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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 1026/1027لعام الجامعيا عاشرلامحضر مجلس الكلية 

 20/5/1027 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 
  برئاسة  السيد الستاذ الدكتور/    

ً
د ــــــــــــــــــــــــــــعبداملنعم محمد مجاهاجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا

 -بحضور كل من : و واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية  يم والطالبالكلية لشئون التعل  وكيل 

 القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة    د. وفدى السيدأبوالنضر .2

 املفوض بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .1

 لغةاالنجليزيةرئيس مجلس قسم ال   أ.د. ايمان حلمى املليجى .3

 مجلس قسم التاريخ  رئيس  أ.د/ أحمد عبدالعزيز عيس ى .4

 الستاذ بقسم الجغرافيا   أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد .5

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية . ميراندا محمد خميس الزوكة    دأ. .6

 الستاذ املتفرغ بقسم اللغة العربية  أ.د/ محمود فراج عبدالحافظ .7

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   كى غاليأ.د/ ميالد ز  .8

 والدراسات اليونانية والرومانية القائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثار    د. عبير عبداملحسن قاسم .9

 اللغة العربيةقسم   القائم بعمل رئيس مجلس    ايمان فؤاد بركاتد.  .20

 القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة   د. عصام كمال املصري  .22

 و أمين املجلس املدرس بقسم الفلسفة   حمود رجبرشا مد.  .21

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   عصام لطفى  وهباند.  .23

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .24

 أمين الكلية  نفين محمد رحومةالسيدة/  .25

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .26

 حمدى على أحمد على السيد الدكتور /  أ.د/ على أحمد السيد و و  ماجد محمد شعله /.دودعى لحضور االجتماع السيد أ  

ــــوالسيد الدكت ىـــــــالفقأحمد والسيد الدكتور/ محمد  و السيد الدكتور/أحمد سعيد عثمان  ــــور/ حسـ  ةــــــــــــام رحومـــ

 .والسيدة الدكتورة/ نهى عبدالرحمن
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 واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية بداملنعم محمد مجاهد وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عافتتح السيد أ.د/  

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

 .بجميع السادة الحاضرين  .د/ عبداملنعم محمد مجاهد في بداية االجتماع رحب السيد أ

ضان املبارك اعادة هللا علينا وعلى المة االسالمية قدم التهنيئة لجميع السادة الحاضرين بمناسبة قرب حلول شهر رمثم  -
 .1026/1027باليمن والبركات  وحلول امتحانات الفصل الدراس ي الثاني  للعام الجامعى 

 ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي : -
 

 -أوال : موضوعات اإلحاطة :
 

  رحت في مجلس الجامعة
ً
 .املوضوعات التى ط

 محاضر مجلس الكلية السابقين االعتيادي والطارئ . التصديق على 

 

 

 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 
 . :على النحو اآلتى  تشكيل لجنة مراجعة الالئحة الداخلية للجودة .2

  -القرار : وافق املجلس على تشكيل اللجنة من املدراء التنفيذيين السابقين لوحدة ضمان الجودة ، وهى على النحو اآلتى :

 د. محمد محمود أبوعلى -

 د. ابراهيم محمد على مرجونة. -

 د. حسام محمد السعيد رحومة  -

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 . :على النحو اآلتى  املوافقة على تشكيل لجنة الخبراء في مجال الجودة بالكلية .1
 أبوعلى محمد محمودد،  .2
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 د. عبير عبداملحسن قاسم .1

 د. ابراهيم محمد على مرجونة .3

 د. سماح محمد الصاوى  .4
 د. عصام كمال املصري  .5

 د. حسام محمد السعيد رحومة .6
 د. أحمد عطية حميدة .7

 د. نهى عبدالرحمن  .8

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

 جهاز حاسب آلي لتسيير العمال . 1بخصوص توفير الدعم املالي للوحدة وتوفير عدد  .3

 لرفعة إلدارة الجامعة ، مع مواصلة عملية الصيانة .  : وافق املجلس على رفع المر إلدارةاللجنة قرار 
ً
 الكلية تمهيدا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 . 1027-1026خصوص توصيف مقررات الفصل الدراس ي الثاني ب .4

: وافق املجلس على تفعيل قرار مجلس الوحدة السابق فى هذا الشأن " ضرورة تسليم توصفيات املقررات  اللجنة  قرار 

لدراسية مع الجدول الدراس ى كل فصل دراس ى ، وال يتم اعتماد الجدول دون وجود توصيفات القسام العلمية "  ، مع ا

 مخاطبة القسام العلمية بضرورة تسليم التوصيفات . 

 -القرار  : 

 
ً
ررات من القسام ووافق على عدم اعتماد الجداول الدراسية في حالة عدم ورود  توصيفات املق أحيط مجلس الكلية علما

 .العلمية 

 

 . 1027-1026بخصوص تقارير مقررات الفصل الدراس ي الول  .5

: وافق املجلس على تفعيل قرار مجلس الوحدة السابق فى هذا الشأن " تسليم تقارير املقررات للكنتروالت اللجنة قرار 

 مع تسليم كراسات اإلجابة املصححة  لكل عضو هيئة تدريس "  .
ً
 تزامنا
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 -ر  : القرا

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص الدعم الطالبي لألقسام العلمية ) قدم قسم الفلسفة ( .6

 ، مع إحاطة السيد أ.د. عميد الكلية بتقرير يوضح مدى تواصل القسام العلمية مع  قرار اللجنة 
ً
: أحيط املجلس علما

 وحدة ضمان الجودة . 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 . 1027-1026ير إنجاز القسام العلمية تقر  .7

: يلتزم كل قسم علمى بتقديم تقرير نهاية كل فصل دراس ى من العام الجامعى ، يتم مراجعته من قبل املدير قرار اللجنة 

 التنفيذى لوحدة ضمان ورئيس القسم العلمى .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 . 1027-1026تقرير إنجاز القسام اإلدارية  .8

: يلتزم كل قسم إدارى بتقديم تقرير شهرى يتم مراجعته من قبل املدير التنفيذى لوحدة ضمان والسيد أمين قرار اللجنة 

 الكلية كل فصل دراس ى من العام الجامعى . 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 . 1027-1026تقرير إنجازات أعضاء هيئة التدريس  .9

 هيئة تدريس بتقديم مجمل إنجازاته عن العام الدراس ى . : يلتزم كل عضو  قرار اللجنة 
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 القرار 

 وافق مجلس الكلية .

 

:   موضوعات 
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 
 .  1027 مايور ــــعن شهمحضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات  .2

 القرار 

 
ً
 .ولوجيا املعلومات تكن بمحضر وحدة افق على كل ما جاء و و  أحيط مجلس الكلية علما

 

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريسرابع
ً
 : ا

 
عيين عدد كتاب السيدة أ.د/ ايمان املليجى رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية املوافقة على تشكيل لجنة االستماع الخاص بت .2

جليزية املنعقد بتاريخ وافق مجلس قسم اللغة االن وأن  حيث سبق لغويات وترجمة ( مدرس 2) ( مدرس أدب انجليزي 2)
 على التشكيل على النحو التالى : 2/8/1026
 جامعة دمنهور. –أ.د/ عميد كلية اآلداب  -
 جامعة دمنهور. –أ.د/ عادل السعيد البنا   أستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية  -
 أ.د/ رئيس مجلس قسم اللغة االنجليزية بكلية اآلداب جامعة دمنهور. -

 -القرار  : 
 فق مجلس الكلية مع رفع المر للسيد أ.د/ رئيس الجامعة .وا
 

واملشكل بقرار مجلس الكلية بجلسته املنعقدة في 7/5/1027واملنعقد يوم 1027محضر لجنة جوائر الجامعة للعام الجامعى  .1
21/4/1027. 

 -القرار  : 
 مع رفع المر للجامعة .على قرارات اللجنة وافق مجلس الكلية 
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 من تاريخ اخالء طرفه  .اآلداب جامعة دم
ً
   نهور اعتبارا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية مع رفع المر ملجلس الجامعة .

 
   حكماء لفحص الشكاوى .تشكيل لجنة  .4

 -القرار  : 
 التالى :تشكيل لجنة حكماء لفحص الشكاوى على النحو  وافق مجلس الكلية على 

 سم الجغرافياالستاذ بق   عبدالعظيم أحمد عبدالعظيمأ.د/  -

 الستاذ املتفرغ بقسم التاريخ    أ.د/ صالح أحمد هريدى -

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة    أ.د/ ميالد زكى غالى  -
 
بشأن الطلب املقدم مـن السـيد الدكتور/محمـد عـوض السـم ى  1/5/1027كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة قي  .5

عــــدم صــــدور قـــــرار تعينــــه  بوظيفــــة اســــتاذ مســــاعد تخصــــص جغرافيــــة مناخيــــة فـــــي املــــدرس بالقســــم والــــذى يتضــــرر فيــــه مــــن 
وذلك بعد حصوله على البراءة مـن التهمـة املوسـوبة اليـه واالحتفـاو بحصـوله التـى حـرم منهـا بسـيب  تـأخير تعينــــه   19/6/1026

 و تأيدالقسم بكامل اعضائة لطلبه  .
 -القرار  : 

الجامعة في هذا الشأن وسرعة اصدار قرار تعيين السيد الدكتور/ محمد عوض السم ى  تجديد مخاطبةوافق مجلس الكلية على 
 بوظيفة أستاذ مساعد تخصص جغرافية مناخية .

 
 
 
 

 خامس
ً
 : :   موضوعات شئون الطالب ا

 

 

: التصديق على موضوعات الجلسة السابقة.
ً
 أوال
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"موافقــة قســم الجغرافيــا علــى اعتــذار أ.د/ عــالء ( يــتم تعــديل البنــد إلــى 20القــرار: تــم التصــديق. وبخصــوص البنــد رقــم ) 

قــرر/ جغرافيــا إقتصــادية"  عــزت وإضــافة الســيد الســتاذ الــدكتور/ عبــد العظــيم أحمــد إلــى  تشــكيل لجنــة وضــع امتحــان م 

 باقي لإلعادة من الفرقة الرابعة ".–للطالب/ موس ى رشاد 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

 فيما يتعلق بوحدة الجودة:  .2

قررات الدراسية مـع الجـدول الدراسـ ي  -
 
تفعيل قرار مجلس الوحدة السابق السابق بشأن ضرورة تسليم توصيفات امل

 كل فصل دراس ي، وال يتم اعتماد الجدول دون وجود توصيفات القسام العلمية.

 مع تسليم عضو هيئة تفعيل قرار مجلس الوحدة الساب -
ً
قررات ونماذج اإلجابة تزامنا

 
ق بشأن ضرورة تسليم تقارير امل

 التدريس كراسات اإلجابة كل فصل دراس ي.

 .1027-1026إلتزام القسام العلمية بتقديم توصيفات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  -

قترح د/ عصام لطفي وهبان بشأن آليات التعامل مع الطالب من  -  ذوي االحتياجات الخاصة.م 

قــدم مـن د/ عصـام وهبـان 
 
قتـرح امل

 
، وتؤكــد علـى موافقتهـا علـى كــل مـا سـبق، ووضـع امل

ً
املــدير –القـرار: أحيطـت اللجنـة علمـا

بخصـــوص وضـــع آليـــات التعامـــل مـــع الطـــالب ذوي االحتياجـــات الخاصـــة قيـــد الدراســـة  -التنفيـــذي لوحـــدة ضـــمان الجـــودة

مــن ( 7دقيقــة وشــاملة للتعامــل مــع هــذ  الفئــة مــن الطــالب، وذلــك فــي ضــوء البنــد رقــم ) لالســتفادة منــه فــي صــياغة آليــات

 معه. محضر لجنة شؤؤن التعليم والطالب 
ً
 وتكامال

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي: MISبوحدة  فيما يتعلق .1
 
 : أشار السيد الدكتور/ أحمد عطية امل

 تجه
ً
 يز التراكمي لطالب الفرقة الرابعة املسجلين على نظام الرصد اآللي بجميع القسام العلمية للكلية.يتم حاليا
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شــرعت الوحــدة فــي تجهيــز كنتــروالت الفصــل الدراســ ي الثــاني لألقســام العلميــة مــن شــيتات الرصــد، وكلمــات الســر، واســم 

 املستخدم وغيرها.

ختلفـة بالكليـة باملواعيـد املحـددة لإلنتهـاء مـن عملهـاي حتـى ال يتـأخر إعـالن التأكيد على إلتزام جميـع الكنتـروالت واللجـان امل

 النتائج النهائية لهذا العام الدراس ي.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 وحدة القياس والتقويم: .3

 املدير التنفيذي للوحدة على ما يلي : –أكدت السيدة الدكتور  / بدور عبد املقصود 

قـرر يتسلم أس3.2
 
خـتص فـي نفـس يـوم اإلمتحـان  -واضـع اإلمتحـان اإللكترونـي-تاذ امل

 
أوراق إجابـة الطالـب مـن الكنتـرول امل

أو بحد أقص ى يوم اإلمتحـان التـالي للفرقـة ذا؛هـاي وذلـك لتصـحيح السـؤال املقـالي بحـد أقصـ ى أسـبوع مـن تـاريخ اإلمتحـان، 

 الســتكمال  علــى أن يقــوم بتســليمها لوحــدة القيــاس والتقــويم بحــد أقصــ ى
ً
قــرري وذلــك تمهيــدا

 
أســبوع مــن تــاريخ إمتحــان امل

حــدد بـــه )اليــوم  قـــرر م 
 
ــر بـــه أســتاذ امل

ذ
خط  لجـــدول ي 

ً
الســاعة(ي حتـــى يتواجــد بالوحـــدة  –التـــاريخ  –التصــحيح بالوحـــدة وفقــا

 لقرارات مجلس الكلية في هذا الشأن.  
ً
قرر  واملشاركه فيها وفقا  ملتابعة فعاليات تصحيح م 

 ستيفاء جميع التوقيعات على أوراق االمتحانات اإلليكترونية.يتم إ3.2

، وتؤكــد علــى ضــرورة اإللتــزام بالقواعــد الســابقة، و؛هيــب بمجلــس الكليــة وضــع اآلليــات التــي 
ً
القــرار: أحيطــت اللجنــة علمــا

جنة شؤؤن التعليم من محضر ل( 20، 9، 6تضمن تفعيلها وما يتعلق بها من قرارات أخصها ما أشير إليه في البنود أرقام )

 .والطالب 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: التقارير املرفوعة من القسام: 
ً
 ثالث
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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

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

 .  المستدامة للماتم 

قــــدمها سو أقســــام: اللغــــات الشــــرقية  .4 عاونــــة:لم ي 
 
املوضــــوع: تقــــارير متابعــــة أداء الســــادة أعضــــاء هيئــــة التــــدريس والهيئــــة امل

 اليونانية والرومانية. وآدابها،والفلسفة، والتاريخ، واآلثار والدراسات

قدم تقاريرها.
 
 القرار:توجيه اللوم لألقسام العلمية التي لم ت

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 أقسام: اآلثار، والدراسات اليونانية والالتيوية، والفلسفة. املوضوع: تقارير مسؤولوا الدعم الطالبي: لم يقدمها سوى  .5

 ام ومسئولي الدعم الطالبي لعدم القيام بواجبهم في هذا الشأن.القرار: توجيه اللوم لرؤساء القس

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

تعلقة باالمتحانات التحريرية:
 
 رابًعا: املوضوعات امل

شاركة في إجراءات التصحيح. .6 قرر  للم  قرر بوحدة القياس والتقويم أثناء تصحيح م 
 
 املوضوع: تواجد أستاذ امل

نعقــد فــي القــرار: تؤكــد ال
 
ولحقاتــه ( 3،وعلــى مــا ورد بالبنــد رقــم )21/4/1027لجنــة علــى قــرار مجلــس الكليــة بهــذا الشــأن وامل

قرربقـرار مجلـس بمحضر لجنة شؤؤن التعليم والطالب 
 
.وفي حال تقرير مدير وحدة القياس والتقويم عدم إلتـزام أسـتاذ امل

ـــع آيــة امتحانـــات إلي ض  ـــن  وذ قـــرر مع
 
حرم أســـتاذ امل كترونيـــة ملـــدة عـــامين متتاليين.وقــد أوصـــت اللجنـــة بـــأن تتـــولى وحـــدة الكليــةي 

 ضمان الجودة تقديم مقترحا؛ها بهذا الشأن.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 فئات ذوي االحتياجات الخاصة. املوضوع: وضع امتحان خاص لبعض .7

هــذا الخصــوص، وأوصــت بدراســة وضــع نمــاذج القرار:تؤكـد اللجنــة علــى ضــرورة اإللتــزام بقــرارات مجــالس الكليـة الســابقة ب

ــــد يتناســــب مــــع نــــوع  وحَّ نــــة لــــذوي االحتياجــــات الخاصــــة بحيــــث يوضــــع لكــــل فئــــة نمــــوذج م  ع
ـــدة الختبــــارات الفئــــات املكوال موحَّ

 إعاقتها.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

 املوضوع: تشكيل لجنة ملتابعة إنهاء النتائج. .8

  اللجنة وتكون أهم اختصاصا؛ها متابعة تنفيذ قـرارات مجـالس الكليـة بشـأن إنهـاء القرار: وافقت اللجنة على تشكيل هذ
ت مــن أجلــه. علــى أن تتشــكل علــى 

ذ
ل ع
ال
ـك

 
حقــق الهــدج الــذي ش قــررة، ولهــا أن تتخــذ مـن اإلجــراءات مــا ي 

 
النتـائج فــي مواعيــدها امل

 النحو اآلتي :

  –السيد الستاذ الدكتور / عبد املنعم محمد مجاهد   (2)
ً
 رئيسا

.  -لسيد الدكتور/ فايز أنور ا (1)
ً
 عضوا

  –السيد الدكتور / السيد شحاته السيد  (3)
ً
 عضوا

  –السيد الدكتور / حسام محمد السعيد رحومه  (4)
ً
 عضوا

  –السيد الدكتور / أحمد عطية حميد   (5)
ً
 عضوا

  -السيدة الدكتورة/ بدور عبداملقصود أبوجنينه  (6)
ً
 عضوا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية 

 

 روالت:خامًسا: الكنت
ختص وتسليم سيادته لها للكنترول ذاته. .9

 
قرر لكراسات اإلجابة من الكنترول امل

 
م أستاذ امل

ُّ
 املوضوع: بشأن تسل

قرر لكراسات اإلجابة في يوم االمتحان ذاته، 
 
م أستاذ امل

ُّ
تعددة بشأن تسل

 
القرار: ضرورة اإللتزام بقرارات مجالس الكلية امل

صـــححة للكنتـــرو قـــرر. وفـــي حـــال إفـــادة رئـــيس علـــى أن يردهـــا م 
 
ل املخـــتص فـــي موعـــد أقصـــا  أســـبوعين مـــن تـــاريخ إمتحـــان امل

حرم عضو هيئة التدريس من تدريس املقرر موضوع  ختص بعدم تلقيه كراسات اإلجابة بعد الفترة املذكورة ي 
 
الكنترول امل

 االمتحان في العام التالي.

 -:   القرار

 وافق مجلس الكلية 
 

 ص بتاريخ اإلنتهاء من التصحيح وإعالن النتيجة.املوضوع: فيما يخت .20

دذ يوم الخميس املوافق  قع
بـأن يـتم االنتهـاء مـن أعمـال  17/4/1027القرار: التأكيد على قرار مجلس الكلية الطارئ والذي ع 

 يـــــوم الخمــــــيس املوافـــــق 
ً
 ، علــــــى أن يــــــتم االنتهـــــاء مــــــن الرصـــــد اليــــــدوي يـــــوم الســــــيت املوافــــــق11/6/1027التصـــــحيح نهائيــــــا

راجعــــة فــــي الفتــــرة مــــن 19/6/1027
 
علــــن 9/7/1027وحتــــى  1/7/1027، وأن تــــتم أعمــــال الرصــــد اإللكترونــــي وامل

 
، علــــى أن ت

تابعـة  عـد توصـيات لجنـة م 
 
لية أن يتخذ القرارات الكفيلة بتفعيل ذلك، وت

 
باشرة فور التاريخ الخير، وملجلس الك النتيجة م 

شار إليها في البند ر 
 
 ( بمحضر هذ  اللجنة نافذة. 8قم )إنهاء النتائج امل
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ا من خالو برامج دراسية متمية  لإ الم السة  محليأ و اىليميإ
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 وافق مجلس الكلية 

 سادًسا: االمتحانات الشفوية:
املوضــوع: عــدم رفــع أقســام: اللغــة العربيــة، والتــاريخ، والجغرافيــا، والدراســات اليونانيــة والالتيويــة لقــوائم درجــات الطــالب  .22

 وتوقيعا؛هم في االمتحانات الشفوية.

ت رفــع جلســات الشــفوي إلدارة الجامعــة بالوسبةلألقســام التــي رفعــت قوائمهــا وعــدم رفعهــا لألقســام القــرار: إنهــاء إجــراءا

 التي لم ترفعها لعدم توفر ما يفيد امتحان الطالب، وما يستتبع ذلك من إجراءات إدارية.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 سابًعا: خطابات أخرى واردة من القسام:
 على كتاب أ.د/ عبد املنعم مجاهد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب بخصوص املوضوع:كتاب قسم ا .21

ً
للغة العربية ردا

إعادة النظر في املقاصة التـي أجريـت لـبعض طـالب القسـم الـذين وفـدوا إليـه مـن جامعـات أخـرى. وقـد أقـر مجلـس القسـم 

 للمعروض.
ً
ختص بعض التعديالت وفقا

 
 امل

.
ً
 القرار: أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: موضوعات رعاية الشباب:
ً
 ثامن

: واملالحــظ أنــه لــم 1027املوضــوع : التقــارير املرفوعــة مــن مستشــاري لجــان االتحــاد عــن أنشــطة لجــانهم خــالل شــهر إبريــل  .23

ضـمن تقريــر ســيادته يتقـدم بتقريــر  مـن مستشــاري هــذ  اللجـان ســوى د/ عصــام وهبـان مستشــار اللجنـة الثقافيــة،  وقــد ت

. 7/4/1027عدة فعاليات تتعلق كلها بيـوم اليتـيم وهـي: حفـل بنـك مصـر بيـوم اليتـيم الـذي أقـيم يـوم الجمعـة  املشاركة في

، كمــا أقامــت اللجنــة 7/4/1027وحفــل يــوم اليتــيم مــع أطفــال دار الزهــور لأليتــام بحــوي عيســ ى والــذي أقــيم يــوم الجمعــة 

 بالكلية لإلحتفال باملنا
ً
 .13/4/1027سبة ذا؛ها يوم الحد املوافق حفال

قدموا تقاريرهم. ، مع توجيه اللوم ملستشاري اللجان الذين لم ي 
ً
 القرار: أحيطت اللجنة علما
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ً
 ووافق على ما اتخذ من قرار بهذا الشأن . أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 تاسًعا: توصيات: 
 لجنة شؤون التعليم والطالب: املوضوع: فيما يختص بآليات تفعيل قرارات .24

القـــرار: تو ـــ ي اللجنـــة بأنـــه فـــي حـــال عـــدم إلتـــزام عضـــو هيئـــة التـــدريس بـــالقرارات التـــي اتخـــذ؛ها اللجنـــة واعتمـــدها مجلـــس 

الكلية يترتب عليه تقيـيم سـل ي لعضـو هيئـة التـدريس، يؤخـذ بـه حـين التقـدم للوظـائف اإلداريـة أو الترقيـات العلميـة، علـى 

خطر بذلك ر  لية، وتودع نسخة منه بمجلس أن ي 
 
 بخطاب من وكيل الكلية لشؤون التعليم والطالب يعتمد  عميد الك

ً
سميا

 القسم ووحدة ضمان الجودة. 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية على أن يتم تفعيل هذ  التوصية من تاريخه .

 

 عاشًرا: شكر وتقدير:
ي لتقديمه تقرير منظم عن سير العمـل بقسـم الفلسـفة. وللسـادة املوضوع: تقديم الشكر لكل من: الدكتور/ عصام املصر  .25

د/ أحمــد عبــد العزيــز، د/ عبيــر قاســم،  د/ محمــد الفقــي لتقــديمهم تقــارير متابعــة اآلداء عــن أقســامهم. وللســيد الــدكتور/ 

تقـديمهما عصام وهبان لتقديمه تقرير عن نشاط اللجنـة الثقافيـة. وللـدكتور/ صـابر صـادق والـدكتور / شـيرويت فضـل ل

ليـــة. وتقـــديم الشـــكر للـــدكتور/ 
 
تقـــارير الـــدعم الطالبـــي. وذلـــك فـــي غيـــاب كامـــل عـــن تقـــديم هـــذ  التقـــارير مـــن بـــاقي أقســـام الك

إبـــــراهيم مرجونـــــة لحرصـــــه علـــــى رفـــــع تقريـــــر يـــــومي عـــــن أعمـــــال االمتحانـــــات فـــــي أســـــبوعها الول، وهـــــو مـــــا يؤمـــــل مـــــن بقيـــــة 

 الكنتروالت.

 القرار : وافقت اللجنة.

 -:  القرار 

 .وافق مجلس الكلية 

 

 حادى عشر  : ما يستجد من موضوعات :



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                           جامعة دمنهور                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

السـتاذ بقسـم الجغرافيـا بالكليـة  وافق مجلس الكلية على ترشيح السيد الستاذ الدكتور/ عبدالعظيم أحمدعبدالعظيم  .26

 ملجلس االستئناج بالجامعة .

 

 . 1026/1027ول للعام الجامعى اعتمدت اللجنة تقرير لجنة املراجعة على امتحانات الفصل الدراس ى ال  .27

 

 

 سادس
ً
 :الدراسات العليا:   موضوعات ا

 
املوضوع :تعديل عنوان موضوع البحث املقدم من الباحثة / هبة عبد الرحمن سالم لنيل درجة الدكتوار  فى الداب  -1

أقوامهم" دراسة تداولية  " من: "االستلزام الحوارى فى التعبير القرآنى لحوار النيياء العرب مع لغوية علوم تخصص "

إلى : "االستلزام الحوارى فى التعبير القرآنى لحوار النيياء مع أقوامهم" دراسة تدوالية بناًء على موافقة مجلس قسم 

   علما بأن التعديل غير جوهرى  1027/  5/  3اللغة العربية فى جلسته املنعقدة فى 
 .بحى الفقى اشراج : أ.د/ محمود فراج عبدالحافظ  ،  أ.د/ ص

 القرار :
 وافق مجلس الكلية .

 

املوضوع : تسجيل خطة الطالبة / هبه عبد املنعم أبو زيد فى موضوع "نقد الرواية عند  محمد حسن عبد هللا "  لنيل  -0
 تحت إشراج : 1027/  5/  3درجة املاجستير بناء على موافقة مجلس القسم فى جلسته املنعقدة فى 

 بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور أستاذ النقد والبالغة املساعد         د/ محمد أبو على       
 املدرس بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب بدمنهور.            د/ عصام وهبان   

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .
 

لدرجة الدكتوار  نظام الساعات  املوضوع : تشيكل لجنة املناقشة والحكم للطالبة / سحر أحمد فتحى بلبع  املسجلة -6
وموضوعها : "واقع االستدامه االجتماعية فى املجتمع  1027/  5/ 3املعتمدة بناًء على موافقة قسم االجتماع بجلسته فى 

 ( " وذلك على النحو التالى :   1025 -1002املصرى  ""دراسة تحليلية لتقارير البرنامج اإلنمائى للفترة من )

 الدكتور/ السيد رشاد غنيم السيد الستاذ 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 جامعة إسكندرية   )رئيسا ومناقشا (  –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع 

 السيدالستاذ الدكتور / مصطفى مرتض ى على محمود 

 جامعة عين شمس  )مناقشا (                                                 –وكيل كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع 
 لسيد الدكتور / مجدى أحمد بيومى ا

 جامعة دمنهور  )مشرفا ( –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 
 السيد الدكتور / حمدى على أحمد 

  جامعة دمنهور  )مشرفا( –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع املساعد 

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .

 

فيق الصولى  درجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة من قسم االجتماع فى املوضوع :منح الطالبة / هبه سعد تو  -4

موضوع "املشروعات الصغيرة وتمكين الشباب دراسة حالة ملجموعة من املستفيدين من الصندوق اإلجتماعى للتنمية 

صويبات علما بأن بعد أن أتمت الطالبة الت 1027/  5/ 3بدمنهور " بناًء على موافقة قسم االجتماع بجلسته فى 

  1027/  3/  11املناقشة العالنية تمت بتاريخ 

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .

 

املوضوع: منح الطالبة / زيوب عيس ى عبد الرحمن ، درجة الدكتوار  فى اآلداب فرع التاريخ الحديث واملعاصر فى موضوع :  -9

"، بتقدير مرتبة الشرج الولى مع التوصية بالطبع   2971 -2949المريكية تجا  تايالند املتحدة  "سياسة الواليات 

/  5/  3والتبادل مع الجامعات واملعاهد واملراكز العلمية والبحثية  بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 

 وذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات واملالحظات التى أبد؛ها لجنة الحكم واملناقشة . 1027

 القرار :

 ق مجلس الكلية .واف

 

املوضوع :منح الطالبة / نهلة إبراهيم عبد  محمد النجار  ، درجة الدكتوار  فى اآلداب فرع التاريخ القديم  فى موضوع :   -3

دراسة تاريخية حضارية  " بتقدير مرض ى مع التوصية بالطبع والتبادل مع الجامعات واملعاهد  -"امللك جد إج رع
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 19 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

gSmartgate@damanhour.edu.email:-E                                  www.Damanhour.edu.egwebsite: 
                                               

 

 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

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

 .  المستدامة للماتم 

وذلك بعد أن أتمت الطالبة  1027/  5/  3بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  واملراكز العلمية والبحثية 

 التصويبات واملالحظات التى أبد؛ها لجنة الحكم واملناقشة .

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .

 

املوضوع :منح الطالبة / هنية بهنوس نصر عبد ربه   ، درجة الدكتوار  فى اآلداب فرع التاريخ االسالمى نظام الساعات  -3

"، بتقدير  2381 -2150هـ/  784 -648املعتمدة  فى موضوع : "العزل السياس ى خالل عصر سالطين املمالليك البحرية 

لتبادل مع الجامعات العربية والجنيية  والبحثية  بناًء على موافقة مرض ى مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة  وا

وذلك بعد أن أتمت الطالبة التصويبات واملالحظات التى أبد؛ها لجنة  1027/  5/  3مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 

 الحكم واملناقشة .

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .

 

شي ى   ، درجة املاجستير فى اآلداب فرع التاريخ الحديث واملعاصر  نظام املوضوع :منح الطالبة / إيمان على محمد الشي -8

م(، بتقدير مرض ى مع  1003 -2957الساعات املعتمدة  فى موضوع: " تاريخ التعليم العالى والبعثات العلمية فى ماليزيا 

وذلك بعد أن  1027/  5/  3التوصية بالطبع على نفقة الجامعة  بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى 

 أتمت الطالبة التصويبات واملالحظات التى أبد؛ها لجنة الحكم واملناقشة.

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .

 

املوضوع : تشيكل لجنة املناقشة والحكم للطالبة / إيمان محمد بسيونى أبو شهبة املسجلة لدرجةاملاجستير فرع التاريخ  -5

وموضوعها  1027/  5/  3ت املعتمدة بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى الحديث واملعاصر نظام الساعا

 " وذلك على النحو التالى :   2969 -2956: "املعونات الوروبية والمريكية للسودان 

 أ.د/ صالح أحمد هريدى على 

 مشرفا ( )رئيسا و     جامعة دمنهور     –كلية اآلداب  -أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 أ.د / إيمان محمد عبد املنعم عامر

 ) مناقشا (       جامعة القاهرة       –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر 

 د/ سميرة فهمى على عمر  

 )مناقشا (        جامعة طنطا       –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر 

 سن ملوك د/ فايزة محمد ح            

 )مشرفا (    جامعة دمنهور            –كلية اآلداب  –أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد        

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .

 

املوضوع : تسجيل خطة الطالبة / سناء فرج محمد سويسة ،وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة املاجستير  - 20

ات املعتمدة ،فرع التاريخ اإلسالمى ، فى موضوع : " نظم البريد عند املغول ودور  الحيوى فى بالد فى اآلداب ،نظام الساع

م " تحت إشراج أ.د/على أحمد ة السيد  )أستاذ تاريخ العصور الوسطى  بالقسم   2303 – 2106هـ /  703 -603فارس 

 (.( ود / شيماء سعد البنا) مدرس التاريخ االسالمى وحضارته  بالقسم

 القرار :

 وافق مجلس الكلية .
 

 :1027/  5/  3املوضوع :شطب قيد الطالب اآلتى أسماوئهم بناًء على موافقة مجلس قسم التاريخ بجلسته فى  -22
 نعمت عبد الجليل علوانى عطية                                 تاريخ حديث

 تاريخ حديث           إلهام إبراهيم أحمد القصاص                           
 سومه عبد الن ى عبد  إبراهبم                                    تاريخ حديث 

 رشا السيد عبد الن ى على                                        تاريخ حديث 
 رباب عبد املقصود إبراهيم أبو سعيد                             تاريخ حديث 

 يل محمد هالل                                     تاريخ حديث جمال إسماع
 نفيسة عبد اللطيف عباس                                        تاريخ وسيط   

 وافقت اللجنة بعد اسيفاء االجراءات وارسال االنذرات الثالثة      قرار اللجنة :
 : القرار 

 وافق مجلس الكلية .
 

تســــــــــــــجيل خطــــــــــــــة الطالــــــــــــــب / مــــــــــــــريم علــــــــــــــى محمــــــــــــــد عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحمن لنيــــــــــــــل درجــــــــــــــة املاجســــــــــــــتير  فــــــــــــــى املوضــــــــــــــوع :  -21
موضــــــــــــــوع : " صــــــــــــــورة الطفــــــــــــــل فــــــــــــــى الشــــــــــــــعر املعاصــــــــــــــر شــــــــــــــعر أحمــــــــــــــد فضــــــــــــــل شــــــــــــــبلول أنموذجــــــــــــــا " تخصــــــــــــــص نقــــــــــــــد 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                           جامعة دمنهور                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 1027/  5/  3وبالغـــــــــــــة  بنـــــــــــــاًء علـــــــــــــى موافقـــــــــــــة مجلـــــــــــــس قســـــــــــــم اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة وآدابهـــــــــــــا فـــــــــــــى جلســـــــــــــته املنعقـــــــــــــدة فـــــــــــــى 
 تحت إشراج :

 جامعة االسكندرية  –سعد عيس ى        أستاذ الدب والنقد أ.د/ فوزى 
 دمنهور  –بكلية اآلداب  -د/ أسماء شمس الدين         أستاذ الدب العربى املساعد                 

 القرار :
 وافق مجلس الكلية .

 
 املوضــــــــــــــــــوع : تســــــــــــــــــجيل خطـــــــــــــــــــة الطالبــــــــــــــــــة/ نهــــــــــــــــــاد خليفـــــــــــــــــــة الغــــــــــــــــــاي  لدرجــــــــــــــــــة املاجســـــــــــــــــــتير بنظــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــاعات-23

املعتمــــــــــــــــــــــدة فــــــــــــــــــــــى موضــــــــــــــــــــــوع : " املوســــــــــــــــــــــيقى واآلآلت املوســــــــــــــــــــــيقية فــــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــــرنين الخــــــــــــــــــــــامس والرابــــــــــــــــــــــع ق.م بــــــــــــــــــــــبالد 
 اليونان" وذلك تحت إشراج :

جامعــــــــــــــــــــــــــة  –أســــــــــــــــــــــــــتاذ اآلثــــــــــــــــــــــــــار اليونانيــــــــــــــــــــــــــة والالتويــــــــــــــــــــــــــة  بكليــــــــــــــــــــــــــة اآلداب      أ.د / فــــــــــــــــــــــــــؤاد شــــــــــــــــــــــــــرقاوى علــــــــــــــــــــــــــى      
 االسكندرية 

 الستاذ املساعد بالقسم .         السيدة الدكتورة / سماح محمد الصاوى   
 القرار : 

 وافق مجلس الكلية .          
 

املوضوع : تسجيل خطة الطالب/ عبد الحليم عبد الحميد محمد لدرجة املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع :  -24
 راسة أثرية " وذلك تحت إشراج :د –محافظة البحيرة فى العصرين اليونانى والرومانى  –"تالل اآلثار بمركز أبو املطامير 

 السيدة الدكتورة / سماح محمد الصاوى   الستاذ املساعد بالقسم . -
موافقة قسم اآلثار اليونانية و الدكتور/ أحمد سعيد إبراهيم    مدير عام إدارة الشئون الثرية بمحافظة البحيرة  -

 1027/  5/  7ى ــــــــــوالرومانية  بجلسته ف
 القرار :
 مجلس الكلية .وافق 

 
املوضـــــــــــــــــوع :تشـــــــــــــــــيكل لجنـــــــــــــــــة املناقشـــــــــــــــــة والحكـــــــــــــــــم للطالبـــــــــــــــــة / إيمـــــــــــــــــان جمعـــــــــــــــــة محمـــــــــــــــــود مشـــــــــــــــــالى  املســـــــــــــــــجلة لدرجـــــــــــــــــة   -25

ـــــــــــــــاملاجســــــــــــــتير  ،نظــــــــــــــام الســــــــــــــاعات املعتمــــــــــــــدة بنــــــــــــــاًء علــــــــــــــى موافقــــــــــــــة قســــــــــــــم اآلثــــــــــــــار اليونانيــــــــــــــة والرومانيــــــــــــــة  بجلســــــــــــــته ف ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراســــــــــــــــــــة أثريــــــــــــــــــــة وتطبيقيــــــــــــــــــــة  " وذلــــــــــــــــــــك  –ها : "العمــــــــــــــــــــارة بمدينــــــــــــــــــــة  مارينــــــــــــــــــــا العلمــــــــــــــــــــين الثريــــــــــــــــــــة وموضــــــــــــــــــــوع 1027/  5/  7

 على النحو التالى : 
 أ.د/ عنايات أحمد    أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية )رئيسا ومناقشا (

 جامعة االسكندرية  )مناقشا ( -ة اآلدابد/ م ى محمد الشحات  أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية  بكلي
 جامعة دمنهور )مشرفا  ( -د/ سماح محمد الصاوى أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية  املساعد بكلية اآلداب

 القرار :
 وافق مجلس الكلية .

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university                                                           جامعة دمنهور                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                

                                                        
 

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

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

جـــــــــــــــة املوضـــــــــــــــوع :تشـــــــــــــــيكل لجنـــــــــــــــة املناقشـــــــــــــــة والحكـــــــــــــــم للطالبـــــــــــــــة / زيوـــــــــــــــب حميـــــــــــــــد  عبـــــــــــــــدالعزيز إبـــــــــــــــراهيم املســـــــــــــــجلة لدر  -26
املاجســــــــــــــتير مــــــــــــــن قســــــــــــــم الفلســــــــــــــفة فــــــــــــــى موضــــــــــــــوع : "إنســــــــــــــانية اإلنســــــــــــــان بــــــــــــــين فريــــــــــــــدريك نيتشــــــــــــــة وفريدنانــــــــــــــد شــــــــــــــللر " علــــــــــــــى 

 النحو التالى:
أستاذ الفلسفة الحديثة واملعاصر كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية   )مشرفا ورئيسا املنعم عباس               أ.د/ راوية عبد -

.) 
جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ الفلسفة اليونانية والعصور الوسطى الوربية                أ.د / ميالد زكى غالى   -

 )مشرفا (
 جامعة كفر الشيخ  –أ.د/ فتحى محمد نييه شعبان  أستاذ الفلسفة الحديثة واملعاصرة ورئيس قسم الفلسفة كلية اآلداب  -

 )مناقشا ( 
الحديثة واملعاصرة املساعد  كلية التربية جامعة اإلسكندرية والقائم أ.د/ سعيد محمد محمد السقا   أستاذ الفلسفة  -

                                                                                                                                                 جامعة مطروح  –بعمل عميد كلية التربية 
  )مناقشا (

د/ عصام كمال املصرى   أستاذ فلسفة الخالق املساعد والقائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة  -
 دمنهور)مشرفا (

 القرار :
 وافق مجلس الكلية .

 
لسيد السيد املوضوع : تقارير اللجنة املحايدة املشكلة للحكم على مدى صالحية رسالة الدكتورا  املقدمه من الطالبه/ مى ا -27

محمد مرس ى فرع التاريخ الحديث واملعاصر في موضوع " املساجد العثمانية في تونس دراسة اثرية مقارنة مع مثيلتها في مدينة 
 القاهرة "واللجنة مشكلة من كل من :

 أستاذ اآلثار االسالمية وعميد كلية اآلثار جامعة القاهرة  أ.د/ محمد حمزة الحداد
 أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر كلية اآلداب جامعة املنصورة املرس ىأ.د/ ابراهيم العدل 
 أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر كلية التربية جامعة عين شمس  أ.د/ أشرج مؤنس 

وقد قرأ السيد أ.د/ عبداملنعم مجاهد رئيس املجلس التقارير على أعضاء املجلس واطلعهم عليها رؤى العين وقد أفادت التقارير 
 ها بصالحية الرسالة للمناقشة.كل

 القرار
يرفع المر للعرض على مجلس الجامعة للنظر في تشكيل لجنة الحكم واملناقشة على الرسالة املذكورة في ضوء النزاع القضائي 

 بين الطالبة ولجنة االشراج .
 

ير والدكتورا  فرع التاريخ الحديث على قبول طالب مرحلتى املاجست 1027وافق مجلس قسم التاريخ بجلسته في شهر مايو  -28
 ،وكذا طالب مرحلة املاجستير فرع التاريخ القديم للفصل ذاته . 1027واملعاصر لفصل الصيف 

 
 
 

 
ً
 العالقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 

/ 
ً
درس بالقسـم فـي مجموعـة املـ –كتاب قسم اآلثار بشان إحاطة اللجنة علمـا بمشـاركة السـيد الـدكتور / صـابر محمـد صـادق   أوال

 من وري العمل واملؤتمرات والندوات والدورات وبيانا؛ها كالتالي :

 حضور الدورات التدرييية بمعايير الجودة واالعتماد والتي تم عقدها بمركز ضمان الجودة بالجامعة وبيانها كالتالي : -1

 كة املجتمعية وتنمية البيئة املشار  –التخطيط االستراتيجي  -الطالب والخريجون  –التدريس والتعلم  -

رؤيـة للمسـتقبل " ملتحـف اآلثـار بمكتبـة اإلسـكندرية فـي الفتـرة  –املشاركة في فعاليات امللتقي الثقافي الثاني " تراثنـا الثـري  -0

 1027مارس 25-23من 

قـدت بـاملركز " املنظمة من قبـل جمعيـة استكشـاج مصـر والتـي ع  Pottery study dayاملشاركة في فعاليات ورشة عمل "  -6

 1027مارس  10يوم االثنين املوافق  –الثقافي البريطاني في العجوزة 

املاض ي والحاضر واملستقبل " واملنظمة من قبل إدارة التربية املتحفية والوعي الثري  000املشاركة في ورشة عمل " النيل  -4

 الشاط ي باإلسكندريةبقصر ثقافة  1027مارس11بمنطقة آثار مارينا وذلك يوم الربعاء املوافق 

املشاركة بالحضور في فعاليات مؤتمر " تاريخ امليا  في مصر نحو املستقبل " بكلية اآلداب جامعة االسكندرية بالتعاون مـع  -9

 1027مارس  19 – 18وزارة اآلثار " قطاع املتاحف " في الفترة من 

يـت املهندسـين بالتعـاون مـع جمعيـة التـران والفنـون املشاركة في دورة " أسس ومبادئ الترميم " املنظمة من قبل جمعيـة ب -3

 1027ابريل  25-2التقليدية وبيت السناري في الفترة من 

املشـــــاركة فـــــي فعاليـــــات امللتقـــــي الـــــدولي الخـــــامس للمســـــح الثـــــري بالـــــدلتا الـــــذي أقـــــيم بالتعـــــاون مـــــع وزارة الثقافـــــة ومركـــــز  -3

 1027ابريل  7-6لفترة من اإلسكندرية للدراسات الهليوستية بمكتبة اإلسكندرية في ا

بمركـــز التعلـــيم املـــدني  1027ابريـــل 21-20املشـــاركة فـــي برنـــامج الحملـــة الوطنيـــة لتنميـــة الـــوعي باملحليـــات خـــالل الفتـــرة مـــن  -8

 بمحافظة البحيرة 

 إلقاء محاضرتين بمديرية الشباب والرياضة بمقر مركز شباب مدينة دمنهور عن : -5

 ليهاآثار البحيرة نظرة حول سبل الحفاو ع -

 جهود العلماء حول فك رموز حجر رشيد -

 1027ابريل  21-9وذلك في إطار ورشة عمل حول " السياحة الداخلية بمحافظة البحيرة ، وكيفية الترويج لها " في الفترة من 

تحفيـــة اجتيـــاز الـــدورة التدريييـــة " دراســـات فـــي صـــناعة الفخـــار فـــي مصـــر عبـــر العصـــور " املنظمـــة مـــن قبـــل إدارة التربيـــة امل -20

 باإلسكندرية 4/1027/ 17حتي 1/1/1027والوعي الثري بمنطقة آثار مارينا خالل الفترة من 
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز االمسززاةمة لزز،و
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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

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

 .  المستدامة للماتم 

         تنظــيم زيــارة علميــة لطــالب الفرقــة الرابعــة " شــعبة اآلثــار املصــرية القديمــة " لزيــارة آثــار محافظــة املنيــا وبيانا؛هــا كالتــالي :  -22

زاويـة  –إسـطبل عنتـر  –مقـابر ب ـي حسـن  –مقـابر الشـيخ سـعيد  –تـل العمارنـة  –ل تونا الجب –االشمونيين  –) متحف ملوي 

 1027ابريل  12-27سلطان " خالل الفترة من 

املشـــاركة فـــي دورة " مـــنال البحـــث العلمـــي فـــي دراســـة النقـــوي والخطـــوط املصـــرية القديمـــة " والتـــي نظمهـــا مركـــز دراســـات  -21

 1027ابريل  17-16 الخطوط بمكتبة اإلسكندرية في الفترة من

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
 علــــــــــــــــي مشـــــــــــــــاركة الســــــــــــــــيدة   16/4/1027موافقـــــــــــــــة مجلــــــــــــــــس قســـــــــــــــم اللغــــــــــــــــة االنجليزيـــــــــــــــة بجلســـــــــــــــته املنعقــــــــــــــــدة بتـــــــــــــــاريخ  ثانيـــــــــــــــا

 1027يـــو يون 26-24املـــدرس بالقســـم فـــي املـــؤتمر الـــدولي للجامعـــة المريكيـــة فـــي بـــاريس فـــي الفتـــرة مـــن  –الـــدكتورة / أســـماء الشـــيخ  

 ومشاركتها ببحث مقبول تحت عنوان " سياسات الهوية عند ادوارد سعيد "

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
علمــا بقلقــاء الــدكتورة/ مرفــت فــراج عبــدالرحيم املــدرس   3/5/1027إحاطــة مجلــس قســم التــاريخ بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  ثالثــا

لطفال في مصر القديمة " وذلك بجامعة الطفل بكلية الزراعة جامعة دمنهور يوم السيت بالقسم محاضرة تحت عنوان " ألعاب ا

8/4/1027 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/ 
ً
الســـتاذ  –د/ علـــي احمـــد الســـيد 0علـــي حضـــور الســـيد ا 3/5/1027موافقـــة مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته املنعقـــدة بتــاريخ  رابعــا

 املـــــــــــــــــــــــــــــــدرس املتفـــــــــــــــــــــــــــــــرغ بالقســــــــــــــــــــــــــــــــم بالكليـــــــــــــــــــــــــــــــة ، املـــــــــــــــــــــــــــــــؤتمر الــــــــــــــــــــــــــــــــدولي  –ادل هــــــــــــــــــــــــــــــــالل عـــــــــــــــــــــــــــــــ 0املتفـــــــــــــــــــــــــــــــرغ بالقســـــــــــــــــــــــــــــــم ، ود

بورج الملانيـة فـي السـبوع الول مـن ر " العالقات بين الشرق والغرب من القرن الثاني عشر حتي القرن السـادس عشـر "  بجامعـة مـا

 ذا؛ها.بناءا علي الدعوة املوجهة لسياد؛هما من الجامعة  1028ابريل 

 -القرار  : 
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

. أحيط
ً
 مجلس الكلية علما

 

/
ً
الســتاذ املتفــرغ  –د/ علــي احمــد الســيد 0علمــا بوشــر ا  3/5/1027إحاطــة مجلــس قســم التــاريخ بجلســته املنعقــدة بتــاريخ  خامســا

بالقسـم بحثــين تحــت عنــوان " الوقــاج اإلسـالمية وعالقتهــا بينــاء الســالم بــين الشــعوب ضـيافة تمــيم الــداري نموذجــا ، والســالم بــين 

والوربيـــين عهـــد بـــابوي ومرســـوم مملـــوكي لصـــالح ديـــر جبـــل صـــهيون " وذلـــك ضـــمن كتـــاب العالقـــات بـــين الشـــرق والغـــرب املســـلمين 

 تولى تحريرها باالشتراك مع البروفسير التشانو جاليناري رئيس بمركز البحون القومى بدولة قطر.دراسات متنوعة 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
/
ً
 علمـــــــــــــــــا بتقريـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــيد الســـــــــــــــــتاذ   3/5/1027قســـــــــــــــــم التـــــــــــــــــاريخ بجلســـــــــــــــــته املنعقـــــــــــــــــدة بتـــــــــــــــــاريخ إحاطـــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــس  سادســـــــــــــــــا

عـن حضـور  فعاليـات املـؤتمر الـدولي الثالـث للمخطوطـات والوثـائق  القسـمالسـتاذ املتفـرغ ب -ريـدي علـي الدكتور /  صالح احمد ه

، ومشـاركته ببحـث  1027ابريـل  19إلـي  18فـي الفتـرة مـن بور بدولة ماليزيا ملالتاريخية والذي عقد في رحاب جامعة اإلنسانية بكواال
" 

ً
 تحت عنوان " دور كلية اآلداب جامعة اإلسكندرية في خدمة املخطوطات بقسم التاريخ ، التاريخ الحديث نموذجا

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
الســتاذ املتفــرغ  –فــايزة محمــود صــقر  0د0ا بقلقــاء اعلمــ  3/5/1027إحاطة مجلــس قســم التــاريخ بجلســته املنعقــدة بتــاريخ ســابعا

ابريـل  28بالقسم محاضرة عن السمات الشخصية املصرية عبر العصور بمركز املؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية يـوم الثالثـاء املوافـق 

1027 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

/
ً
 –عبــدالعظيم احمــد عبــدالعظيم  0د0علمــا بحضــور ا  1/5/1027ريخ إحاطــة مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته املنعقــدة بتــا ثامنــا

بكليــة  1027مــارس  19-15املســتوي الول " التــي عقــدت فــي  -السـتاذ بالقســم دورة تدريييــة بعنــوان " تحقيــق املخطوطــات العربيـة  

 جامعة اإلسكندرية  –اآلداب 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 / إحاطة مجلس ق
ً
عبير  0علما بحضور د 7/5/1027سم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ تاسعا

" تكامل الجامعة والصناعة " والذي أقامته ن الستاذ املساعد بالقسم منتدي بلدنا احلي بشبابها بعنوا –عبداملحسن قاسم 

 عمال اإلسكندرية     أشتراك مع الجمعية املصرية لشباب باال  1027ابريل  13جامعة اإلسكندرية يوم الحد املوافق 
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 / إحاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ 
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلما بحض7/5/1027عاشرا ـــ ـــــ ـــــ ور ـ

الستاذ املساعد بالقسم املؤتمر الدولي الرابع بعنوان " ضمان جودة التعليم مد الجسور  –ير عبداملحسن قاسم عبالدكتورة/
   1027ابريل  14-13وتعزيز الثقة " والذي أقامته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد يومي الحد واالثنين 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ور ــــــــــــــــــعلما بحض7/5/1027شر/ إحاطة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته املنعقدة بتاريخ حادي ع

-Edu الستاذ املساعد بالقسم ورشة عمل االجتماع الول ملشروع االتحاد الوربي –عبير عبداملحسن قاسم  الدكتورة/
Education and capacity building in museum studies must5741090 EPP-1-EG-EPPKA2-CBHE-JP   6-5والذي عقد يومي 

 بباريس ،  1027ابريل 
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
املدرس بالقسم  –ثاني عشر / إحاطة قسم الدراسات اليونانية والالتيوية بحضور السيدة الدكتورة/ نهي عبدالرحمن محمد 

إسالمي ( ملعهد الدراسات العليا للبردي والنقوي وفنون الترميم خالل الفترة -بيزنطي-روماني-يوناني-لول ) مصري املؤتمر الدولي ا

  Vobos and Tasis in Sophocles Oedipus Tyrannus"والقاء بحث بعنوان  بجامعة عين شمس 1027مارس  18-30
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

محمد محمود أبوعلي   0علما بمشاركة د7/5/1027جلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته املنعقدة بتاريخ ثالث عشر / إحاطة م

  1027مايو  4-1الستاذ املساعد بالقسم كأمين عام ملؤتمر الدب بين املواجهة والتهمي  املنعقد في دمنهور في الفترة من  –
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 –عصام لطفي وهبان0علما بمشاركة د7/5/1027ر / إحاطة مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته املنعقدة بتاريخ رابع عش

  1027مايو  4-1املدرس بالقسم في مؤتمر الدب بين املواجهة والتهمي  املنعقد في دمنهور في الفترة من 

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

 ثامن
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة  :   موضوعاتا

 

نهى عبدالرحمن املدرس بقسم الدراسات  اليونانية والالتيوية بشأن انشاء فريق اعالمى للكلية الطلب املقدم من الدكتور/  .2

 ويكون له مجلة على موقع الكلية.

 -القرار  : 

تكنولوجيا املعلومات بالكلية على أن يكون هذا على اقتراح الدكتور/ احمد عطية املدير التنفيذى لوحدة  وافق مجلس الكلية

 . الفريق تحت اشراج الوحدة تحت مسمى فريق اصدقاء البوابة االلكترونية بكلية اآلداب جامعة دمنهور 

 

الطلب املقدم من الدكتور/ نهى عبدالرحمن املدرس بقسم الدراسات  اليونانية والالتيوية بشأن اقامة معرض للفرقة الولى  .1

 لدراسات اليونانية والالتيوية بعنوان " الدب االغريقى حتى نهاية القرن الخامس  ق . م "لقسم ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

عادل اسماعيل هالل  املدرس املتفرغ بقسم التاريخ  بشأن انشاء كوبرى علوى على الطريق الطلب املقدم من الدكتور/  .3

العابرة للطريق واضافة الحواجز املوجودة  أمام الجهة  ات اية الطالب من اخطار السيار الزراعى ) االسكندرية القاهرة ( لحم

 . البحرية الغربية من بوابة الجامعة الرئيسية التى تعوق مرور الطالب وغيرهم مما يعرضهم للخطر
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 رسالة الكلية :

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

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

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

ا ذاتحززو مالززكالتو ، و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم الزز 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

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

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 أعلى . يرفع املجلس املقترح للسيد أ.د/ رئيس الجامعة لتب ى الفكرة و رفعها ملستويات

 

كتاب السيد أ.د/ خالد عبدالغفار   وزير التعليم العالى والبحث العلمى بشأن التوصيات التى خلصت اليها نتائج املؤتمر الول  .4

 حول البيئة والتنمية املستدامة وخدمة املجتمع برعاية فضيلة االمام الكبر شيخ الزهر و رئيس جامعة الزهر .

 -القرار  : 

 احيط مجلس الكلي
ً
 ة علما
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ا على تنفيذ واهداء درع املركز درع شرافهبشأن حصولها على شهادة من مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ال 

 دمن الفسيفساء  تق
ً
 ر .صلدور املركز املعلوماتى واملجتمعى بم يرا

 -القرار  : 

 
ً
 احيط مجلس الكلية علما

 

 .  الثانية بعد الظهرالساعة هذا وقد انتهى االجتماع 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب                                  أمين املجلس        

 واملفوض بتسيير أعمال عميد الكلية                                                                                

    

                                                                                   أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد                                                                      د. رشا محمود رجب  


