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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

حثیة ألساتذتھا لقدرات العلمیة و البالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  2017/2018لعام الجامعيل خامسال محضر مجلس الكلیة 
  13/12/2017 الموافقربعاءاألالمنعقد یوم 

**********  
القائم  حنان خمیس االشافعى / األستاذ الدكتور ةبرئاسة السید صباحًااجتمع مجلس الكلیة في تمام الساعة العاشرة  

 - :بعمل عمید الكلیة  بحضور كل من 
ورئیس مجلس قسم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  بتسییر أعمال المكلف    یز عیسىأحمد عبدالعز/ د.أ .1

  التاریخ
 قائم بعمل وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة      وفدى السید أبوالنضر. د .2
 مجلس قسم الجغرافیاقائم بعمل     عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ .3
 رئیس مجلس قسم اللغةاالنجلیزیةم بعمل قائ      ایمان حلمى الملیجى/ د.أ .4
 قائم بعمل رئیس مجلس قسم اآلثاروالدراسات الیونانیة والرومانیة    عبیر عبدالمحسن قاسم/ د.أ .5
 األستاذ بقسم الجغرافیا      ماجد محمد شعلھ/ د.أ .6
  األستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة      میالد زكى غالي/ د.أ .7
 سم اللغة العربیة األستاذ بق    عبدالواحد حسن الشیخ. د.أ .8
 القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة      عصام كمال المصري. د .9

 القائم بعمل رئیس مجلس قسم اللغة العربیة      ایمان فؤاد بركات. د .10
 األستاذ المساعد بقسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة      سماح محمد الصاوي. د .11
 ة المدرس بقسم الفلسف        دعاء طھ البیار. د .12
 المدیر التنفیذي لوحدة ضمان الجودة بالكلیة      عصام لطفى  وھبان. د .13
 مدیر وحدة الخدمات االلكترونیة       أحمد عطیة حمیدة. د .14
 قائم بعمل أمین الكلیة    نفین محمد رحومة/ السیدة .15
 ادارى       ھانى محمد كتات/ السید .16
 األستاذ بقسم اللغة االنجلیزیة   میراندا محمد خمیس الزوكة  /د.أالسیدة  واعتذرت عن عدم الحضور. 

 
  
 

  
  

  عمید الكلیةقائم بعمل  ال حنان خمیس الشافعى /  د.أ ةالسید تافتتح
  "بسم اهللا الرحمن الرحیم " 

 رئیس المجلس  بجمیع السادة الحاضرین حنان خمیس الشافعى  / د.أ ةالسید تفي بدایة االجتماع رحب . 
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      ة ال س الكلی اء مجل ادة أعض دم الس م ق ة ث ن    تھنئ ل م یدة أ  : لك د     / د.للس ل عمی ائم بعم افعى  ق ان خمیس الش حن
ئون        /د.ة و السید أــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكلی ة لش ل الكلی ال وكی ف بتسییر أعم ى  المكل أحمد عبدالعزیز عیس

 .ة ختیاره قیادات الكلیلحسن اعبید صالح / د.التعلیم والطالب وقدم المجلس الشكر للسید أ
     ید أ دیر للس ئون          / د.كما قدم المجلس الشكر والتق ة لش ل للكلی ة ووكی د الكلی ل عمی ائم بعم د الق دالمنعم مجاھ عب

 .التعلیم والطالب  عن الجھد المبذول فى فترة تولیة ادارة الكلیة 
 :في موضوعات المجلس على النحو التالي  اسیادتھ تثم شرع -

  
  

  -: والتصدیقموضوعات اإلحاطة: أوال 
  
 الموضوعات التى ًطرحت في مجلس الجامعة،  .1

رئیس الجامعة بتلك / د.حل المشاكل الموجودة داخلیًا بالكلیات أول بأول ، وعدم رفع أى مذكرات لمكتب أ -
 .المشاكل إال خارج اختصاصات السادة عمداء الكلیات 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

ریس والھیئة المعاونة والعاملین بالكلیات بعدم إرسال أى مكاتبات أو التنبیھ على السادة أعضاء ھیئة التد -
 .مخاطبات  إال عن طریق السادة عمداء الكلیات ومن یخالف ذلك بعرض نفسھ للمسائلة القانونیة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

لكلیات بعدم أرسال أى شكوى ألى جھھ التنبیھ على السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والعاملین با -
 .خارجیة دون الرجوع إلدارة الجامعة ، ومن یخالف ذلك یعرض نفسھ للمسائلة القانونیة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 –المسموعھ ( التنبیھ على السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بعدم التحدث في وسائل اإلعالم  -
أو االدالء بأى معلومات صحفیة إال بعد الرجوع الى السادة عمداء الكلیات ومن یخالف ذلك یعرض ) المرئیة 

 .نفسھ للمسائلة القانونیة 
 - : القرار  

  .  أحیط مجلس الكلیة علمًا
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التنبیھ على السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بعدم الذھاب الى أى جھة خارجیة لحضور أى  -
 .رئیس الجامعة / د.عمید الكلیة أو أ/ د.ت أو ندوات أو مناقشات  بدون دعوة مسبقة وبعد الرجوع الى أاجتماعا

 - : القرار  
التنبیھ على األقسام العلمیة الرجوع الى السادة وكالء الكلیة كل في اختصاصھ قبل عمل أى ندوات أو مناقشات 

  .والموافقة علیھا من ادارة الكلیة 
  
 .یة بأن امتحانات أعمال السنة تمت تقریر من الكل -

 - : القرار  
  .االمتحانات الشفویة مسئولیة مباشرة لرئیس مجلس القسم 

  
 .الطالب المتعثرین یتم تجمیعھما وبیان كل حالة محتاجة كام درجة  -

 - : القرار  
  .رئیس الجامعة / د.تم تجمیع كل الحاالت وتم عرضھا على السید أ

  
التنبیھ على السادة رؤساء الكنتروالت بعدم نشر النتیجة بأیة وسیلة نشر و ال یعتد وافق مجلس الكلیة على  -

  .بالنتیجة اال بعد اعتمادھا من ادارة الجامعة رسمیًا 
  
  
  

  :والموافقة على تعدیل بعض القرارات على النحو التالى التصدیق على محضر مجلس الكلیة بجلستھ السابقة 
  :موضوعات شئون الطالب 

  
رئیس كنترول الفرقة الثالثة  –عصام وھبان / الخطاب المرفوع من السید الدكتوربشأن ل قرار مجلس الكلیة تعدی .1

ي  / قسم اللغة العربیة، بشأن قرار مجلس التأدیب االستئنافي بالجامعة ومضمونھ إعادة كراسة الطالبة – مرام عل
 ".علم البیان/ أبو الیزید للكنترول للتصحیح والخاصة بُمقرر

 - : القرار  
  . رئیس الجامعة/ د.على رفع األمر للسید أ وافق مجلس الكلیة

  :موضوعات الدراسات العلیا 
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مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

أھیلى   6/11/2017تعدیل تاریخ موافقة مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة في  .2 على تشكیل لجنة االمتحان الت
درس     / للدكتوراه  الخاصة بالطالبة دالاله  الم د فتحى عب ان محم و        ایم ى النح ة عل ون اللجن اعد بالقسم وتتك المس

 :التالى 
 األستاذ بقسم الجغرافیا بالكلیة    محمد عبدالقادر عبدالحمید/ د.السید أ -
 األستاذ بقسم الجغرافیا بالكلیة    عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/د.السید أ -
 األستاذ المتفرغ بقسم الجغرافیا بالكلیة      عالء الدین عزت شلبى/ د.السید أ -

  .9/11/2017لیكون موعد االختبار یوم الخمیس الموافق 
 - : القرار  

  .احیط مجلس الكلیة علمًا 
  
  
  

  :موضوعات وحدة ضمان الجودة :   ثانیًا
  
 .التصدیق على قرارات مجلس الوحدة السابقة: أوًلا   

  .وافق أعضاء المجلس : القرار     
 - : القرار  

  .احیط مجلس الكلیة علمًا 

( مروة سمسم والتي تعمل بنظام / بخصوص العجز في الجھاز اإلداري للمجلس، واقتصار العمل على السیدة :ثانیًا 
 ).    ثالثة أیام أسبوعًیا/ الدوام الجزئي

إعادة رفع األمر للسید عمید الكلیة للنظر في توفیر أعضاء إداریین للوحدة التي تعاني قصوًرا في سرعة : القرار 
  .م توافر إدارییناإلنجاز في ظل عد

 - : القرار  
  .احیط مجلس الكلیة علمًا 

بشأن حاجة الوحدة لجھاز كمبیوتر جدید بمشتمالتھ، خاصة بعد تكھین أحد الجھازین القدیمین بالوحدة، وتكرار  : ثالًثا
  .أعطال الجھاز المتبقي في الوحدة

  . التي توافرت للكلیة عمید الكلیة لتوفیر أحد األجھزة الجدیدة/ مخاطبة السیدة: القرار

 - : القرار  
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  .احیط مجلس الكلیة علمًا 
  

 .بشأن استالم نسخ من الكتب من األقسام، خاصة تلك التي كانت قد قدمت فھارس فقط: رابًعا
  . مخاطبة رؤساء األقسام الستیفاء الكتب الدراسیة من الزمالء الذین قدموا فھارس فقط: القرار

 - : القرار  
  .لیة علمًا احیط مجلس الك

  
  )تقاریر اإلنجاز السنویة والتطویریة ( بشأن استكمال متطلبات الجودة من األقسام : خامًسا
مازالت أقسام اللغة العربیة والسیاسة واآلثار لم تقدم تقاریر اإلنجاز عن العام الماضي وكذلك لم تقدم الخطة : القرار

الفصل الدراسي األول، ولذلك نرفع األمر لمجلس الكلیة الموقر التطویریة عن العام الحالي، حتى شارفنا امتحانات 
  . التخاذ قراره في ھذا الشأن

 - : القرار  
  .احیط مجلس الكلیة علمًا 

  
  . بشأن سیر عملیة االمتحانات في الفصل الدراسي األول: سادًسا

  : وتطبیقھا وعلى األخصأقرَّ مجلس إدارة الجودة االلتزام بكافة معاییر االمتحانات السابق اعتمادھا 
یلتزم رؤساء الكنتروالت بالتعلیمات الصادرة من وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب، والسابق اعتمادھا وتعمیمھا  - 1

  . وتطبیقھا نھایة العام الدراسي الماضي
فترة االمتحانات، وكذلك تكلیف البوابة االلكترونیة بإعالن قائمة المخالفات التي یجب أن یمتنع عنھا الطالب خالل  - 2

  .أمثلة عن العقوبات التي توقع على المخالفین قرین كل مخالفة
خالل سیر عملیة االمتحانات على البوابة االلكترونیة أن تعلن بصفة یومیة عن عدد حاالت الغش المضبوطة، وكذلك  -

  .    األقسام المضبوط فیھا حاالت الغش، واإلجراءات المتخذة معھم
مسؤلي األمن بتقدیم خطة واضحة للتواجد األمني خالل االمتحانات، واعتمادھا وتوزیعھا على رؤساء  إلزام - 3

  .الكنتروالت
طلب خطة وحدة األزمات والطوارئ لضمان سیر عملیة االمتحانات نحو الھدف المرجو منھا ، ودون أي معوقات قد  - 4

اإلضاءة، والمقاعد، وتوفیر خطة إخالء للطوارئ، ( مة تحدث خالل عملیة سیر االمتحانات من حیث التأكد من سال
  ). والمداخل والمخارج، وكل ما  من شأنھ تسھیل عملیة االمتحان

  : التزام أعضاء ھیئة التدریس بالتالي - 5
  . ساعة من انتھاء أعمال االمتحان 24استالم مادة االمتحان في موعد غایتھ  -   
  . في أسبوعین االنتھاء من تصحیح المادة كاملة -   
  . إعادة تسلیم المادة للكنترول مع استیفاء نموذج تقریر المقرر عن المادة -   
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  . یمتنع رؤساء الكنتروالت عن استالم المادة بدون تقاریر المقرر -   
یلتزم عضو ھیئة التدریس بتحدید أفضل ثالث كراسات إجابة ، وكذلك أسوء ثالث كراسات، ویقوم رئیس الكنترول  -   

  .بتصویر ھذه األوراق وتسلیمھا لوحدة ضمان الجودة
 - : القرار  

  .احیط مجلس الكلیة علمًا 
  

  . بشأن اإلعداد لكتب الفصل الدراسي الثاني -سابًعا
بشأن الضوابط  25/7/2012المؤرخ  2012لسنة ) 58(قرر مجلس اإلدارة تفعیل قرار مجلس الجامعة رقم : القرار

  الكتاب الجامعي بجامعة دمنھور، وخاصة فیما تضمنھ منوالمعاییر الخاصة بإصدار 
  .تسلیم كتاب الفصل الدراسي األول للجنة الفحص نھایة أغسطس - 1
  .15/3/2018ر والطباعة ي الثاني للجنة الفحص نھایة ینایتسلیم كتاب الفصل الدراس - 2
  . اعدین وعضو من وحدة ضمان الجودةتشكل لجنة الفحص من رئیس القسم واثنین من األساتذة أو األساتذة المس - 3
  یخرج قرار لجنة الفحص بأحد قرارات ثالثة وھي  - 4

  . اعتماد الكتاب ویصلح للتدریس. أ     
  . اعتماد الكتاب مع تعدیل بعض األشیاء. ب    
  . عدم اعتماد الكتاب ومنع تدریسھ. ج     

  %. 70مطابقة الكتاب للتوصیف تكون بنسبة ال تقل عن  - 5
 - : قرار  ال

  .احیط مجلس الكلیة علمًا 
  

  .جائزة الموظف المتمیز عن الفصل الدراسي األول - ثامًنا
تشجیًعا لجھود السادة اإلداریین ، وتحفیًزا لھم لتقدیم أقصى جھد ممكن قرر مجلس إدارة الجودة اإلعالن عن : القرار

  :تاليجائزة الموظف المثالي للفصل الدراسي األول، وتتم على النحو ال
  . یتم اإلعالن عنھا داخل الكلیة وكذلك على الموقع الرسمي للكلیة. أ  

  تتبنى الجائزة شروط الموظف المتمیز على مستوى الجامعة ، وذلك تمھیًدا لالشتراك فیھا. ب
  :وشروطھا كالتالي

  . أن یكون المرشح من الموظفین بالكلیة وقت التقدم للجائزة. أ   
  . ى تعیینھ خمس سنوات في أول ینایر من عام التقدمأن یكون مرَّ عل. ب  
  .أن یكون قائًما بالعمل في السنوات الثالث السابقة للتعیین. ج  

  . أن یكون حاصًال على شھادات حضور دورات تدریبیة من وحدة ضمان الجودة خالل السنوات الثالث . د   
 - : القرار  

  .احیط مجلس الكلیة علمًا 
  

  .تابعة سیر العمل في ملفات المعاییربشأن م -تاسًعا
دفع العمل في ملفات المعاییر خاصة بعد الوقوف على تقاریر السادة أعضاء مجلس اإلدارة حول سیر العمل في : القرار

  . ملفات المعاییر، والذین أكدوا أن العمل في الملفات یعد بطیًئا نظًرا لفترة إنھاء المقررات واالمتحانات
 - : القرار  

  .یط مجلس الكلیة علمًا اح
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                           كلیة اآلداب                                                                     

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  : ITات تكنولوجیا المعلوموحدة  موضوعات :   ثالثًا

  
  :على النحو التالى   2017 دیسمبر ر ــــعن شھمحضر اجتماع وحدة تكنولوجیا المعلومات 

 
من تسكین أرقام جلوس أن الوحدة انتھت MIS حسن أنور عبدالاله مسئول . فقد أفاد أ  MISفیما یتعلق بوحدة  .1

العلمیة في الكلیة تمھیدًا المتحانات الفصل الدراسى األول للعام الجامعى لطالب والطالبات لجمیع األقسام ا
، كما یتم اآلن العمل على إنشاء كنتروالت الفصل الدراسى األول لھذا العام على نظام الرصد اآللى 2017/2018

 .ت القادمة تمھیدًا لعملیات رصد نتائج الطالب والطالبات في االمتحانا
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 
 

نعمھ معروف افادتھا بأنھ لم یتم انتاج أى مقرر إلكترونى ھذا . بالنسبة النتاج المقررات االلكترونیة فقد كررت أ .2
 العام الدراسى لعدم وجود خطة واضحة المعالم في الجامعة لھذا األمر لعدم توفر مھندسین كمبیوتر متخصصین في

یاسر سعید مدیر مشروع تكنولوجیا المعلومات بالجامعة لتوفیر متطلبات / د.الجامعة ، ونناشد مرة أخرى السید أ
 .انتاج المقررات االلكترونیة 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

 
في وحدة تكنولوجیا ھانى حسن أبوالنجا مسئول المكتبةالرقمیة بأنھ لم یتم صرف المكافآت الخاصة بالعمل . أفاد أ .3

المعلومات منذ عامین ، و ال جدید في ھذا الصدد في حیث أن بعض الموظفین بالجامعة یصرفون مكافآت ، وقد 
یاسر سعید مدیر مشروع  تكنولوجیا المعلومات / د.أحمد عطیة بأنھ قد عرض األمر غیر مرة على السید أ. أوضح د

حنان الشافعى القائم بعمل عمید / د.مرة جدیدة و نأمل في دعم أ بالجامعة و لكن دون جدوى و ستیم عرض األمر
 .  الكلیة في ھذا األمر

 - : القرار  
  أحیط مجلس الكلیة علمًا 

.  
أبرز ما قامت بھ البوابة االلكترونیة الشھر الماضى من نشر عدد من األخبار التى تھم الطالب كیرلس سامى . أ عدد .4

 :منھا 
 .الطالباتنشر أرقام جلوس الطالب و . أ

 .نشر جداول االمتحانات لجمیع األقسام العلمیة بالكلیة . ب
  .نشر امتحانات األعوام السابقة.   ج 
  .نشر التنبیھات والمحظورات الخاصة بسیر االمتحانات. د
نشر كیفیة تعامل الطالب والطالبات مع نموذج االجابة االلكترونى ، و سیتم في القریب العاجل نشر أماكن لجان . ه
  .المتحانات فور  انتھاء شؤون الطالب من إعدادھاا

الموقع الرسمى للكلیة حتى الیوم ما یزید عن ملیون و سبعمائة و ثالثین ألف زیارة ، كما بلغ عدد  لسج=  
 .القراءات لموقع الكلیة ما یزید عن ملیون و سبع وعشرین ألف قراءة للموضوعات المنشورة على الموقع

 - : القرار  
  .لس الكلیة علمًا أحیط مج
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 8 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  :موضوعات شئون ھیئة التدریس :   رابعًا
  
عصام المصري  القائم بعمل رئیس مجلس قسم الفلسفة  بموافقة المجلس بجلستھ / كتاب السید الدكتور .1

ینب حمیدة عبدالعزیز ز/ دةـــن السیــــى تعییــــعل 5/12/2017دة في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنعق
والمذكورة مشھود لھا ماجستیر بذات القسم لحصولھا على المساعد  ة مدرس ــــبوظیف  بالقسم المعیدة ابراھیم 

 .في أداء عملھا منذ تعینھا   هبالسمعة الطیبھ والسیرة الحسنة و ممیز
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
ماجد / د.بالموافقة على قبول التبرع المقدم من السیدأ 4/12/2017ة فى الجغرافیا بجلستھ المنعقدكتاب مجلس قسم  .2

 .جنیھ لشراء المستلزمات العلمیة التعلیمیة بالقسم 750عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم  بمبلغ / د.شعلھ و السید أ
 - : القرار  

  .تذى بھ أحیط مجلس الكلیة علمًا مع تقدیم خالص الشكر لسیادتھم و اعتبارھم نموذج مشرف یح
  
 :وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة الحكماء من كل من  .3

 حنان الشافعى/ د.أ -
 أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ -
 ماجد محمد شعلھ/ د.أ -
 عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ -
 صالح أحمد ھریدى/ د.أ -
 میالد زكى غالى / د.أ -

 :ن كل من وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة اللوائح والمناھج الدراسیة  م .4
 حنان الشافعى/ د.أ -
 أحمد عبدالعزیز عیسى/ د.أ -
 ماجد محمد شعلھ/ د.أ -
 عبدالعظیم أحمد عبدالعظیم/ د.أ -
 صالح أحمد ھریدى/ د.أ -
 میالد زكى غالى/ د.أ -
 ناجى محمد فھیم رشوان. د -

  
  
  

  :موضوعات شئون الطالب :    ًاخامس
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  

 .التصدیق على موضوعات المجلس السابق: أوًال
 .دیقتم التص .1

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :القیاس والتقویم -MIS -الجودة : موضوعات وحدات: ثانیًا

ودة .2 دة الج ق بوح ا یتعل دكتور:  فیم ید ال ذار الس رًا العت دم  / نظ ن ع دة  ع ذي للوح دیر التنفی ان الُم ام وھب عص
  .الحضور یتم رفع المحضر إلى مجلس الكلیة

امعي    - اب الج ص الكت ا یخ ى           فیم د أقص اني بح ي الث ل الدراس ب للفص دیم الكت تم تق ى أن ی ة عل ت اللجن وافق
15/3/2018 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
 :أحمد عطیة الُمدیر التنفیذي للوحدة إلى ما یلي/ أشار السید الدكتور:  MISفیما یتعلق بوحدة  .3

ت لجمیع األقسام العلمیة في الكلیة تمھیدًا المتحانات انتھت الوحدة من تسكین أرقام جلوس الطالب والطالبا. 3.1
  .م2017/2018الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 

یتم اآلن العمل على إنشاء كنتروالت الفصل الدراسي األول لھذا العام على نظام الرصد اآللي تمھیدًا لعملیات . 3.2
 .رصد نتائج الطالب والطالبات في االمتحانات القادمة

 - : لقرار  ا
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

 
  :رشا رجب ما یلي/ استعرضت االسیدة الدكتوره: فیما یتعلق بوحدة القیاس والتقویم. .4

بدور عبد المقصود المدرس بقسم اللغة العربیة على مجھوداتھا / توجیھ الشكر الجزیل للدكتورة . 4.1
تي تولت فیھا سیادتھا اإلشراف علیھا متمنین لھا كل الواضحة والملموسة بوحده القیاس والتقویم في المدة ال

 .التوفیق
تم رفع خطاب لألقسام موضح فیھ المعاییر الخاصة بالمواد المصححة إلكترونیًا وتضمن الخطاب  .4.2

معاییر خاصة بأستاذ المادة وبكنترول الفرق الدراسیة التي بھا مواد ستصحح الكترونیًا، ومعاییر خاصة 
 .اإللتزام بھ من قبل األساتذه ألھمیتھ بوحدة التقویم، یتم

تم تعمیم خطاب یتضمن الجدول الذي سیتم من خاللھ تصحیح المواد بالوحدة على أن یكون لكل قسم  .4.3
یومین للتصحیح مع ضرورة التأكید على التزام كل قسم باألیام المخصصة لھ نظرًا لكثرة عدد المواد، وقلة 

ون أستاذ المادة موجود أثناء تصحیح المادة أو من ینوب عنھ من عدد الموظفین، مع التأكید على أن یك
 .أعضاء لجنة التصحیح، ولن تقبل الوحدة تصحیح المادة دون االلتزام بذلك
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 :تم عمل نماذج امتحانات لعدد من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وھم كالتالي  .4.4
 عبد العظیم أحمد عبد العظیم أربعة نماذج . د. أ - أ

 د شعلة أربعة نماذجماج. د. أ - ب
 محمد عبد القادر ثالثة نماذج. د. أ - ت
 عالء عزت نموذجین  . د. أ - ث
 حمدي علي نموذجین . د - ج
. د –إیمان خالوي نموذج . فایز أنور نموذج د. د –نھلة نجیب نموذجین . د –إیمان رضوان نموذج . د - ح

 .مرفت غالب نموجین. د –شیماء البنا نموذجین 
أن یقتصر االمتحان االلیكتروني على األسئلة  –أحمد عبد العزیز / كتوراقترح السید األستاذ الد .4.5

 .االلیكترونیة فقط دون المقالي
  .رفضت اللجنة وذلك تیسیرًا على الطالب: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  :الدعم الطالبي بالكلیة إلى ما یليتیسیر شادي ُمنسق عام / أشارت السیدة الدكتور: فیما یتعلق بالدعم الطالبي: ثالًثا
  : استمارات الدعم الطالبي الخاصة بالمرشدین االكادیمین في االقسام العلمیة :اوًلا

  )اللغة االنجلیزیة - االثار الیونانیة والرومانیة –التاریخ : ( فقد تم تقدیم التقاریر كاملة من االقسام
  ) الجغرافیا -االثار –سفة الفل –اللغة العربیة : ( وغیر مكتملة من اقسام

  ).السیاسة واالجتماع(ولم یتم تقدیمھا من اقسام 
ولوحظ عدم االلتزام بعض الزمالء بنموذج التقاریر الذي تم توزیعة من قبل مستشار الدعم الطالبي علي المرشدین 

معد لذلك حرصا لحسن سیر االكادیمین؛ لذلك نرجو توجیھ السادة الزمالء االفاضل الي ضرورة االلتزام بالنموذج ال
  .العمل وظھورة بالمظھر الالئق

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
تم عمل حصر بالطلبة المتعثرین مادیا استعدادا لتفعیل الیة للتعامل معھم واستحداث آلیات جدیدة تساعد علي  -: ثانًیا

  .خدمة الطلبة ونجاح العملیة التعلیمیة
لموھوبین والمبدعین وتم نشر كل ما یتعلق بمواھبھم من خاللھا وقد لوحظ تمیز قسم تم عمل صفحة للطلبة ا -

البطوالت  –التألیف  –االلقاء  -الغناء –التصویر  –الرسم  -االخراج - التمثیل - كالشعر( التاریخ بكل المواھب 
 .وتم توثیق ذلك بالفعل) الریاضیة

 .لیة الرسميربط صفحة الطلبة الموھوبین والمبدعین بموقع الك -
 - : القرار   -
 .أحیط مجلس الكلیة علمًا -
-   
  :تم التنویھ للدور الرائع الذي قام بھ بعض السادة الزمالء لرعایة ودعم الطلبة بأقسامھم وھم: ثالًثا

ودورھما الفعال مع الطلبة بقسم التاریخ ومسرحة المناھج ) قسم التاریخ( تیسیرشادى .ابراھیم مرجونة ود. د - 1
مسرحیات قام الطلبة بتأدیتھا أمام زمالئھم في ختام الفصل الدراسي مما القي قبوًال شدیدًا  3خالل الدراسیة من 

 .وسھل علي الطلبة استیعاب المنھج بشكل أفضل وأسھل وھو ما یتماشي مع انظمة الجودة المعمول بھا
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

ما بعمل معرض للطلبة بقسم االثار وقیامھ) قسم االثار الیونانیة والرومانیة(عبیر قاسم . د.حنان الشافعي وأ.د.أ - 2
 .والدراسات الیونانیة والرومانیة

محمد الفقي . ، ود)قسم اللغة العربیة(ایمان رضوان . ،ود)قسم االثار الیونانیة والرومانیة(شیرویت فضل .د - 3
 .وجھودھما المتمیزة والتزامھا بجمیع النماذج المطروحة من قبل مستشار الدعم الطالبي مع الطلبة

) في التاریخ القدیم ( وجھوده مع الطلبة في الدعم الطالبي وعمل مسرحیة ) قسم االثار( بد الباسط ریاض ع.د - 4
 .للطلبة بقسمھ 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  : التقاریر المرفوعة من األقسام: رابًعا

: لم یصل منھا سوى تقاریر أقسام: ونةتقاریر متابعة أداء السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة الُمعا: الموضوع .5
 .و االجتماع التاریخ، والفلسفة، والجغرافیا، واآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة، اللغات الشرقیة

  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :الموضوعات المتعلقة باالمتحانات الشفھیة: خامًسا
لم یسلم : 2017/2018تسلیم قوائم درجات االمتحانات الشفھیة للفصل الدراسي األول للعام الجامعي : الموضوع  .6

ام    وى أقس وائم س ة        : الق ات الیونانی ار والدراس فة، واآلث اریخ، والفلس ة، والت ة اإلنجلیزی ة، واللغ ة العربی اللغ
 ).نسيحماده م/ عدا السید الدكتور( والرومانیة، واللغات الشرقیة، واآلثار

  .تھیب اللجنة بباقي األقسام تسلیم قوائم درجات الطالب الشفھیة: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  
  :الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحریریة: سادًسا

وع .7 امعي   : الموض ام الج ي األول للع ل الدراس ات الفص ات امتحان ى كراس ة عل ة المراجع اء لجن یح أعض ترش
2017/2018: 
  .یتم إرسال خطاب لألقسام العلمیة لترشیح األعضاء: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
دكتور : الموضوع .8 ز    / الخطاب المرفوع من السید األستاذ ال د العزی د عب ة       -أحم ل الكلی ال وكی ییر أعم ف بتس الُمكل

القائم بعمل عمید الكلیة بشأن ترشیح كل  –افعي حنان الش/ لشؤون التعلیم والطالب إلى السیدة األستاذة الدكتورة



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                           كلیة اآلداب                                                                     

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

وا مسئولین    / صابر صادق، والسید الدكتور/ محمد محفوظ، والسید الدكتور/ السید الدكتور: من الم لیكون أیمن س
 .عن الكنترول المركزي

  .وافقت اللجنة: القرار
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :خطابات واردة من األقسام: سابًعا
بشأن  3/12/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ الُمنعقدة بتاریخ : الموضوع  .9

 .2017/2018الموافقة على اعتماد توصیف ُمقررات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
بشأن الُمقترح الخاص بمادة  3/12/2017كتاب مجلس قسم اللغة العربیة في جلستھ الُمنعقدة بتاریخ  :الموضوع .10

 .إیمان رضوان/ اللغة العربیة الُمقدم من السیدة الدكتورة
رار رر  : الق ع ُمق ون توزی ى أن یك ة عل ت اللجن ة " وافق ة العربی ام  " اللغ ن الع دًءا م ي األول، ب ل الدراس بالفص

  ".حقوق اإلنسان " ، عدا قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة أسوة بمادة 2018/2019الجامعي 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

 9/2/2018كتاب قسم الجغرافیا بشأن رحلة المشروع التطبیقي بمدینة األقصر وأسوان في الفترة من : الموضوع .11
 .16/2/2018إلى 

  .لمًاأحیطت اللجنة ع: القرار
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة 
  

ي  : الموضوع .12 ن أ    4/12/2017كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة ف ًال م أن اشتراك ك د   .د.بش ماجد محم
ة    .د.شعلة، وأ ة البیئ ة وخدم عبد العظیم أحمد عبد العظیم في الدراسات المیدانیة لطالب القسم للمشاركة المجتمعی

 .ینة رشید، قریة المعدیة، بحیرات وادي النطرون، شواطئ اإلسكندریةمد: بمحافظة البحیرة
  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 .  2017عصام المصري لشھر نوفمبر / أنشطة السید الدكتور: الموضوع .13
  .أحیطت اللجنة علمًا مع تقدیم الشكر لسیادتھ: القرار

 - : القرار  
  .س الكلیة علمًاأحیط مجل

  
یح      4/12/2017كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجلیزیة بجلستھ الممتدة بتاریخ : الموضوع .14 ى ترش ة عل بشأن الموافق

 :ناجي رشوان لتدریس / السید الدكتور
 .قسم اللغات الشرقیة –بالفرقة األولى " اللغة اإلنجلیزیة " مادة  -
 .شعبتي اللغة العبریة واللغة الفارسیة –سم اللغات الشرقیة ق –بالفرقة الثانیة " اللغة اإلنجلیزیة " مادة  -

  .أحیطت اللجنة علمًا: القرار            
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  
  

  :ما یستجد من أعمال: ثامًنا
دكتور : الموضوع .15 ز    / الخطاب المرفوع من السید األستاذ ال د العزی د عب ة      -أحم ل الكلی ال وكی ییر أعم ف بتس  الُمكل

دكتورة     تاذة ال یدة األس ى الس الب إل یم والط ؤون التعل افعي  / لش ان الش ة     –حن ة بشأن حال د الكلی ل عمی ائم بعم الق
ب ة          / الطال ات الیونانی ار والدراس م اآلث اق بقس ھ االلتح ب فی ذي یطل م وال رحمن قاس د ال دین عب ام ال ریم حس ك

 .تینیة والذي تم إلغاؤهمن قسم الدراسات الیونانیة والال) الفرقة األولى( والرومانیة 
  .وافقت اللجنة: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
مقید بشعبة اإلعالم بالفرقة الثانیة  -قبول مفصولین -أحمد محمد منصور قنونة/ النظر في حالة الطالب: الموضوع .16

 ).جید(یر على تقد" االتصال واإلعالم" و حاصل في مادة التخصص ) جید( وحاصل على تقدیر عام 
  .یظل الطالب بشعبة اإلعالم وذلك االنطباق الشروط علیھ: القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
وع  .17 ومجلس الشعب      : الموض ن عض دم م اس المق ب      / االلتم ة الطال وص حال یم بخص رف رح ا    / أش و العط د أب أحم

 .امةشعبة ع –قسم الجغرافیا  –خطاب عسل والذي كان مقیدًا بالفرقة الثالثة 
رار ك   :  الق تم التمس ذلك ی ا، ول ول بھ ع المعم د الرف ھ قواع ق علی ھ ال تنطب ین أن ب تب ة الطال ى نتیج االطالع عل ب

  .بقرارات لجنة الممتحنین وقرار لجنة التظلمات
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
وع .18 ل الدرا       : الموض ة للفص ة العربی م اللغ ة بقس یة الخاص ررات الدراس ع المق امعي    توزی ام الج اني للع ي الث س

2017/2018. 
  .أحیطت اللجنة علمًا:  القرار

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
راء   / اقترح السید الدكتور: الموضوع .19 د إج السید شحاتھ أن یتم مراعاة عدد المواد التي یتم تحمیل الطالب بھا عن

 .م ذلك ابتداًء من العام الجامعي القادممن عدد المواد، على أن یت% 50المقاصات لھم بأن تقل عن 
  .وافقت اللجنة:  القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
ھ      / ترشیح السید الدكتور: الموضوع .20 ب عمل ى جان ة إل ة بالكلی صابر محمد صادق سالم لتسییر أعمال لجنة الجوال

 .مستشارًا للجنة الریاضیة
  .وافقت اللجنة:  القرار

 - : القرار  
  .مجلس الكلیة  وافق

  
وع .21 ي  : الموض دة ف تھ المنعق اع بجلس م االجتم س قس اب مجل دكتور 6/12/2017كت ید ال ویض الس اص بتف / والخ

 .بالقسم 2017/2018حمدي على باإلشراف على امتحانات الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
  .وافقت اللجنة:  القرار

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة 

  
 :من كل من  "وحدة القیاس والتقویم "ق مجلس الكلیة على مجموعة عمل واف: الموضوع .22
  عبدالمولى شعبان عبدالمولى عرقوب.أ -
  ایمان فتحى عبدالاله -
  منار ابراھیم بھسنى -
  أمیرة محمد رأفت الصفتى -
  رندة ماھر عبدالوھاب -
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 :من كل من "  MIS"وافق مجلس الكلیة على مجموعة عمل  :الموضوع .23
  سیدأحمد فرحات ال. أ -
  حسام الدین رزق مازن.أ -
  أحمد سعید زین الدین. أ -
 .شیماء اسماعیل النجار . أ -

  
  
  

  :الدراسات العلیاموضوعات :   دسًاسا
  
  

   موضوعات قسم اللغة العربیة وآدابھا: أوال 
ا   : الموضوع  - 1 ة وآدابھ تقریر سمینار قسم اللغة العربیة عن شھر نوفمبروالذى أعتمده مجلس قسم اللغة العربی

راج ،أ  / واعترض الساده أـ د 2017/  12/  3ى جلستھ المنعقدة بتاریخ ف ود ف یخ ، د   / د.محم د الواحد الش / عب
  .ایمان بركات على استقدام أستاذ من خارج القسم

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
د  / د تعدیل تشكیل لجنة االشراف على رسالة الدكتواره  للطالبااعتم: الموضوع  - 2 ى اآلداب نظام    محم الرامى ف

نظم   ) النفسیة والحسیة(الصورة  الفنیة "الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربیة وآدابھا والنقد بعنوان  ى ال ف
 :تحت إشراف "   متلقى القرآنى وأثرھما فى ال

  إیمان فؤاد بركات  /د .م.أ -
 . 2016فصل الربیع بھلول أحمد سالم         وقد سجل الطالب البحث بتاریخ /  د .م.أ -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
وع   - 3 ب : الموض جیل الطال وان   /  تس وع  بعن ى موض تیر ف ة الماجس برى ذكى  لدرج ى :" ص اك ف ة االحتب بالغ

ا       " دراسة بالغیة تحلیلیة  –تفسیر الطاھر بن عاشور  ة وآدابھ ة العربی ن قسم اللغ دة م بنظام الساعات المعتم
ق    تخصص األدب والنقد  بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة یوم األحد المواف

 :بإشراف   2017/  12/  3
 مبروك عطیة/ د.أ 
 إیمان بركات/ د.م.أ

  وذلك بعد مناقشة الموضوع واجازتھ بسیمنار القسم لشھرنوفمبر 
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حثیة ألساتذتھا لقدرات العلمیة و البالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
جدلیة األنا واآلخر فى رسالة الغفران :" محمد البراء  لدرجة الماجستیر بعنوان  /تسجیل الطالب :. الموضوع  - 4

ق  " البى العالء المعرى   بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة یوم األحد المواف
  :بإشراف  2017/  12/  3
 فوزى عیسى / د.أ -
 أسماء شمس الدین / د .م.أ -

 - : القرار  
  .افق مجلس الكلیةو

 
شیماء زاید   لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة / تسجیل الطالبة : الموضوع   - 5

بناء على " البناء الفنى فى القصة القصیرة  عند رضا إمام   :" العربیة وآدابھا تخصص األدب والنقد  بعنوان 
 :بإشراف  2017/  12/  3بھا بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدا

 سید البحراوى /د.أ -
 أسماء شمس الدین / د -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
والء محمد جابر   لدرجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم / تسجیل الطالبة : الموضوع  - 6

ون دن    :" األدب والنقد  بعنوان اللغة العربیة وآدابھا تخصص  الج وج ین الح دراسة   –أدبیات التداخل الفنى ب
/  3بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق " تحلیلیة مقارنة    

 :بإشراف  2017/  12
 محمد عنانى  /د.أ -
 محمد محمود أبوعلى  / د -

 - : القرار  
  .س الكلیةوافق مجل

  
ن           / تسجیل الطالبة :الموضوع  - 7 دة م اعات المعتم ى اآلداب بنظام الس تیر ف ز    لدرجة الماجس د العزی سماح عب

وان    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقس د  بعن ص األدب والنق ى    :" م اللغة العربیة وآدابھا تخص ال ف ص األطف قص
ر  –األدب العربى الحدیث  ا  المكتبة الخض ة       "    ةدراسة تحلیلی   –اء نموذج م اللغ ة مجلس قس ى موافق اء عل بن

 :بإشراف  2017/  12/  3ق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعربیة وآدابھا بجلستھ المنعقدة یوم األحد المواف
 فوزى عیسى / د.أ -
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

حثیة ألساتذتھا لقدرات العلمیة و البالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 محمد محمود أبوعلى  / د -
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

  :قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا موضوعات : ثانیا 
وع  - 1 زى    : الموض دكتواره أدب انجلی تیر وال ات الماجس د امتحان ة موع ة االنجلیزی م اللغ س قس اد مجل اعتم

  :على النحو التالى  2017ساعات معتمدة خریف 
 نقد  -  11 – 9ماجستیر من  -  2017دیسمبر 25األثنین   -
 شكسبیر  15: 1 – 11:15 -
 أدب أمریكى  1:15 – 11:15: دكتواره  -
   2017دیسمبر  28الخمیس  -
 شعر  12 – 10ماجستیر  -
 أدب وفن  2:15 – 12:15 -
 عصر فیكتورى  12- 10: دكتواره  -
  18حضارة ق 2:15 – 12:15 -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
واره للقب    : الموضوع  - 2 تیر ودكت ا ماجس ى  موافقة مجلس قسم اللغة االنجلیزیة على فتح الدراسات العلی ول ف

 وبالشروط التالیة  2018/  2017ینایر فصل الربیع 
 شروط القبول بماجستیر أدب انجلیزى الساعات المعتمدة  . أ

ة اآلداب أو        ة كلی ة االنجلیزی ى قسم اللغ لمن أحرز جید تراكمى فى المرحلة الجامعیة األولى من خریج
فى   2018المؤھلة المنعقدة فى ینایر  كلیة التربیة شعبة عامة ،وجید على األقل فى االختبارات األربعة

ارات      ى اختب ل ف ى األق النقد والشعر بواقع اختبارین شفھى وتحریرى لكل منھما ،باالضافة إلى جید عل
شعر (المواد التكمیلیة الست لخریجى كلیة اآلداب شعبة اللغة وخریجى التربیة شعبة عامة وھى كالتالى 

 1أدب ، شعر 3أدب ، شعر  3أدب ، أدب أمریكى  4رح حدیث أدب ، مس 4أدب ،أدب مقارن  4فیكتورى 
( 
  .استثناء قسم اللغة االنجلیزیة من فتح التكمیلى فى الفصل الثانى  -

  شروط القبول بدكتواره أدب انجلیزى الساعات المعتمدة .ب
ة اآل       ة كلی ة االنجلیزی ى قسم اللغ ن خریج داب أو لمن أحرز جید تراكمى فى المرحلة الجامعیة األولى م

فى النقد والشعر  2018 فبرایركلیة التربیة وجید على األقل فى االختبارت األربعة المؤھلة المنعقدة فى 
  .بواقع اختبارین شفھى وتحریرى لكل منھما ،والتقدیرات المؤھلة بماجستیر أب انجلیزى 

   ستیر والدكتوارهموعد انعقاد األختبارت األربعة المؤھلة للقبول بالماج 2018فبرایر  5و 4. ج
   1 – 11النقد شفھى وتحریرى  من  2018فبرایر  4 -
   1- 11الشعر شفھى وتحریرى من  2018فبرایر  5 -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

حثیة ألساتذتھا لقدرات العلمیة و البالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
  :وبیانھا كالتالى  2018/  2017توزیع مقررات دكتواره وماجستیر أدب انجلیزى لفصل الربیع : الموضوع  -3

  الدكتواره 
  س 3محمد داود    . افیة    د دراسة ثق -
 س 3إیمان الملیجى  / د.روایة مابعد الحداثة  أ -
 الماجستیر -
 س 3ناجى راشوان      / مسرح معاصر د -
 س 2محمد داود    / أدب المرأة   د -
 س 3ایمان الملیجى   / روایة معاصرة    د -
 س 2محمد داود         / أدب عالمى   د -
 س 2میراند الزوكة / د.لغویات اجتماعیة أ محمود فراج أو/ د.لغة عربیة أ -
 ساعة   12اجمالى الساعات  -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
  :موضوعات قسم الجغرافیة : ثالثاً 

وع   - 1 ق   :الموض ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس م الجغرافی س قس ة مجل ى  2017/  12/ 4موافق عل
م المسجلة          / تشكیل لجنة المناقشة والحكم  للطالبة  اله  المدرس المساعد بالقس د ال د فتحى عب ان محم إیم

التحلیل المكانى للتغیرات العمرانیة لمدینة كفر الدوار بإستخدام نظم المعلومات " لدرجة الدكتواره بعنوان 
 :،وتتكون اللجنة من "  الجغرافیة واالستشعار عن بعد 

 رئیسا ومناقشا )  البحوث والدراسات األفریقیة  أستاذ الجغرافیة بمعھد( عزیزة محمد على بدر / د.أ
  مناقشا  ) أستاذالجغرافیة االقتصادیة بالكلیة (محمد عبد القادر عبد الحمید  / د.أ -
 مشرفا) أستاذ الجغرافیة االقتصادیة بالكلیة (عالء عزت شلبى / د.أ -
 امشرف) أستاذ الجغرافیة بمعھد البحوث االسكندریة (محمود عادل حسان   / د -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
وع  - 2 ق   : الموض ین المواف وم األثن دة ی تھ المنعق ة بجلس م الجغرافی س قس ة مجل ى 2017/  12/ 4موافق  عل

ھناء عبد الحمید مطر لتسجیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة / تسجیل خطة المقدمة من الطالبة 
محمد عبد القادر عبد الحمید شنیشن / د.أ: بإشراف " خیت الخدمات الصحیة فى مركز شبرا" فى موضوع 

 .مرفت عبد اللطیف غالب / والدكتورة 
على تشكیل  2017/  12/ 4بجلستھ المنعقدة یوم األثنین الموافق  موافقة مجلس قسم الجغرافیة:الموضوع  - 3

التدھور : "شیماء على السید السید المسجلة لنیل درجة الماجستیر بعنون / لجنة المناقشة والحكم  للطالبة 
د   -البیئى بنطاق خلیج أبوقیر شرق االسكندریة   " بإستخدام نظم المعلومات الجغرافیة واالستشعار عن بع

 :تتكون اللجنة من و
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

حثیة ألساتذتھا لقدرات العلمیة و البالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 مشرفا     أستاذ الجغرافیة الطبیعیة بالقسم                     ماجد محمد شعلة  / د.أ -
     أستاذ الجغرافیة االقتصایة بالقسم                   عالء عزت شلبى  / د.أ -

 مشرفا 
 مناقشا        منھور   أستاذ الجغرافیة الطبیعیة بكلیة التربیة جامعة دمدحت سید أحمد خلیل االنصارى  / د.أ -
ة      یاسر أحمد السید / د.أ - ا المناخی تاذ الجغرافی ور       –أس ة دمنھ ة اآلداب جامع كلی

 مناقشا   
 مشرفا       أستاذ الجغرافیة الطبیعیة المساعد             محمد عوض السمنى / د -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 موضوعات قسم االجتماع :رابعا 

على  2017/ 12/ 6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم األربعاء الموافق :الموضوع  - 1
ساره جمعھ أحمد حراز ، معیده / تشكیل لجنھ للمناقشة والحكم على رسالة الماجستیر المقدمة من الطالبة

طــــر التغطیـــة أ: "بالقسم والمسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع 
  " ســد النھضـــــة نموذجــــًا " الصحفیـــــــة للقضایـــا المجتمعیـــــة واتجاھــــــات الجمھــــور نحــوھا 

  :   وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى 
  عبد العزیز السید عبد العزیز / السید األستاذ الدكتور 01

  كلیة اإلعالم األسبق جامعة جنوب الوادى              رئیسًا ومناقشًا أستاذ ورئیس قسم الصحافة وعمید 
  غاده عبد التواب الیمانى / السیدة األستاذة الدكتورة 02

  جامعة طنطا                                 مشرفًا  –أستاذ الصحافة ورئیس قسم اإلعالم كلیة األداب 
  مد إبراھیم محمد سعد أح/ السید األستاذ الدكتور 03

  جامعة المنیا وعمید المعھد العالى باإلعالم بالشروق  مناقشًا    –أستاذ الصحافة بقسم اإلعالم بكلیة األداب 
  السید شحاتھ السید / السید الدكتور 04

  )مشرفا (جامعة دمنھور     –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

على   2017/ 12/ 6موافقة قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم األربعاء الموافق :  ع الموضو - 2
إسالم عبد الستار حامد مكاوى  / تشكیل لجنھ للمناقشة والحكم على رسالة الماجستیر المقدمة من الطالبة

رات دعـم التنمـیــــة ودورھـــــا مبــاد: "،المسجلة لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع 
  " دراسة تطبیقیة للمشاركة االقتصادیة للنساء بمحافظة كفر الشیخ " " فى تمكیـــن المــــــرأة المصریـــــــة

  :   وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى 
  السید رشاد غنیم / السید األستاذ الدكتور 01

  جامعة اإلسكندریة              رئیسًا ومناقشًا  –أستاذ علم االجتماع كلیة األداب 
  السید شحاتھ السید  / السید الدكتور 02

  جامعة دمنھور              مناقشًا  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب  
  محمود عبد الحمید حمدى / السید الدكتور 03

  ور               مشرفًا جامعة دمنھ –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
 2017/ 12/ 6موافقة مجلس قسم االجتماع بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم األربعاء الموافق :  الموضوع  - 3

سھام مصطفى محمد الغنام ، / على تشكیل لجنھ للمناقشة والحكم على رسالة الماجستیر المقدمة من الطالبة
دور التواصل االجتماعى فى تشكیل : "لنیل درجة الماجستیر بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع المسجلة 

دراسة تطبیقیة على عینـة مـن الشبـاب الجامعـــــى بمحافظة أسیوط (" الوعـــى الثقـافـى للشبـاب الجامعــــى 
(   

  :   وتتكون لجنة المناقشة على النحو التالى 
  لسید شحاتھ السید ا/ السید الدكتور 01

  جامعة دمنھور          مشرفًا ورئیسًا  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  محمود عبد الحمید حمدى / السید الدكتور 02

  جامعة دمنھور               عضوًا  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
  أحمد حسین عبد الرازق / السید الدكتور 03
  اذ مساعد بالمعھد العالى للخدمة االجتماعیة بدمنھور                   عضوًا أست
  مجدى أحمد بیومى / السید الدكتور 04

  جامعة دمنھور    مشرفًا مشاركًا  –أستاذ علم االجتماع المساعد كلیة األداب 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

موافقة مجلس قسم االجتماع : المحضر السابق لیصبح كآلتى الذى ورد ب)  3( تصحیح البند رقم : الموضوع  - 4
سھام / على تعدیل لجنة التشكیل للطالبة 2017/ 11/ 6بجلستھ اإلعتیادیھ المنعقده یوم اإلثنین  الموافق 

السید شحاتھ السید ضمن لجنة اإلشراف  مع اإلبقاء على باقى / مصطفى محمد الغنام لیصبح السید الدكتور
  .ة أعضاء اللجن

 - : القرار     
  .وافق مجلس الكلیة
                         

 موضوعات قسم التاریخ : خامسا
م والمناقشة لرسالة        2017/  12/ 3موافقة قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة فى : الموضوع  - 1 ة الحك كیل لجن ى تش عل

ة  الماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر بنظام الساعات المعتمدة والمقدم د     / ة من الطالب د عب د أحم روة محم م
  :وذلك على النحو التالى "  1848/  1805العیون والجواسیس فى نظام حكم محمد على : "الرسول وعنوانھا

  ).رئیسا (جامعة دمنھو  –كلیة اآلداب  –صالح أحمد ھریدى على أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ -
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

مشرفا (جامعة عین شمس   –كلیة التربیة  –اریخ الحدیث والمعاصر جمال معوض محمود شقرة أستاذ الت/ د.أ -
 ( 

 ) مناقشا (جامعة طنطا     –كلیة اآلداب  –فوزى السید المصرى أستاذ التاریخ الحدیث والمعاصر / د.أ -
اعد    / د .م.أ - ر المس اریخ الحدیث والمعاص تاذ الت وك أس ن مل د حس ایزة محم ة  –ف ور     –اآلداب كلی ة دمنھ جامع

 )مشرفا(
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 

ى  : الموضوع  - 2 ة    2017/  12/  3موافقة مجلس قسم التاریخ بجلستھ ف نح الطالب ى م ود     / عل د السالم محم ا عب رنی
وع      دة فى موض اعات المعتم رن    " عامر  درجة الماجستیر فرع التاریخ الحدیث والمعاصر نظام الس ى الق وم ف الفی

 .بتقدیر مرض وقد اتمت الطالبة التصویبات الخاصة بلجنة المناقشة والحكم "  ة الثامن عشر دراسة تاریخی
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 

وع  - 3 ق   : الموض اء المواف وم األربع دة ی تھ المنعق ا بجلس اریخ علم م الت س قس ة مجل ر  2017/  11/  3موافق بتقری
/ تطلبات الماجستیر نظام الساعات المعتمدة للطالبة لتسجل واستكمال م 2017/   11/  28السیمنار الذى عقد یوم 

وع    ى موض رنیین          " مى نصر السید أبو صماده ف ى الق اعى ف ره االجتم اھرة والصعید وأث ین الق ارى ب ادل التج التب
م      / د.أ: تحت إشراف " السادس عشر والسابع عشر  دى األستاذ بالقس د ھری الح أحم تاذ    / د.أ,ص وك األس ایزة مل ف

 . قسم المساعد بال
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

 :موضوعات قسم الفلسفة  :سادسا 
ق         : الموضوع  - 1 اء المواف وم الثالث دة ی تھ المنعق م الفلسفة بجلس جیل    2017/  12/  5موافقة مجلس قس ى تس عل

دیة فى الصوفیة دراسة تحلیلیة نقاألحوال والمقامات عند :" أحمد محمد السید عبید فى موضوع /  خطة الطالب 
 .أحمد خمیس شتیة / عصام المصرى والدكتور / د: فلسفة األخالق تحت اشراف 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
على منح الطالب  2017/  12/  5موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة یوم الثالثاء الموافق : الموضوع  - 2

 .شعبة الفلسفة وتاریخھا بعد اجراء التعدیالت  –لسفة مینا جورج نصیف درجة الماجستیر فى اآلداب قسم الف/ 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 
ق     : الموضوع  - 3 اء المواف وم الثالث دة ی ع     2017/  12/  5موافقة مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعق ف جمی تكلی

ف أ ماجست(الھیئة المعاونة بالتحضیر واالستعداد والمراقبة على طالب الدراسات العلیا  رج   ./ یر  مع تكلی ال ف كم
 صالح بالتنسیق مع أعضاء الھیئة المعاونة بالقسم وذلك بعد موافقتھم 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
 :موضوعات قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة : سابعا   

 2017/ 3/12لمنعقدة بتاریخ موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ ا :الموضوع  - 1
  :لطالب الماجستیر وھى على النحو التالى  2018على تحدید مقررات فصل الربیع 

 عبیر قاسم/ د.أ  مادة النحت السكندرى فى العصرین الیونانى والرومانى     -
 حنان خمیس الشافعى / د.أ       مادة األسطورة فى الفن الیونانى والرومانى    -

 - : القرار  
  .مجلس الكلیةوافق 

 
 2017/ 3/12موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ : الموضوع  - 2

 :لطالب الماجستیر وبیانھا التالى  2017على تحدید موعد إمتحانات فصل الخریف 
  2017/  12/  23     مادة مناھج البحث األثرى                       -
  2017/  12/  25     وضوعات عن حضارة االسكندریة   مادة م -
  2017/ 12/ 30     مادة تقنیات البحث األثرى                          -
 1/1/2018         مادة العملة السكندریة -
 .صباحا  11صباحا حتى  10على ان تكون من الساعة  -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
 2017/ 3/12آلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ موافقة مجلس قسم ا: الموضوع  - 3

 .من شھر دیسمبر الجارى بقاعة السیمنار الدور السابع بالكلیة  24على تحدید موعد السیمنار یوم 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
 

 2017/ 3/12بجلستھ المنعقدة بتاریخ  موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة: الموضوع   - 4
 :على تشكیل كنترول الدراسات العلیا ویتكون من 

 رئیسا     نھى عبد الرحمن         /د -
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
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 .  المستدامة للمجتمع

 عضوا    ھالة عبد الرحمن       / د -
 عضوا   محمد عاطف سلیم     / أ -
 عضوا    لبنى فوزى محمود     . أ -
 عضوا    أمیرة الصفتى          . أ -
 عضوا                   رنده ماھر   . أ -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
م والمناقشة           : الموضوع  - 5 ة الحك كیل لجن ى  تش ة عل ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس موافقة مجلس قسم اآلث

ولید عبد البارى عطیة عطیة  لنیل درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اآلثار / للطالب
  :على النحو التالى "  تصویر العالم اآلخر فى الفن الیونانى : "راسات الیونانیة والرومانیة فى موضوع والد

 )رئیسا ومناقشا (سلوى حسین بكر        / د.أ -
 جامعة طنطا  –أستاذ اآلثار الیونانیة والرومانیة بكلیة اآلداب  -
 )مشرفا (حنان خمیس الشافعى  / د.أ -
ة اآلداب    أستاذ اآلثار والدراسات - ة بكلی ور    –الیونانیة والرومانی ة دمنھ د     –جامع ل عمی ائم بعم الق

 )مناقشا(الكلیة ووكیل الكلیة للدراسات العلیا 
 )مناقشا (سماح الصاوى  / د -
 جامعة دمنھور  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد بكلیة اآلداب  -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

 
م والمناقشة           : ضوع المو - 6 ة الحك كیل لجن ى  تش ة عل ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس موافقة مجلس قسم اآلث

ار            / للطالبة دة من قسم اآلث ل درجة الماجستیر فى اآلداب بنظام الساعات المعتم و لنی مرام على خضر أبو عل
وع      ى موض ة ف ة والرومانی دین بالسیاسة م    : " والدراسات الیونانی ران ال وك     إقت رابین لمل ات الق الل لوح ن خ

 :على النحو التالى "  البطالمة  
زة         / د.أ - د الكل وزان أحم ا  (س ا ومناقش ة    )رئیس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس تاذ اآلث أس

 جامعة االسكندریة  –المساعد بكلیة اآلداب 
 )مشرفا(  عبیر عبد المحسن قاسم / د.أ -

 .جامعة دمنھور –یة والرومانیة بكلیة اآلداب أستاذ اآلثار والدراسات الیونان
  )مشرفا مشاركا (عبد الحمید مسعود  /د -
 جامعة عین شمس –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد بكلیة اآلداب  -
 )مناقشًا(عزة عبد الحمید قابیل / د -
 . اب جامعة طنطا أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد بكلیة اآلد -
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
/  3موافقة مجلس قسم  اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة یوم األحد الموافق :الموضوع  - 7

ة      2017/  12 م للطالب ة المناقشة  والحك ل درجة       / على إعادة تشكیل لجن اب اهللا لنی ود ج اب اهللا محم سحر ج
وع   الماجستیر  رة       : "فى اآلداب نظام الساعات المعتمدة فى موض ى الفت ة الخاصة ف ة الدنیوی انى الرومانی المب

ف     –الیولیوكالدویة  ر والری ین الحض دكتورة     " دراسة مقارنة ب ذار األستاذة ال ك العت ن    / وذل اھین ع ة ش بھی
 :المناقشة لیصبح التشكیل 

 )رئیسا ومناقشا(عنایات محمد أحمد  / د.أ -
 جامعة االسكندریة –ثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بكلیة السیاحة والفنادق أستاذ اآل -
 )مناقشا (حسام محمد المسیرى / د -
 جامعة كفر الشیخ  –أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المساعد  -
 )مشرفا(سماح محمد الصاوى/ د -
 .جامعة دمنھور  –عد أستاذ اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة المسا -

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
  -:االمتحانات : ًا ثامن

 2018/  2017تحدید موعد امتحانات الدراسات العلیا فصل الخریف  .1
 - : القرار  

األسبوع خالل   2017/2018وافق مجلس الكلیة على أن یكون موعد امتحانات الدراسات العلیا فصل الخریف 
على أن یتولى كل استاذ االمتحان وتسلیم النتیجة النھائیة  2017/  12/  23نات السبت الموافق الثانى من االمتحا

  قا لما یترائي لكل مجلس قسم علمىللقسم و ادارة االمتحانات وف
  
  
  

  :العالقات الثقافیة والخارجیة موضوعات :  ًابعاس
  
تھ      .1 ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس اریخ    كتاب مجلس قسم اآلث دة بت ور   2/12/2017المنعق ان حض م  بش

األستاذ بالقسم المؤتمر العشرین التحاد العام لالثاریین العرب في الفترة  –حنان الشافعي / السیدة األستاذة الدكتورة
    2017نوفمبر  13-11من 
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وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
اریخ       كتاب مجلس قسم اآلث  .2 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ور   2/12/2017ار والدراس ان حض م  بش

وان    –سماح الصاوي / السیدة الدكتورة رب بعن األستاذ المساعد بالقسم المؤتمر العشرین التحاد العام لالثاریین الع
    2017نوفمبر  13-11في الفترة من "  دراسة اثریة  –وسائل واسالیب التعلیم في الفن القبطي " 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
اریخ         .3 دة بت ة بجلستھ المنعق ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م  بشان اشتراك   2/12/2017كتاب مجلس قسم اآلث

روع    األستاذ بالقسم في االجتماع –عبیر عبدالمحسن قاسم / السیدة األستاذة الدكتورة ابع لمش  Openالدوري الت
med   10/2017/ 27إلي 29مع فریق عمل بالجامعة في الفترة من  

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
اریخ         .4 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس ور   2/12/2017كتاب مجلس قسم اآلث ان حض م  بش

التقنیات العلمیة الحدیثة " األستاذ بالقسم بورشة عمل بعنوان  –عبیر عبدالمحسن قاسم / ستاذة الدكتورةالسیدة األ
كندریة   ة االس ري بمكتب ویر االث ي التص وان  " ف ل بعن ة عم ك بورق ي " وذل ویر االفتراض وم " التص ك ی وذل

  .وحصولھا على شھادة بذلك 9/11/2017
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - :   القرار

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
اریخ         .5 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس اب مجل ان 2/12/2017كت م  بش

روع ایراسموس    –عبیر عبدالمحسن قاسم / حضورالسیدة األستاذة الدكتورة  األستاذ بالقسم ندوة تعریفیة عن مش
  لكونفرانسبمقر االدارة بجامعة دمنھور بقاعة ا

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                           كلیة اآلداب                                                                     

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف
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، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 26 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
اریخ           .6 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی ات الیونانی ار والدراس س قسم اآلث اب مجل ان  3/12/2017كت ة م  بش احاط

م   عب/  د.أالسیدة المجلس علمًا بصورة البرید االلكترونى والذى یفید بأن ھناك محتوى باسم   –یر عبدالمحسن قاس
لیصبح أول محتوى مصري ینشر   Mosaic Abir Kassemضمن المصادر العالمیة المفتوحة وھو مسجل باسم 

  .كمصدر عالمى في مجال فن الفسیفساء
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .فیق والنجاح مع تقدیم الشكر لسیادتھا متمنیًا لھا مزیدًا من التو أحیط مجلس الكلیة علما
  
م  بشان قیام السیدة 2/12/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ   .7

بالتعاون مع سفارة " التفكیر االیجابي " المدرس بالقسم بتنسیق ورشة عمل بعنوان  –نھي عبدالرحمن / الدكتورة
  جامعة دمنھور –رئیس قسم المناھج بكلیة التربیة  –محمد فوزي والى/ ور المعرفة والتي حاضرھا االستاذ الدكت

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
م  بشان القاء السیدة 2/12/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .8

وان   –ل شیرویت فض/ الدكتورة ام       " المدرس بالقسم محاضرة بعن ة ضمن ای ة االسكندریة القدیم ة مدین طبوغرافی
  13/11/2017بمكتبة االسكندریة وذلك یوم " التراث السكندري 

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  
م  بشان قیام السیدة 2/12/2017ھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانیة والرومانیة بجلست .9

وان      –نھي عبدالرحمن / الدكتورة ل بعن یق ورشة عم ي البحث      " المدرس بالقسم بتنس ت ف ة استخدام االنترن كیفی
  8/11/2017بالتعاون مع سفارة المعرفة بتاریخ " العلمى 

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .ًاأحیط مجلس الكلیة علم
  

إبراھیم محمد علي / م  بشان انضمام  لسید الدكتور 2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .10
  األستاذ المساعد بالقسم لفریق خبراء التقییم الدولي لدي اجھزة االعتماد الدولیة بفانكوفر بكندا  –مرجونة 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .لس الكلیة علمًاأحیط مج
  

اریخ    .11 دة بت دكتورة     2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعق د   / م  بشان انضمام السیدة ال یر محم تیس
  المدرس بالقسم لفریق خبراء التقییم الدولي لدي اجھزة االعتماد الدولیة بفانكوفر بكندا  –شادي 

  تھ أحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیاد: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

إبراھیم محمد علي / م  بشان حصول السید الدكتور 2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .12
ة     –مرجونة  ي انظم ھاماتھ ف األستاذ المساعد بالقسم علي شھادة شكر وتقدیر من وحدة ضمان الجودة بالكلیة الس

  الجودة بالكلیة 
  أحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھ السھاماتھ العلمیة والتطویریة: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

إبراھیم محمد علي / م  بشان حصول السید الدكتور 2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .13
سام الشرف واالمتیاز من جریدة صوت نیوز واالكادیمیة العربیة للتدریب األستاذ المساعد بالقسم علي و –مرجونة 

  والتطور السھاماتھ العلمیة والتطویریة
  أحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھ السھاماتھ العلمیة والتطویریة: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ  كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعق   .14 دكتورة     2/12/2016دة بت ول السیدة ال ان حص د   / م  بش یر محم تیس
المدرس بالقسم علي وسام الشرف واالمتیاز من جریدة صوت نیوز واالكادیمیة العربیة للتدریب والتطور  –شادي 

  السھاماتھا العلمیة والتطویریة
  لعلمیة والتطویریةأحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھا السھاماتھا ا: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

اریخ        .15 دة بت تھ المنعق اریخ بجلس س قسم الت اب مجل دكتورة     2/12/2016كت ام السیدة ال ان قی راج  / م  بش ت ف  –مرف
وان   رة بعن اء محاض م بالق درس بالقس ة  " الم ر القدیم ي مص یط ف ریات التحن ة  " مص ة زراع ل بكلی ة الطف بجامع

  4/11/2017ریخ دمنھور بتا
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ       .16 دة بت اریخ بجلستھ المنعق م الت دكتورة     2/12/2016كتاب مجلس قس ار السیدة ال د   / م  بشان اختی یر محم تیس
  المدرس بالقسم عضوا بلجنة التاریخ للمجلس االعلي للثقافة  –شادي 

  للجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھا إلسھاماتھا العلمیة أحیطت ا: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

إبراھیم محمد علي / م  بشان حصول السید الدكتور 2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .17
  السھاماتھ العلمیة والتطویریة األستاذ المساعد بالقسم علي درع التمیز من ادارة الكلیة –مرجونة 

  أحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھ السھاماتھ العلمیة والتطویریة: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .18 دة بت تھ المنعق اریخ بجلس م الت س قس اب مجل دكتور  2/12/2016كت ور السید ال ي /م  بشان حض ادة منس  –حم
التعبیر عن سرعة الحركة في " لمؤتمر العشرین التحاد العام لالثاریین العرب بالقاء بحث بعنوان المدرس بالقسم ا

    2017نوفمبر  13-11في الفترة من "  مصر القدیمة 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

المدرس  –ایمن سالم/م  بشان حضور السید الدكتور2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .19
وان        اء بحث بعن رب بالق اریین الع ام لالث ر     " بالقسم المؤتمر العشرین التحاد الع ود اوزی الء جسد المعب ي  "  اش ف

    2017نوفمبر  13-11الفترة من 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

  
س قسم    .20 اب مجل اریخ     كت دة بت تھ المنعق اریخ بجلس دكتور   2/12/2016الت ید ال ور الس ان حض ي /م  بش ارم القاض  –ك

وان   اخر     " المدرس بالقسم المؤتمر العشرین التحاد العام لالثاریین العرب بالقاء بحث بعن ر المت ي العص ر ف التمص
    2017نوفمبر  13-11في الفترة من "  م 0ق664-332

  ا أحیطت اللجنة علم: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

المدرس  –صابر صادق/م  بشان قیام السید الدكتور2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .21
بمكتبة مصر العامة بالقاھرة في " دور العقیدة الدینیة في الحیاة العسكریة بمصر القدیمة " بالقسم بالقاء محاضرة 

ث  27/11/2017 دولي الثال ؤتمر ال ي الم اركة ف تقبلیة " ، والمش ات المس تدامة وادارة االزم ة المس ي "  التنمی ف
  بمكتبة االسكندریة 2/12/2017

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

یدة 2/12/2016كتاب مجلس قسم التاریخ بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .22 دكتورة    م  بشان حصول الس تاذة ال ایزة  / االس ف
را الشتراك            –صقر ط نظ رق االوس ز دراسات الش ة عین شمس ، مرك ن جامع األستاذ المتفرغ بالقسم علي درع م

  13/11/2017وذلك في " ب سیاسة 0ا" سیادتھا في برنامج 
  أحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھا السھاماتھا العلمیة والتطویریة: القرار 

 - : قرار  ال
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
اریخ       .23 دة بت تھ المنعق اریخ بجلس س قسم الت اب مجل دكتور     2/12/2016كت تاذ ال ید االس یح الس ان ترش الح /م  بش ص

دي  ام       –ھری ة لع ة التقدیری ائزة الدول م لج رغ بالقس وم     2017األستاذ المتف ال العل ي مج رة ف ھاماتھ الكبی را إلس نظ
  االنسانیة

  اللجنة  وافقت:القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

محمد مجدي /م  بشان سفر السید االستاذ الدكتور4/12/2016كتاب مجلس قسم الجغرافیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .24
ن        –تراب  رة م الل الفت لوفینیا خ ة س ي جمھوری و   20االستاذ المتفرغ بالقسم لزیارة بحوث الكارست ف  15 –یولی

   تتحمل الجامعة ایة نفقات علي اال 2018اغسطس 
  وافقت اللجنة : القرار 
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

اریخ      .25 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ري/م  بش ام المص  –عص
الصنایع بابوحمص  في  بمدرسة" االدمان والمخدرات االسباب والعالج " االستاذ المساعد بالقسم بالقاء محاضرة 

19/11/2017  
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .26 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ري/م  بش ام المص  –عص
رق   " عاطى وادمان المخدرات موقف االدیان السماویة من ت" االستاذ المساعد بالقسم بالقاء محاضرة  ة الط بمدری

  16/11/2017والكباري بدمنھور في 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .27 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ري/م  بش ام المص  –عص
رق  " االبعاد االجتماعیة والثقافیة لظاھرة تعاطي المخدرات " محاضرة االستاذ المساعد بالقسم بالقاء  بمدریة الط

  23/11/2017والكباري بدمنھور في 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .28 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ام/م  بش ري عص  –المص
ي               دمنھور ف ة االداب ب ي بكلی دة الحاسب االل ریة بوح ة البش ي التنمی ة ف د دورة تدریبی اعد بالقسم بعق االستاذ المس

   2017نوفمبر  29-28الفترة من 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
دكتور    5/12/2016كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .29 ید ال اركة  الس ور ومش عصام  /م  بشان حض

بالتعاون مع سفارة المعرفة والتي " التفكیر االیجابي " االستاذ المساعد بالقسم في ورشة عمل بعنوان  –المصري
  جامعة دمنھور –رئیس قسم المناھج بكلیة التربیة  –محمد فوزي والى / حاضرھا االستاذ الدكتور 

  ة علما أحیطت اللجن: القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .30 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ري/م  بش ام المص  –عص
وفیة    " االستاذ المساعد بالقسم بتنظیم وتقدیم ندوة بعنوان  د الص ة عن ة لقسم     " القیم األخالقی ة الثانی لطالب الفرق

فة   دكتور     " الفلس ا ال ر فیھ ي حاض تیھ    / والت د خمیس ش وم الخمیس         –احم ة ی ة بالكلی ة العربی م اللغ المدرس بقس
9/11/2017   

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .31 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ري/م  بش ام المص  –عص
جامعة االسكندریة في  –االستاذ المساعد بالقسم بالمشاركة بالحضور في المؤتمر الثالث لقسم الفلسفة بكلیة االداب 

7/8/2017  
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .32 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل ید  5/12/2016كت ام الس ان قی دكتور م  بش ري/ال ام المص  –عص
ي        م الفلسفة  ف ودة المصغرة لقس اح الج دور السادس    622بقاعة   12/11/2017االستاذ المساعد بالقسم بافتت بال

  بالكلیة
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                           كلیة اآلداب                                                                     

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
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  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم

مستوى  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مكانة مرموقة بین نظائرھا
المنافسة محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة 

 .  المستدامة للمجتمع

دكتور  م  بشان حص 5/12/2016كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .33 ید ال ري  /ول الس ام المص  –عص
وان             ث تحت عن نوي الثال دولي الس ؤتمر ال دیر من الم ھادة شكر وتق ي ش را   " االستاذ المساعد بالقسم عل ف نق كی

  2017نوفمبر  8-7وذلك في " الفلسفة في االبداع ونقد النقد 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

دكتور   5/12/2016س قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بتاریخ كتاب مجل .34 ید ال ول الس ري  /م  بشان حص ام المص  –عص
تدامة وادارة              ة المس ث للتنمی نوي الثال دولي الس ؤتمر ال دیر من الم كر وتق ھادة ش ي ش االستاذ المساعد بالقسم عل

  2017دیسمبر  2االزمات المستقبلیة في 
  أحیطت اللجنة علما : القرار 

 - : ر  القرا
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
اریخ   .35 دكتور    5/12/2016كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلستھ المنعقدة بت ید ال ار الس ان اختی ري  /م  بش ام المص  –عص

وزارة  6االستاذ المساعد بالقسم محكما في مسابقة اختیار فریق دوري المعلومات بجامعة دمنھور ، مسابقة ابداع 
  21/11/2017المعرفة بالكلیة في الشباب والریاضة ، بسفارة 

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ      .36 دة بت فة بجلستھ المنعق س قسم الفلس اب مجل دكتور  5/12/2016كت ید ال ام الس ان قی ري/م  بش ام المص  –عص
ي     االستاذ المساعد بالقسم بحضور ملتقي الخبراء ورؤساء المعاییر بوحدة ضم دمنھور ف ة االداب ب ودة بكلی ان الج

1/11/2017  
  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ    .37 دة بت ا      5/12/2016كتاب مجلس قسم اللغة االنجلیزیة بجلستھ المنعق ي أقامھ ة الت رات العام ان المحاض م  بش
  :وھي كالتالي  2017بسفارة المعرفة بالكلیة في شھر دیسمبر  م اللغة االنجلیزیةـــــــــــــــــــــــــــقس

  االستاذ المساعد بالقسم –ناجي رشوان /  للدكتور " المغزي والمدي  –الدراسات الثقافیة " اكتوبر  29 -
  بالقسم أول  مدرس لغة –امیرة عكارة / لالستاذة " ورشتا عمل عن استراتیجیات الكتابة " نوفمبر  7،8 -
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وفمبر  21 - دیث  " ن ن االدب الح اذج م ي نم رب ف رق والغ ات الش دكتورة " عالق تاذة ال اج / لالس و عج الء اب  –نج
 االستاذ بكلیة االداب باالسكندریة

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
 

المدرس  –خالد شحاتھ/د الدكتورم  بشان قیام السی6/12/2016كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .38
  20/11/2017بالقسم بالمشاركة في الحلقة النقاشیة التي نظمھا مركز النیل لالعالم بدمنھور في 

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ    .39 دة بت تھ المنعق اع بجلس م االجتم س قس اب مجل ید  6/12/2016كت ام الس ان قی دكتورم  بش الل /ال ارس ھ  –ح
رة   المدرس بالقسم بالمشاركة في فعالیات المؤتمر الدولي الثاني لكلیة االعالم جامعة فاروس والذي عقد خالل الفت

  "االعالم وثقافة التسامح " تحت عنوان  2017نوفمبر  28/29من 
  تطویریةأحیطت اللجنة علما مع توجیھ التھنئة لسیادتھ السھاماتھ العلمیة وال: القرار 
  - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

اریخ       .40 دة بت تھ المنعق ة بجلس ة والرومانی رح   2/12/2017كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات الیونانی ان المقت م  بش
دكتورة یدة ال ن الس دم م اوي / المق ماح الص وف    –س ذي س افي ال م الثق وص الموس م بخص اعد بالقس تاذ المس األس

  :ویستضیف الموسم الثقافي في شھر فبرایر كل من  2018ایر وشھر مارس تقدمھ في شھر فبر
  احمد سلیم 0د0ا -
  مني حجاج 0د0ا -

  :ویستضیف الموسم الثقافي في شھر مارس كل من 
  الراھب القسي اثناسیوس المقاري -
  الراھب القسي بولس افامیكا -

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Art                                                           كلیة اآلداب                                                                     

                                                         
  

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمیزة ترق اییر         ى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

حثیة ألساتذتھا لقدرات العلمیة و البالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین من خال        يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات   حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي ل إج
 .والمستمر 

  ==========================================================================  
      0453367942فاكس  + ت    -0453367941: ت          ~ 34 ~                          البحیرة  –دمنھور  –األبعادیة –مجمع الكلیات                    

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

 

  :رؤیة الكلیة 
یة وبحثیة معتمدة تحتل تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیم
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اریخ       .41 دة بت ة بجلستھ المنعق ة العربی دكتور    3/12/2016كتاب مجلس قسم اللغ ید ال ام الس د شتیھ   /م  بشان قی  –احم
  :المدرس بالقسم بالمشاركة في االنشطة االتیة 

  9/11/2017في " القیم االخالقیة عند الصوفیة " القاء ندوة بالتعاون مع قسم الفلسفة بعنوان  -
     3/12/2017بالتعاون مع اللجنة الثقافیة بالكلیة في " نبوي الشریف المولد ال" القاء ندوة عن  -

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

دكتور 3/12/2016كتاب مجلس قسم اللغة العربیة بجلستھ المنعقدة بتاریخ  .42 وعلي   /م  بشان قیام السید ال د اب  –محم
  28/11/2017حضور حفل افتتاح توقیع كتاب بقاعة المناقشات باداب القاھرة في االستاذ المساعد بالقسم ب

  أحیطت اللجنة علما : القرار 
 - : القرار  

  .أحیط مجلس الكلیة علمًا
  

  :  خدمة المجتمع وتنمیة البیئة موضوعات :   ًامناث
  
  .االطمئنان على قاعات االمتحانات بالكلیة - 1

 :القرار
  .متحانات وقامت بمخاطبة الجامعة لزیادة عدد المقاعد بالقاعاتتفقدت اللجنة قاعات اال

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا

  
  توفیر افراد أمن نظرًا لزیادة عددالطالب بالكلیة - 2

 :القرار
  تم مخاطبة الجامعة لتوفیر أفراد أمن 

 - : القرار  
  .أحیط مجلس الكلیة علمًا 

  
 .لیة وتوفیر عربة أسعاف بالمجمع النظرىضرورة انشاء وحدة تأمین صحى بالك - 3

  :القرار 
  .یتم رفع األمر لمجلس الكلیة لمخاطبة الجامعة والتنسیق مع مدیریة الصحة والسكان بالبحیرة
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 - : القرار  
  وافق مجلس الكلیة

  
ا د  - 4 ة اآلداب ومثلھ اركت كلی ة   . ش ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ة لخدم ل الكلی ر وكی دى أبوالنض وف

د المر ن أ  والوف ھ ع یادتھ نیاب ق لس ي    / د.اف رة  ف ة البحی اركة محافظ ي مش ة اآلداب ف د كلی عمی
  .حالیا " األمل " محاكات مواجھة السیول بقریة عفونھ سابقًا 

 - : القرار  
  .وافق مجلس الكلیة

  
ید أ - 5 اب الس ة     / د.كت ات الیونانی ار والدراس م اآلث س قس یس مجل ل رئ ائم بعم م الق ر قاس عبی

ة باحاط  دكتور  ة والرومانی ید ال دائھا        / الس ة باھ ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ئون خدم ة لش ل الكلی وكی
ة           م كلی ع اس الب لرف ال الط ا بأعم ریة لتزیینھ ات المص ض المؤسس ى بع ة ال ال الفنی ض األعم بع
ع        ة المجتم ي خدم م ف ن والعل دأ الف ًا لمب یئة تحقیق ة مض ون عالم ًا لتك ور عالی ة دمنھ اآلداب جامع

.  
 - : القرار  

  .ق مجلس الكلیةواف
  
یدالدكتور    - 6 ى الس وع ال ة الرج ام العلمی ى األقس ھ عل ع   / التنبی ة المجتم ئون خدم ة لش ل الكلی وكی

  .بالبیئة بالكلیة  ھوتنمیة البیئة قبل عمل أى ندوات خاص
 - : القرار  

  .وافق مجلس الكلیة
  

  .  بعد الظھر واحدة والنصفال الساعةھذا وقد انتھى االجتماع 
  
  

                                                                                                        
  قائم بعمل عمید الكلیة                                                                                                       

  
  

  حنان الشافعى/ د.أ                                                                                                          
                                


