 مع التأكيد على أن يقوم كل عضو هيئة تدريس بتقديم تقرير 
ً
 . حول أى زيارة قام بها  أحيط مجلس الكلية علما

 

فايزة ملوك فى االحتفالية الخاصة بالعيد القومى  2علما بمشاركة د 0291/ 9/92احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .0

 ملحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة بدمنهور 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

التدريس فى املؤتمر العلمى الدولى علما بمشاركات السادة اعضاء هيئة  0291/ 9/92احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .3

احمد عبدالعزيز ،  2د2صالح هريدى ، ا 2د2ابراهيم مرجونة ، ا 2د 2اداب بدمنهور ، واحيط علما بترأس الثانى لكلية اال 

 عبداملنعم مجاهد جلسات علمية ضمن اعمال املؤتمر 2د2فايزة صقر ، ا 2د2ا

 القرار : أحيطت اللجنة علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 القرار :   

 .احيط م
ً
 جلس الكلية علما

عبداملنعم مجاهد مقرر الصالون  2د2ا علما بالتقرير املرفوع من 0291 /9/92احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .4

  0291الثقافي عن جلسة شهر سبتمبر 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

مصطفى الفقي مدير مكتبة االسكندرية  2د2اعلما بالدعوة املقدمة من  0291/ 9/92احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .1

 عام 902مرور أحمد جالل لالحتفال ب 2للزميل د
ً
 على ميالد فنان الكاريكاتير صاروخان ا

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

علما بالتقرير املرفوع من جمعية محبي التاريخ بشان الزيارة العلمية  0291/ 9/92احاطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  .6

 للمتحف الجديد متضمنا تقرير تفصيلي عن برنامج الزيارة وبعض الصور الفوتوغرافية

 .القرار : أحيطت اللجنة علما مع احضار املوضوع سوفت لوضعه على موقع الكلية

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

ابراهيم مرجونة بورقة بحثية بعنوان " دور النساء  2د2علما بمشاركة ا 0291/ 9/92اطة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى اح .7

 " فى املؤتمر العلمى الدولى الثانى لكلية االداب بدمنهور   –فى التنمية وتأصيل الهوية 
ً
 نساء صدر االسالم نموذجا

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   

 .اح
ً
 يط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 

 

 **موضوعات قسم االجتماع :

املؤتمر الدولى االول الذي  –ى ر اسماء ادريس الزغا 2على حضور د  0291/ 1/92مجلس قسم االجتماع بجلسته فى موافقة  .9
ركتها ببحث تحت بالكويت ومشا 0291نوفمبر  08-06تقيمه املنظمه الدولية لتمكين املرأة وبناء القدرات " فى الفترة من 

 عنوان " املحددات الثقافية وانعكاساتها على التمكين السياس ي للمرأة "

 القرار : وافقت اللجنة 
 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 
 **موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

م بحصول  السيدة األستاذة 1/92/0291املنعقدة بتاريخ  احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته .9
بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية كمحاضر  Edumustالدكتورة / عبير عبد املحسن قاسم على شهادة عن إشتراكها عن دورة 

 م 94/1/0291ملحاضرة بعنوان : املوازيك واملتاحف يوم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار :   

 .احيط مجل
ً
 س الكلية علما

 
م بحضور السيدة األستاذة 1/92/0291احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .0

سبتمبر وحتى  01" الدراسات املتحفية " فى الفترة من Edumustالدكتورة / عبير عبد املحسن قاسم ورشة عمل عن مشروع 

 سياحة والفنادق جامعة حلوان مقدمة من مدرسة متحف اللوفربكلية ال 0291أكتوبر  3
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

م بإشتراك السيدة األستاذة 1/92/0291احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .3
ؤتمر الدولى الثانى لكلية اآلداب بعنوان : " العلوم اإلنسانية ودورها فى التنمية املستدامة الدكتورة / عبير قاسم فى امل

وإستشراف املستقبل " ومرفق طيه صورة من اإلفادة التى تفيد بمشاركة السيدة األستاذة الدكتورة / عبير قاسم ببحث 

 م . 08/1/0291ديش ى يوم بعنوان : التمائم فى بورتريهات الفيوم مع الباحثة / ريم أحمد ال
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

م بإشتراك  السيدة األستاذة 1/92/0291احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .4

التراث الالمادى ودور املتاحف فى  تحفية بمحاضرة بعنوان :الدكتورة / عبير عبد املحسن قاسم ببحث فى مؤتمر الدراسات امل
 املجتمعات  

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   
. 

ً
 احيط مجلس الكلية علما

م بقيام السيدة األستاذة 1/92/0291مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  احاطة .1

 عبد املحسن قاسم بورشة عمل بعنوان : علم املتاحف  الدكتورة / عبير 
Edumust  ومرفق طيه التقرير املقدم من سيادتها وقد حاضر بها 600فى قاعة إيدوماست  م  09/1/0291فى يوم السبت املوافق

 كل من : أ.د/ حنان الشافعى ،  أ.د/ عبير قاسم فى مكتبة االسكندرية

 القرار : أحيطت اللجنة علما 
 قرار : ال  

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

م بقيام السيدة األستاذة 1/92/0291احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .6

الدكتورة / عبير عبد املحسن قاسم بورشة عمل تطوعا بعنوان : الفسيفساء فى مدرسة سان مارك يوم األثنين املوافق 
 م 0/1/0291

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 القرار :   
. 

ً
 احيط مجلس الكلية علما

 
م بقيام السيدة األستاذة 1/92/0291احاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ  .7

 ز تنمية القدرات بجامعة دمنهور باالشتراك مع مرك Edu Mustطالب ملشروع  12الدكتورة / عبير عبد املحسن قاسم بتدريب 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 القرار :   

. 
ً
 احيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة تسزاتذت ا الاود  التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية ، 

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالب ا ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

ا ، و ب ززاا الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم ال تمززاا و المززواط ين مززن خززالو ىاززرااات تتسززم بالسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززو مالززكالت   االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذت ا وخرياي ا ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ  الم السة محليأ و اىليميإ

ية مرحلتإ الليسا س والدراسات العليا تس م لإ الرىإ و الت م

 .  المستدامة للماتم 

 

 

 عاشر 
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

مقترح الدكتور ماجد محمد شعلة األستاذ بقسم الجغرافية بشأن مشروع أطلس املواقع األثرية بمحافظة  .9

 نظم املعلومات الجغرافية  بناًء على موافقة مجلس قسم الجغرافية  البحيرة  بإستخدام

  وافقت اللجنة على مخاطبة معالى السيد/ محافظ البحيرة الستثمار ذلك في التعاون املشترك .القرار :
 القرار :   

 وافق مجلس الكلية .

 

 والقاعات  خطاب قسم التاريخ بشأن توفير سماعات ومرواح وصيانة اإلضاءة  باملدرجات .0

 اللجنة  وافقتالقرار :
 القرار :   

 . مع االفادة بأنه تم عمل صيانة لدورات املياة واملراوح واالضاءة باملدرجات  وافق مجلس الكلية

خطاب رابطة املساحة ونظم املعلومات الجغرافية بالجامعات املصرية بشأن تدريب الطالب بالكلية على  .3

 ت وبرامج االستشعار عن بعد أجهزة املساحة  ونظم املعلوما

 اللجنة ويتم عرض األمر على مجلس الكلية   وافقت القرار :
 القرار :   

 .على أن تعقد الدورات بوحدة الحاسب اآللى بالكلية  وافق مجلس الكلية 
 

 .  ظهرال الثانية بعد الساعةهذا وقد انتهى االجتماع 

 عميد الكلية                                                                                              

 

 

 حنان الشافعىأ.د/                                                                                              


