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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 1027/1028لعام الجامعيل رابع ال محضر مجلس الكلية 

  21/22/1027 املوافقربعاءال املنعقد يوم 

********** 

 برئاسة السيد الستاذ الدكتور/ عبداملنعم محمد مجاهــد القائم بعمل   
ً
اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة العاشرة ظهرا

 -عميد الكلية  بحضور كل من :

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  الشافعى أ.د/ حنان خميس .2

 قائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة   د. وفدى السيد أبوالنضر .1

 املفوض بتسيير أعمال مجلس قسم الجغرافيا  أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم .3

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

 رئيس مجلس قسم اللغةاالنجليزية   ايمان حلمى املليجىأ.د/  .1

 قائم بعمل رئيس مجلس قسم اآلثاروالدراسات اليونانية والرومانية  أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم .6

 الستاذ بقسم الجغرافيا   أ.د/ ماجد محمد شعله .7

 الستاذ بقسم اللغة االنجليزية أ.د. ميراندا محمد خميس الزوكة     .8

 الستاذ املتفرغ بقسم الفلسفة   د زكى غاليأ.د/ ميل  .9

 الستاذ بقسم اللغة العربية   أ.د. عبدالواحد حسن الشيخ .20

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

 الستاذ املساعد بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية   د. سماح محمد الصاوي  .21

 در  بقسم الفلسفة امل    د. دعاء طه البيار .23

 املدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية   د. عصام لطفى  وهبان .24

 مدير وحدة الخدمات االلكترونية    د. أحمد عطية حميدة .21

 قائم بعمل أمين الكلية  السيدة/ نفين محمد رحومة .26

 ادارى    السيد/ هانى محمد كتات .27
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 عميد الكليةقائم بعمل   افتتح السيد أ.د/  عبداملنعم محمد مجاهد

 " بسم هللا الرحمن الرحيم "

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

قدم مجلس الكلية الشكر للسيدة أ.د/ حنان الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ملعاونتها الجادة في انهاء  -

اءات الطلب " نقل القيد واملفصولين "من ادارة الجامعة و ذلك حرصا منها على مصلحة الطلب و اقتراب موعد اجر 
 االمتحانات .

 كما قدم املجلس الشكر للمراجعين الخارجين سواء من خارج الكلية أو داخلها لتعاونهم الجاد واملثمر  وهم: -
 من الخارج  :

 نائب مدير مركز الجودة للعلوم االنسانية جامعة االسكندرية  السيدةأ.د/ بهية جلل االخريطى .2
 الستاذ املساعد بكلية الزراعة جامعة االسكندرية السيدة الدكتورة/ هناء صالح حسين .1

 من داخل الكلية :
 السيد الدكتور/ ابراهيم محمد على مرجونة .2

 السيد الدكتور/ محمد محمود أبوعلى .1

 السيد الدكتور/ عصام كمال املصرى  .3
 السيد الدكتور/ حسام محمد السعيد رحومة .4

 السيد الدكتور/ عصام لطفى وهبان .1

 السيدالدكتور/ أحمد عطية حميدة .6
 السيدة الدكتورة/ نهى عبدالرحمن محمد .7

 

 ثم شرع سيادته في موضوعات املجلس على النحو التالي : -
 

 -: والتصديقأوال : موضوعات اإلحاطة
 

 .ته السابقة التصديق على محضر مجلس الكلية بجلس
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 ثانيا:   موضوعات وحدة ضمان الجودة :
 

 التصديق على الجلسة السابقة : .2

 القرار : صدق املجلس .

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص تقرير متابعة متطلبات الجودة من القسام : .1

مال هذه النواقص للتمكن الوحدة من إنهاء القرار : دعوة جميع القسام التي مازالت لديها بعض النواقص الستك

 التقرير السنوي للكلية. 

فحص  القسام العلمية

 الكتاب

التقرير  تقارير املقرر  التوصيفات

 السنوي 

الخطة 

 التطويرية

 الكتب

 √    √ √ اللغة العربية

 √  √  √ √ اللغات الشرقية

 √ √ √ √ √ √ اللغة اإلنجليزية

 √ √   √ √ التاريخ

 √ خطة بحثية √ √ √ √ افياالجغر 

 √ √ √  √ √ االجتماع

 √ √ √ √ √ √ الفلسفة

 √ √ √ √ √ √ اآلثار اليونانية

 √    √ √ السياسة

 √    √ √ آثار ) ل ج (
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 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص متابعة النشطة التي قامت بها وحدة ضمان الجودة: .3

( عضو  18االلكتروني واملواقع االلكترونية لعضاء هيئة التدريس (، حضر الندوة عدد ) إقامة ندوة ) تفعيل البريد  .أ

 هيئة تدريس وهيئة معاونة، وقدمها أد. عاطف نصار بقاعة التدريب.

دعوة عدد من خبراء الجودة بجامعة السكندرية ملراجعة ملفات الجودة بالوحدة وتقديم الدعم الفني لرؤساء   .ب

 ا تقارير بما تمَّ مراجعته. املعايير، وقدمو 

إقامة ندوة بعنوان ) اعتماد برنامج( قدمها أد. إبراهيم مرجونة، وكانت الفئة املستهدفة منسقي الجودة بالقسام،  .ت

 ولم يحضر سوى أقسام التاريخ والجغرافيا والفلسفة. 

حتفالية كلية التربية بأسبوع الجودة تجهيز فيلم قصير عن إنجازات الجودة في الفترة السابقة ، وتمَّ استعراضه في ا .ث

والتي حضرها السيد/ رئيس الجامعة، كما تمَّ إرسال الفيلم إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة، والذي أشاد بحجم 

 العمل املنجز في الوحدة. 

 ، والتزام قسم الفلسفة -وهي أحد متطلبات وحدة ضمان الجودة –افتتاح الجودة املصغرة في قسم الفلسفة  .ج

 باعداد امللفات لتكون رافًدا للوحدة بكل ما تحتاجه من وثائق دعم عمل القسام.

 تكريم السادة التالي أسماؤهم:  .ح

 د. حسام رحومة : لتقديمه ندوة ) توصيف مقرر ( بوحدة ضمان الجودة.  -

 د. إبراهيم مرجونة: لتقديمه ندوة ) اعتماد برنامج ( بوحدة ضمان الجودة.  -

 الفتتاح منظومة الجودة املصغرة بقسم الفلسفة.د. عصام املصري:  -

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بخصوص ضمان حضور منسقي الجودة بالقسام للجتماعات بسهولة ويسر: .4

 القرار : تمَّ وضع خطة زمنية بمواعيد اجتماعات منسقي الجودة وجاري توزيعها على القسام.

 -القرار  : 

 .أحيط مجلس الكلي
ً
 ة علما
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 بخصوص اللوحات االعلنية داخل القسام ، والسابق اعتماد قرارها .1

 .مخاطبة القسام لتوضيح ما تم بهذا الصددالقرار : تمَّ 

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

:   موضوعات 
ً
 : ITات تكنولوجيا املعلوموحدة  ثالثا

 

 على النحو التالى :  1027   نوفمبرر ــــعن شهمحضر اجتماع وحدة تكنولوجيا املعلومات 

الوحدة من تصعيد الفرق الدراسية الى الفرق الثانية والثالثة والرابعة لجميع القسام  فقد انتهت  MISفيما يتعلق بوحدة  .2

 .1027/1028لمية بالكلية على قاعدة البيانات بالجامعة وعلى نظام الرصد اآللى للعام الجامعى الع

 -القرار  : 

 .أ
ً
 حيط مجلس الكلية علما

 

تم االنتهاء من تشعيب الطلب الجدد واملحولين امللتحقين بالفرقة الولى بالكلية لهذا العام على قاعدة البيانات الخاصة  .1

بالجامعة ، و المر في طور املراجعة بالنسبة للطلب املحولين ، وقد اقترح أ.كيرلس سامى أن ترسل هذه القوائم بالبريد 

ترونى الرسمى للسادة أعضاء هيئة التدريس للفادة منها في االمتحانات الشفوية والتحريرية ) في الكنتروالت ( وتمت االلك

 املوافقة على االقتراح مع ارسال نسخه لشئؤون الطلب.

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

بأنه لم يتم انتاج أى مقرر الكترونى هذا العام الدراس ي لعدم  بالنسبة النتاج املقررات االلكترونية فقد أفادة أ. نعمه معروف .3

وجود خطة واضحة املعالم في الجامعة لهذا المر لعدم توفر مهندسين كمبيوتر متخصصين في الجامعة ومن ثم نناشط 

 . لكترونية السيد أ.د/ ياسر سعيد مدير مشروع تكنولوجيا املعلومات بالجامعة لتوفير متطلبات انتاج املقررات اال

 -القرار  : 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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:           ~ 3 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

افاد أ. كيرلس سامى أن املوقع الرسمى للكلية سجل حتى اليوم ما يزيد عن مليون و ستمائة وتسعين ألف زيارة ، كما بلغ  .4

 عدد القراءات ملوقع الكلية ما يزيد عن مليون وعشرة آالف قراءة للموضوعات املنشورة على املوقع .

 -ار  : القر 

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

:   موضوعات شئون هيئة التدريس :رابع
ً
 ا

 

كتاب السيدة أ.د/ حنان الشافعى وكيل الكلية للدراسات العليا ورئيس مجلس قسم االجتماع  بموافقة املجلس بجلسته  .2

سم االجتماع شعبة االعلم  على تعيين السيد/ حار  أحمد أحمد هلل  املدر  املساعد بق 6/22/1027املنعقدة في 

بوظيفة مدر   تخصــص ) اتصال واعلم    (  بذات القسم لحصوله على الدكتوراه واملذكور مشهود له بالسمعة الطيبه 

 والسيرة الحسنة و مميز في أداء عمله منذ تعينه  .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــئيس مجلس قسم الفلسفة  بموافقة املجلس بجلسته املنعقكتاب السيد الدكتور/ عصام املصري  القائم بعمل ر  .1 ـــــ ـــــ ـــ ـــــ دة ــــ

ــم الفلسفــد بقســدر  املساعــا  املـــادل زكريــات عـــدة/ آيـــن السيــــى تعييــــعل 1/22/1027في  ــــــة مدر   تخصــــــة  بوظيفـ ـــــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ص ــ

 ه) فلسفة السياسة (  بذات القسم لحصولها على الدكتوراه واملذكورة مشهود لها بالسمعة الطيبه والسيرة الحسنة و مميز 

 في أداء عملها منذ تعينها  .

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية

 

املوافقة على رفع خطاب السيد الدكتور/ محمد محمود أبوعلى  ب 2/22/1027كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته في  .3

 .18/3/1027الستاذ املساعد بالقسم  بخصوص انتهاء فترة عقوبة التنبيه الخاصة به والتى بدأت بتاريخ 

 -القرار  : 
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 .وافق مجلس الكلية

 

ح ــــــــــــــــــعلى ترشي  21/22/1027عقدة في  املنالطارئة  موافقة مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته  .4

حيث أنها الولى على القسم  وظيفة معيد بالقسم لشغل   1026حمدى سليمان الشريف خريجة دور مايو  الخريجة / خلود
 "على أن تكون مادة التخصص " حضارة االسكندرية" وتقديرها " جيد جد والكلية بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف 

ً
  ا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية
 

الجغرافيا  ( لشغل  وظيفة معيدين جدد من خريجي  –التاريخ   –االجتماع  –ترشيحات مجالــس  أقسـام ) اللغة االنجليزية  .1

 على النحو التالي : 1021دور مايو 
: قسم اللغة االنجليزية  رشح:

ً
 -أوال

مادة و في وظيفة معيدة بالقسم  ) شعبة أدب (    السيدة/  أسماء خميس رمضان عبدهللا      .1
 وتقديرها جيدجدا. ص ) شعر (ـالتخص

مادة و ) شعبة لغة وترجمة ( في وظيفة معيدة بالقسم   السيدة/  ضحى رمضان منصور عبدالفتاح      .0

 التخصص ) لغويات(وتقديرها جيدجدا.
 -ثانًيا : قسم االجتماع رشح:

ــــــــفي وظيفة معيدة بالقسم )شعبة عام  الرومى     السيدة / ندى ابراهيم عبدالفتاح .1 ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــم (و  ةـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ادة ـ

 (وتقديرها جيدجدا.قتصادى اجتماع اعلم   التخصص )
 : قسم التاريخ رشح:

ً
 -ثالثا

مادة و معيدة  بالقسم ) شعبة االثار االسلمية ( في وظيفة   السيدة / مى محمد محمد على خزعل      .1

 تقديرها ممتاز . (خط عربي ومسكوكات )التخصص 
 : قسم الجغرافيا  رشح:

ً
 -رابعا

مادة و السيدة / جيلن عبدالنبى عبدالعزيز جويدة     في وظيفة معيد بالقسم ) شعبة املساحة والخرائط (  .1

 ا.جيدجد تقديرها (  )جغرافيا تطبيقيةالتخصص 

لوائل خريجي الكلية  1027/1028حتى 1021/1026وذلك  طبقا للخطة الخمسية املعتمدة لتعيين املعيدين 

 .2971لسنة 49ممــن تنطبق عليهم شروط التعيين و قواعد املفاضلة طبقا لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلى صيغة االعلن عن وظائف معيدين جدد من خريجى الكلية دفعموافقات  مجالس القسام العلمية املعنية  .6 ـــــ ـــ ـــــ  ةــ

 طبقا للخطة الخمسية املعتمدة. 1026/1027مايو  

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية

 

 خامس
ً
 :   موضوعات شئون الطلب : ا

 
: التصديق على موضوعات 

ً
 املجلس السابق.أوال

 تم التصديق. .2

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

دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي: .1
ُ
 فيما يتعلق بوحدة الجودة: عرض السيد الدكتور/ عصام وهبان امل

 . إقامة ندوة تفعيل املواقع اإلليكترونية تقديم أ.د/ عاطف نصار.1.2

1.1  
ُ
 راجعين الخارجين بجامعة اإلسكندرية ملراجعة ملفات املعايير وتقديم الدعم الفني.دعوة عدد من امل

 إقامة ندوة اعتماد برنامج وقد حاضر فيها أ.م.د/ إبراهيم مرجونة. 1.3

صغرة بقسم القلسفة. 1.4
ُ
 افتتاح منظومة الجودة امل

ـــمنــي ملواعيــد االجتماعبخصــوص ضــمان حضــور جميــع املنســقين الجتماعــات الوحــدة تــم وضــع جــدول ز  1.1 ات حتــى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1027يوليو 

بخصوص اللوحات اإلعلنية داخل القسام والسابق اعتماد قرار تنفيذها تقرر ُمخاطبة القسام لبيان ما تم في هذا  1.6

 الصدد.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

دير التنفيذي للوحدة إلى ما يلي:: أش MISفيما يتعلق بوحدة  .3
ُ
 ار السيد الدكتور/ أحمد عطية امل

. انتهــت الوحــدة مــن تصــعيد الفــرق الدراســـية إلــى الفــرق الثانيــة والثالثــة والرابعـــة لجميــع القســام العلميــة بالكليــة علـــى 3.2

 م.1027/1028قاعدة البيانات بالجامعة، وعلى نظام الرصد اآللي للعام الجامعي 

م االنتهـــاء مـــن تشـــعيب الطـــلب الجـــدد واملحـــولين امللتحقـــين بالفرقـــة الولـــى بالكليـــة لهـــذا العـــام علـــى قاعـــدة البيانـــات .  تـــ3.1

 الخاصة بالجامعة، والمر في طور املراجعة بالنسبة للطلب املحولين.
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 دة الدكتوره/ رشا رجب ما يلي:.فيما يتعلق بوحدة القيا  والتقويم: استعرضت االسي .4

 معاناة الوحدة من نقص شديد في املوظفين القائمين على العمل بها. 4.2

 ضرورة توفير بعض املوظفين حتى تستطيع الوحدة القيام بمهامها املرجوة. 4.1

 لعلمية.قدمت سيادتها مجموعة من الضوابط الواجب اتباعها لضمان نجاح الوحدة جاري تعميمها على القسام ا 4.4

ــا لضــغط العمـــل علــى الوحـــدة  4.4
ً
أن  -فــي ضــوء عـــدم وجــود مـــوظفين مــدربين بهـــا-وقــد اقتــرح أ.د.عـــلء عــزت أنـــه تخفيف

.
ً
 يكون تصحيح املواد اإلليكترونية يدويا

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ا: فيما يتعلق بالدعم الطلبي: أشارت السيدة الدكتور/ تيسير شادي ُمنسق عا
ً
 م الدعم الطلبي بالكلية إلى ما يلي:ثالث

ـوق   9/22/1027أنه تم عقد اجتماع يوم الخميس املوافق  1.2
ُ
مع مسئولي الدعم الطلبي بالقسام العلميـة للكليـة وقـد ن

 في االجتماع ما يلي:

قتـــرح مــن قبــل املنســق العــام ملســئولى الــدعم ا -
ُ
لطلبـــي، توضــيح أهميــة ومميــزات نمــوذج الــدعم الطلبــي اإللكترونــي امل

تعلقـــة بالطالـــب، وقـــد تـــم اســـتعراض البرنـــامج وكيفيـــة التعامـــل مـــع وآليـــات 
ُ
والـــذي مـــن شـــأنه تـــوفير جميـــع البيانـــات امل

 تطبيقه تمهيًدا لرفعه على موقع الكلية

عدة لـذلك والتـي تتضـمن بيانـات كاملـة عـن الطـلب املتفـوقين،  -
ُ
تم شرح ملف الدعم الطلبي من خلل االستمارات امل

شــرف علــى مســئولي الــدعم الطلبــي واملوهـ
ُ
وبين ، واملتعثــرين، وذوي اإلعاقــة باإلضــافة إلــى اســتمارة التقريــر الخاصــة بامل

 بالقسم، وتم توزيعها على الحضور ورقًيا وإليكترونًيا.

شــرف علـى مســئولي الـدعم الطلبــي   -
ُ
يـتم تسـليم جميــع االسـتمارات ملنســق الـدعم الطلبــي د/ تيسـير شـادي مــن قبـل امل

 القسم، وذلك عقب مجالس القسام ُمباشرة، وقبل اجتماع مجلس لجنة شئون التعليم والطلب.ب

ِفــقع علــى تصــميم صــفحة للتواصــل بــين منســق عــام الــدعم الطلبــي وجميــع مســئولي الــدعم الطلبــي بالكليــة تخــتص  -
ُ
ات

 بموضوعات الدعم الطلبي.

قترحات ومنها: 1.1
ُ
 قدمت سيادتها مجموعة من امل

 اصة بالدعم الطلبي على موقع الكلية.عمل صفحة خ -
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لزإ سزوا العمزو محليزاإ و ىىليميزا اسزت اداإ ىلزإ معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة  ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا  سزا ية 

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

لية. -
ُ
 تكريم املتفوقين علمًيا بنشر تهنئة لهم على صفحة الدعم الطلبي املرفوعة على موقع الك

 تسليم ثلث نسخ مجانية من الكتب الدراسية للطلب املتفوقين من كل فرقة. -

 كوا في حضور السيمنار العلمي بالقسم.يتم نشر أسماء الطلب املتميزين بكل فرقة بلوحة القسم على أن ُيشر  -

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 رابًعا: التقارير املرفوعة من القسام: 

عاونــــة: لــــم يصــــل منهــــا ســــوى تقــــارير أقســــام: اللغــــة  .1
ُ
املوضــــوع: تقــــارير متابعــــة أداء الســــادة أعضــــاء هيئــــة التــــدريس والهيئــــة امل

 التاريخ، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، اللغات الشرقية..اإلنجليزية، والفلسفة، والجغرافيا، و 

 القرار: تهيب اللجنة بالقسام العلمية التي لم ترفع تقاريرها بهذا الخصوص رفعها للعرض على مجلس الكلية القادم

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

سات الجنة منها سوى تقاريرأقسام:اللغة العربية، والفلسفة، واآلثار والدر املوضوع:تقارير مسؤولوا الدعم الطلبي: لم يرفع ل .6

 اليونانية والرومانية، واآلثار، واللغات الشرقية،واللغة اإلنجليزية، والتاريخ.

 .القرار:تهيب اللجنة بالقسام العلمية التي لم ترفع تقاريرها بهذا الخصوص رفعها للعرض على مجلس الكلية القادم

 -ر  : القرا

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقدة بتاريخ  .7
ُ
بشأن اقتراح الدعم  2/22/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيةبجلسته امل

الطلبي بالقسم تكوين فريق تمثيل من طلب القسم تحـت إشـراف الـدعم الكـاديمي بالقسـم، بهـدف اإلعـداد لعمـل مسـر ي 

 م.1027/1028لكلية في نهاية العام الجامعي ُيعرض با

 القرار: يتم التنسيق بين مسئولي الدعم الطلبي بالقسم واللجنة الفنية بهذا الخصوص.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة بها:
ُ
قررات التدريسية والفعاليات امل

ُ
 خامًسا: إسناد امل
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رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

نعقدةيوم االثنين املوافق املوضوع:  كتاب مجلس قسم الجغرافيابجلست .8
ُ
بشأن موافقـة القسـم علـى اعتـذار  6/22/1027ه امل

الستاذ املتفرغ بالقسم عن تدريس ُمقرر " الجغرافيا السياسية" لطلب الفرقة  –السيد الستاذ الدكتور/ علء عزت شلبي 

قر ر املذكورملن قام -قسم الفلسفة -الثالثة
ُ
 بتدريسه في العام الدراس ي السابق. شعبة السياسة. مع إسناد تدريس امل

 القرار: أحيطت اللجنة علًما. مع ضرورة اإلفادة باسم القائم بتدريس املادة.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقدة يوم االثنـين املوافـق  .9
ُ
بشـأن املوافقـة علـى إعـادة  6/22/1027املوضوع:  كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته امل

قررات بالفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي ت
ُ
 . 1027/1028وزيع بعض امل

 القرار:أحيطت اللجنة علًما:

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

نعقــدة يــوم الحــد املوافــق  .20
ُ
بشــأن املوافقــة علــى إســناد  8/20/1027املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم االجتمــاع املمتــد بجلســته امل

قــررات الد
ُ
.  1027/1028راســية للســيدة الــدكتوره/ ســحر أحمــد فتحــي بلبــع بالفصــل الدراســ ي الول للعــام الجــامعي بعــض امل

 القرار:أحيطت اللجنة علًما.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

نعقدة يوم االثنين املوافق  .22
ُ
قـدم  بشأن املوافقة على الطلـب 6/22/1027املوضوع: كتاب مجلس قسم االجتماع بجلسته امل

ُ
امل

شـعبة اإلعـلم مـن  –من السيدة الدكتورة/ إسلم فوزي أنس بشأن إسقاط مادة " السياسات اإلعلميـة " بالفرقـة الرابعـة 

 نصابها القانوني للتدريس. 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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نعقدة .21
ُ
بشأن  املوافقة على طلـب السـيد  6/22/1027يوم االثنين املوافق  املوضوع: كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته امل

شعبة عامـة فـي ُمقـرر  –الستاذ بالقسم، على قيام طلب الفرقة الرابعة  -الستاذ الدكتور/ عبد العظيم أحمد عبد العظيم

 " جغرافية النقل" برحلة ميدانية إلى ميناء اإلسكندرية.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 -ار  : القر 

 وافق مجلس الكلية .

 

نعقـدة يـوم االثنـين املوافـق  .23
ُ
بشـأن موافقـة القسـم علـى قيـام  6/22/1027املوضوع: كتاب مجلس قسـم الجغرافيـا بجلسـته امل

شــــعبة الخــــرائط واملســــاحة برحلــــة املشــــروع التطبيقــــي بمدينــــة أســــوان والقصــــر فــــي الفتــــرة مــــن  –الطــــلب بالفرقــــة الرابعــــة 

 .8/1/1028إلى  1/1/1028

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

نعقــدة يــوم االثنــين املوافــق  .24
ُ
بشــأن القيــام برحلــة إلــى معــالم  6/22/1027املوضــوع: كتــاب مجلــس قســم الجغرافيــا بجلســته امل

 التالي: وسوف تكون هيئة اإلشراف على النحو  1/21/1027القاهرة السياحية وذلك يوم السبت املوافق 

 أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبد العظيم. -

 أ/ هبه عزاز عبد الغني. -

 أ/ حسام الدين حمدي مازن. -

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 :1027/1028املوضوع: إغلق شعبة السياسة بقسم الفلسفة للعام الجامعي  .21

مــع ضــرورة إعــلم الطــالبين: ريهــام محمــد الســيد، وعصــام  1027/1028جــامعي القــرار: التأكيــد علــى إغــلق الشــعبة للعــام ال

 عبد الباقي عبد السلم، املتقدمين للشعبة بنقلهما للشعبة العامة.

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 

 سادًسا: االنتدابات:

نعقــــدة بتــــاريخ  .26
ُ
أن املوافقــــة علــــى نــــدب الســــيدة بشــــ 6/22/1027املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم اللغــــة اإلنجليزيــــة بجلســــته امل

ــــدر  بالقســــم، لتــــدريس مــــادة " اللغــــة اإلنجليزيــــة" للفرقــــة الولــــى 
ُ
جامعــــة  -بكليــــة الصــــيدلة –الــــدكتورة/ أســــماء الشــــيخ، امل

، على أن يكون يوم االنتداب هو  يوم السبت.
ً
 دمنهور، بواقع ساعتين أسبوعيا

 القرار:أحيطت اللجنة علًما.

 -القرار  : 

 لكلية .وافق مجلس ا

 

 سابًعا: االمتحانات الشفوية: 

: لــــم يصــــل منهــــا ســــوى 1027/1028املوضــــوع : تشــــكيل لجــــان االمتحانــــات الشــــفهية للفصــــل الدراســــ ي الول للعــــام الجــــامعي  .27

أقســــام: اللغــــة اإلنجليزيــــة، والفلســــفة، والجغرافيــــا، والتــــاريخ، واآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة، واللغــــات الشــــرقية، 

 سياسة، واللغة العربية، واالجتماع.وال

 القرار: تهيب اللجنة بالقسام العلمية التي لم ترفع تشكيل لجانها بهذا الخصوص رفعها للعرض على مجلس الكلية القادم.

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

تعلقة باالمتحانات التحريرية:
ُ
ا: املوضوعات امل

ً
 ثامن

: لم يصل منها سوى أقسام: اللغة 1027/1028امتحانات الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  املوضوع: تشكيل كنتروالت .28

 اإلنجليزية، التاريخ، الفلسفة، اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، اآلثار، اللغات الشرقية.

 للعرض على مجلس الكلية القادم. القرار:تهيب اللجنة بالقسام العلمية التي لم ترفع تشكيل الكنترالت املذكورة رفعها

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
: لـــم يصـــل منهـــا ســـوى أقســـام: اللغـــة 1027/1028املوضـــوع: ترتيـــب مـــواد امتحانـــات الفصـــل الدراســـ ي الول للعـــام الجـــامعي  .29

 ة، واللغة العربية، والتاريخ.اإلنجليزية، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، واآلثار، واللغات الشرقية، والفلسف
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

ا لوروردها باللئحة.
ً
رتب ُمقررات القسام العلمية التي لم ترفع ُمقترحاتها بهذا الخصوص بالجداول االمتحانية وفق

ُ
 القرار:ت

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
: لـم يصـل منهـا 1027/1028الجـامعي املوضوع: تشكيل لجان وضـع وتصـحيح أسـئلة امتحانـات الفصـل الدراسـ ي الول للعـام  .10

ســـوى أقســـام: اللغـــة اإلنجليزيـــة، والتـــاريخ، والجغرافيـــا، واآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة، واللغـــات الشـــرقية، واللغـــة 
 العربية.

 قادم.القرار: تهيب اللجنة بالقسام العلمية التي لم ترفع تشكيل اللجان املذكورةرفعها للعرض على مجلس الكلية ال
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
قررات التي سوف يتم عقد امتحانات إليكترونية بها للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي  .12

ُ
: 1027/1028املوضوع: تحديد امل

 ثار.لم يصل منها سوى أقسام: والتاريخ، والجغرافيا، واآلثار والدراسات اليونانية والرومانية، اللغة العربية، اآل
قررات التي سوف تمنحن الطلب فيهـا إليكترونًيـا بحـد أق ـ ى مجلـس الكليـة 

ُ
 لتحديد امل

ً
رصة

ُ
مهل القسام العلمية ف

ُ
القرار:ت
 القادم،

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 ب .11

ً
أســماء الطــلب املوضــوع: بخصــوص امتحانــات ذوي االحتياجــات الخاصــة:أعد الســيد الســتاذ الــدكتور رئــيس اللجنــة قائمــة

موضـــح بهـــا: اســـم الطالـــب،ونوع إعاقتـــه، وفرقتـــه، والقســـم 1028-1027مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصـــة عـــن العـــام الجـــامعي 
ًحاطـة علًمـا، واتخـاذ الـلزم فـي ضـوءها، وبـالخص إعـداد  العلمـي الـذي ينتمـي إليـه، تمهيـًدا لتعميمهـا علـى القسـام العلميـة ل

 كل منهم وذلك في ضوء قرارات مجالس الكلية السابقة في هذا الشأن امتحانات تتوافق مع نوع إعاقة 
القـــرار: أحيطـــت اللجنـــة علًمـــا، ووافقـــت علـــى تعمـــيم القـــوائم املـــذكورة، وتهيـــب بالقســـام العلميـــة االســـتفادة منهـــا فـــي إعـــداد 

 امتحانات تتوافق مع نوع إعاقة هؤالء الطلب.
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
: لــــم يــــرد ســــوى تشــــكيل قســــمي: التــــاريخ، واآلثــــار املو  .13

ً
ضــــوع: بخصــــوص اللجــــان الخاصــــة بامتحــــان الطــــلب املكفــــوفين شــــفويا

 والدراسات اليونانية والرومانية.
القرار: تهيـب اللجنـة بالقسـام العلميـة التـي لـم ترفـع تشـكيل اللجـان املـذكورة رفعهـا للعـرض علـى مجلـس الكليـة القـادم، مـع 

قرر ذاتها.اقتراح أن تكون 
ُ
 هي لجنة وضع وتصحيح أسئلة امل

ً
 لجنة امتحان الطلب املكفوفين شفويا

 -القرار  : 
.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 

 

 املوضوع: ُمقترح جدول بطباعة االمتحانات: .14
 .1028-1027القرار: تقترح اللجنة الجدول التالي لطباعة امتحانات الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 

 القسم خالتاري

 السياسة جغرافيا 3/21/1027الحد 

 لغة إنجليزية تاريخ 4/21/1027االثنين 

 اللغات الشرقية عربي 1/21/1027الثلثاء 

 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية اجتماع 6/21/1027الربعاء 

 فلسفة آثار 7/21/1027الخميس 

 السياسة جغرافيا 20/21/1027الحد 

 لغة إنجليزية تاريخ 22/21/1027االثنين 

 اللغات الشرقية عربي 21/21/1027الثلثاء 

 آثار  اجتماع 23/21/1027الربعاء

 فلسفة اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية 24/21/1027الخميس 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية .

 

قسم اللغـة العربيـة، بشـأن  –رئيس كنترول الفرقة الثالثة  –املوضوع:  الخطاب املرفوع من السيد الدكتور/ عصام وهبان  .11
قــــرار مجلــــس التأديــــب االســــتمنافي بالجامعـــــة ومضــــمونه إعــــادة كراســــة الطالبــــة/ مـــــرام علــــي أبــــو اليزيــــد للكنتــــرول للتصـــــحيح 

 والخاصة بُمقرر/ علم البيان".

 الواحد الشيخ.القرار: إسناد تصحيح كراسة الطالبة املذكورة للسيد الستاذ الدكتور/ عبد 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .
 

 تاسًعا: خطابات واردة من القسام:

نعقـــدة يـــوم االثنـــين املوافـــق   .16
ُ
بشـــأن أنشـــطة القســـم لشـــهر  6/22/1027املوضـــوع: كتـــاب مجلـــس قســـم الجغرافيـــا بجلســـته امل

 م.1027أكتوبر 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

.
ً
 القرار:أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

 
ً
 .أحيط مجلس الكلية علما

 

 عاشًرا: موضوعات رعاية الشباب:

ُمقــرر الجنــة الرياضــية،  –املوضــوع: تقــارير مستشــاري لجــان االتحــاد: لــم يقــدم التقريرســوى الســيد الــدكتور / صــابر صــادق  .17

 ُمقرر اللجنة الفنية. -ُمقرر اللجنة العلمية، والسيدة الدكتوره/ إسلم فوزي -والسيدة الدكتوره/ نهي عبد الرحمن

 حيطت اللجنة علًما.القرار:أ

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 حادي عشر: التعليم املفتوح:

نعقدة يوم االثنين املوافق  .18
ُ
بشـأن املوافقـة علـى الئحـة ) دبلـوم 6/22/1027املوضوع:كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته امل

 املساحة ونظم املعلومات الجغرافية(. 

 القرار: وافقت اللجنة.

 -ر  : القرا

 وافق مجلس الكلية.

 

نعقدة يوم االثنين املوافـق  .19
ُ
بشـأن املوافقـة علـى ترشـيح السـيد 6/22/1027املوضوع:كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته امل

 .1027/1028الدكتور/ محمد السمني لكنترول التعليم املفتوح للفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 

 القرار:أحيطت اللجنة علًما.

 -ر  : القرا

 وافق مجلس الكلية.

 

نعقـــــدة يـــــوم االثنـــــين املوافـــــق  .30
ُ
بشـــــأن تشـــــكيل لجـــــان وضـــــع 6/22/1027املوضـــــوع:كتاب مجلـــــس قســـــم الجغرافيـــــا بجلســـــته امل

 .1027/1028وتصحيح أسئلة امتحانات التعليم املفتوح للفرقة الرابعة للعام الجامعي 

 القرار:أحيطت اللجنة علًما.



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university           جامعة دمنهور                                                                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 ة.وافق مجلس الكلي

 

 

 .1026/1027املوضوع:اعتماد نتيجة دور سبتمبر للتعليم املفتوح للعام الجامعي  .32

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

كر وتقدير:
ُ

 ثاني عشر: ش

نعقــــدة يــــوم االثنــــين املوافــــق  .31
ُ
تقــــدم أعضــــاء مجلــــس  بشــــأن6/22/1027املوضــــوع: كتــــاب مجلــــس قســــم الجغرافيــــا بجلســــته امل

قســم بالشــكر والتقــدير لرابطــة خريجــي املســاحة والخــرائط ونظــم املعلومــات الجغرافيــة بالجامعــات املصــرية املشــهرة بــرقم ال

 لقيامها بإصلح جهاز العرض ) الداتا شو (. 2987لسنة  913

 القرار:وافقت اللجنة

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

القائم بعمـل رئـيس مجلـس قسـم الفلسـفة، بشـأن مـا قـام بـه  -ل املصري املوضوع: توجيه الشكر للسيد الدكتور/ عصام كما .33

صغرة بقسم الفلسفة، وتم افتتاحها يوم الحد املوافق 
ُ
 .21/22/1027من جهد لتنفيذ الجودة امل

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

ر والدراســـات اليونانيـــة والرومانيـــة، والتـــاريخ، بشـــأن إســـتيفاء املوضـــوع: توجيـــه الشـــكر لقســـام: اللغـــة اإلنجليزيـــة وقســـم اآلثـــا .34

 بشأن أعمال امتحانات الفصل الدراس ي الول للعام الجامعي 
ً
 .1027/1028املطلوب منهم كامل

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية.

 

قدم ُمدر  التاري .31
ُ
لية لتبرعه بميكرفون للكلية.املوضوع: توجيه الشكر للسيد الدكتور/ محمد امل

ُ
 خ القديم بالك

 .القرار: وافقت اللجنة

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 في إنجاز أعباء وكالة الكليـة لشـؤون التعلـيم والطـلب،  .36
ً
املوضوع: توجيه الشكر لألستاذة مريهان لطفي لجهدها الدؤوب عامة

 بأســماء الطــلب مــن ذوي 
ً
موضــح بهــا:  1028-1027االحتياجــات الخاصــة عــن العــام الجــامعي  وخاصــة لقيامهــا بإعــداد قائمــة

اســـم الطالـــب، ونـــوع إعاقتـــه، وفرقتـــه، والقســـم العلمـــي الـــذي ينتمـــي إليـــه، وهـــو مـــا ســـيكون لـــه آثـــار إيجابيـــة فـــي خدمـــة هـــؤالء 

 الطلب

 القرار: وافقت اللجنة.

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

ر محمد الفقي وفريقه " طلب من أجل مصر " لقيامهم بدور إيجابي مهم أثناء تقديم املوضوع: توجيه الشكر للسيد الدكتو  .37

 ملفات الطلب الجدد.

 القرار:وافقت اللجنة

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 م  بشان :6/22/1027كتاب مجلس قسم الجغرافيا بجلسته املنعقدة بتاريخ  .38

  12/20/1027ادي النطرون يوم السبت املوافق قيام طلب قسم الجغرافيا برحلة ميدانية الي و  

  18/20/1027قيام طلب قسم الجغرافيا برحلة ميدانية الي االسكندرية يوم السبت املوافق  

  4/22/1027قيام طلب قسم الجغرافيا برحلة ميدانية الي املعدية يوم السبت املوافق  
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 0د0بحضــور كــل مــن : ) ا 21/20/1027كليــة يــوم االحــد املوافــق املشــاركة فــي النــدوة التثقيفيــة لعضــاء هيئــة التــدريس بال 

حسام  0ايمان عبدالله ، أ 0محمد عوض السمني ، أ 0علء الدين عزت شلبي ، د 0د0عبدالعظيم احمد عبدالعظيم ، ا

 احمد فرحات (  0احمد سعيد ، أ 0الدين حمدي ، أ

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.أحيط مجلس الكل
ً
 ية علما

 

 

 سادس
ً
 :الدراسات العليا:   موضوعات ا

 

  موضوعات قسم اللغة العربية وآدابهاأوال : 

املوضوع : تقرير سمينار قسم اللغة العربية عن شهر أكتوبر والذى أعتمـده مجلـس قسـم اللغـة العربيـة وآدابهـا فـى جلسـته  -2

  1027/  22/  2املنعقدة بتاريخ 

 -القرار  : 

.أحيط مجلس الكلي
ً
 ة علما

 

املوضــوع : اعتمــد تســجيل الطالــب / ميســرة عبــد الســلم لدرجــة املاجســتير فــى اآلداب نظــام الســاعات املعتمــدة مــن قســم  -1

لرســــائل  –اللغــــة العربيــــة وآدابهــــا والنقــــد بعنــــوان "االمتــــزاج والصــــراع بــــين الجنــــا  فــــى املجتمــــع العباســــ ى دراســــة تحليلــــة 

 إشراف : الجاحظ فى ضوء سيسيولوجيا الدب " تحت

  أسماء محمود شمس الدين أ.م.د / -

 أ.م.د / محمود حمدى -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 –املوضــوع : تســجيل الطالــب / محمــد القرنشــاوى لدرجــة املاجســتير بعنــوان :"اتجاهــات أدب الطفــل عنــد مصــطفى غنــيم  -3

  1027/  22/  2املنعقدة يوم الربعاء املوافق  دراسة نقدية " بناء على موافقة مجلس قسم اللغة العربية وآدابها بجلسته

 بإشراف : أ.د/ محمد زكريا عنانى 

 أ.م.د/ محمد أبوعلى 

 .وذلك بعد مناقشة املوضوع واجازته بسيمنار القسم لشهر أكتوبر 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

الســاعات املعتمــدة مــن قســم اللغــة العربيــة  املوضــوع : تســجيل الطالبــة/ صــفاء النجــار لدرجــة املاجســتير فــى اآلداب بنظــام -4

وآدابها تخصص الدب والنقد بعنوان :" رمزية الحيوان عند إخوان الصفا " تحت إشراف : أ.م.د/ محمد محمود أبـوعلى 

 مشرفا ،د/ أحمد خميس شتيه  مشرفا مشاركا .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

 بها :ثانيا : موضوعات قسم اللغة االنجليزية وآدا

املوضوع : بشـأن المتحـان التـأهللى لـدكتواره أدب إنجليـزى وموافقـة مجلـس قسـم اللغـة االنجليزيـة وآدابهـا فـى جلسـته  -2
 على املقترحات اآلتية :  1027/  22/  6املنعقدة فى 

اذ الدب أن تتكـــون اللجنـــة مـــن )أ.د/ إيمـــان املليجـــى أســـتاذ الدب االنجليـــزى بالقســـم ، أ.م.د نـــا ى محمـــد رشـــوان أســـت -

 جامعة دمنهور( –بكلية التربية  –االنجليزى املساعد ، أ.م.د / محمد دادود أستاذ الدب االنجليزى املساعد 

 وينعقد عقب إعلن نتائج الساعات املعتمدة . -
ً
 أن يكون االمتحان تحريرا

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 : ثالثا ً: موضوعات قسم الجغرافية
على تشكيل إمتحان  1027/  22/ 6ة مجلس قسم الجغرافية بجلسته املنعقدة يوم الثنين املوافق املوضوع :موافق  -2

 التأهيلى دكتواره للطالبة / إيمان محمد فتحى عبد الله ،وتتكون اللجنة من :

 أ.د/ محمد عبد القادر عبد الحميد  -

 أ.د/ عبد العظيم أحمد عبد العظيم  -
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 أ.د/ علء عزت شلبى  -

. 1027/  8/22اإلختبار يوم الربعاء  ويكون موعد -
ً
 الساعة التاسعة صباحا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

ة يجــإعتمـاد نت علـى 1027/  22/ 6املوضـوع : موافقـة مجلـس قسـم الجغرافيـة بجلسـته املنعقـدة يـوم الثنـين املوافـق  -1

 واملسجلة لدرجة الدكتواره بنظام الساعات املعتمـدة بقسـم اإلمتحان التأهللى للطالبة / إيمان محمد فتحى عبد الل 
الجغرافيــا فــى موضــوع :"التحليــل املكــانى للتغيــرات العمرانيــة ملدينــة كفــر الــدوار باســتخدام نظــم املعلومــات الجغرافيــة 

 درجة . 90والستشعارعن بعد " وقد إجتازت االمتحان بمجموع 

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

موافقـــــة مجلـــــس قســـــم الجغرافيــــــة بجلســـــته علـــــى اللئحـــــة املقترحــــــة لـــــدبلوم املســـــاحة ونظـــــام املعلومــــــات :  املوضـــــوع -3
 الجغرافية  .

 -القرار  : 
 وافق مجلس الكلية.

 

 :موضوعات قسم االجتماع 
ً
 رابعا

 

على تشكيل  1027/ 22/ 6املوضوع :موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -2

لجنه للمناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه املقدمة من الطالبة/ هاله مرس ى أحمد عارف ، املسجلة لنيل درجة 

 املاجستير بنظام الساعات املعتمدة فى موضوع : 

 " شبكات التواصل اإلجتماعى وتنمية املسؤولية االجتماعية لدى شباب الجامعة "

 لب جامعة دمنهور دراســـة ميدانية لعينة من ط

 وتتكون لجنة املناقشة على النحو التالى :   

 السيد الدكتور/ محمود عبد الحميد حمدى   -

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 ومناقشا

ً
 جامعة دمنهور               رئيسا

 السيد الدكتور/ محمد على البدوى  -
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة اإلسكندرية             مناقشا

 السيد الدكتور/ حمدى على أحمد   -

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية االداب 
ً
 جامعة دمنهور                 مشرفا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على تعديل  1027/ 22/ 6وافق املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم اإلثنين  امل -1

لجنة التشكيل للطالبة/ سهام مصطفى محمد الغنام ليصبح السيد الدكتور/ السيد شحاته السيد ضمن لجنة 

 اإلشراف بدال من د/ مجدى بيومى مع اإلبقاء على باقى أعضاء اللجنة .

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

قد وافق على  1027/ 22/ 6سته اإلعتياديه املنعقده يوم اإلثنين املوافق :  موافقة مجلس قسم االجتماع بجلاملوضوع  -3

تعديل لجنة ملناقشة والحكم على رسالة املاجستير املقدمة من الطالبة/ ياسمين طه أحمد حسن ، ليصبح التعديل على 

 النحو التالى : 

 السيد الدكتور/ السيد شحاته السيد  

  –الداب أستاذ علم االجتماع املساعد كلية 
ً
 ومناقشا

ً
 جامعة دمنهور     رئيسا

 السيد الدكتور/ السيد محمد الرامخ 

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة اإلسكندرية         مناقشا

 السيد الدكتور/ حمدى على أحمد 

  –أستاذ علم االجتماع املساعد كلية الداب 
ً
 جامعة دمنهور              مشرفا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على مد فترة  1026/ 22/ 6املوضوع:  موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتيادية املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -4

واملسجلة لنيل  1028/ 20/ 20وينتهى فى  1027/ 20/ 22التسجيل للطالبة/ شيماء على محمود يوسف  ملدة عام يبدأ من 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

ر نظام قديم فى موضوع : " السينما الروائية املصرية فى معالجة القضايا االجتماعية لقاض ى املناطق درجة املاجستي

 بأن تاريخ تسجيل الطالبة 
ً
  1009/ 20/ 21العشوائية "دراسة تحليلية لنماذج من الفلم الروائية "علما

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على تعديل عنوان  1026/ 22/ 6بجلسته اإلعتيادية املنعقده يوم اإلثنين املوافق  املوضوع : موافقة  مجلس قسم االجتماع -1

البحث املقدم للحصول على درجة الدكتوراه بنظام الساعات املعتمده للطالبة/ رحاب فتح هللا فياض ، املدر  املساعد 

 بالقسم وعنوانها :

ية ملظاهر التمييز االجتماعى بالتطبيق على عينة من املصابين " الوصم االجتماعى املرتبط بالمراض املعدية "دراسة تحليل

 باإللتهاب الكبدى الوبائى بمحافظة البحيرة"

 ليصبح على النحو التالى : 

" الوصم االجتماعى املرتبط بالمراض املعدية "دراسة تحليلية ملظاهر التمييز االجتماعى بالتطبيق على املصابين بفير  س ى 

 بأن التعديل ال يمس جوهر املوضوع .واملخالطين لهم ف
ً
 ى نطاق محافظة البحيرة"علما

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على منح درجة   1027/ 22/ 6املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -6

بالقسم واملسجلة لنيل درجة الدكتوراه فى الداب قسم االجتماع الدكتوراه للطالبة/ نسرين هنداوى إبراهيم املدر  املساعد 

 بأن 
ً
فى موضوع : " فاعلية الوظيفة اإلتصالية إلدارة العلقات العامة بشركات البترول املصرية "دراسة ميدانية مقارنه "علما

 وقد تم إجراء التصويبات. 1027/ 9/ 17املناقشة تمت بتاريخ 

 -القرار  : 

 كلية.وافق مجلس ال

 

على منح درجة  1027/ 22/ 6املوضوع : موافقة مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -7

وع :  ــــــــــــــــــــاملاجستير للطالب/ أحمد دمين منصور عيساوى داود ، املسجل لنيل درجة املاجستير فى الداب قسم االجتماع فى موض

 بأن " استخدامات 
ً
املرأة للقناة الخامسة اإلقليمية واإلشباعات املتحققة ""دراسة تطبيقية على محافظة اإلسكندرية" علما

 وقد تم إجراء التصويبات.  1027/  3/ 11املناقشة تمت بتاريخ 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على منح درجة 1027/ 22/ 6اإلثنين املوافق  املوضوع : موافقة  مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم -8

املاجستير للطالب/ ريهام مرس ى السيد مرس ى ، املسجلة لنيل درجة املاجستير فى الداب قسم االجتماع فى موضوع :  " البعاد 

 1000حيرة ) االجتماعية املترتبة على حوادث الطرق فى املجتمع املصرى "دراسة تطبيقية على ضحايا الحوادث فى محافظة الب

 بأن املناقشة تمت بتاريخ  1021 –
ً
 وقد تم إجراء التصويبات.  1027/ 9/ 6( "علما

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

على منح درجة  1027/ 22/ 6املوضوع : موافقة  مجلس قسم االجتماع بجلسته اإلعتياديه املنعقده يوم اإلثنين املوافق  -9

 حى سعد صحصاح ، املسجلة لنيل درجة املاجستير فى الداب قسم االجتماع فى موضوع :  املاجستير للطالب/ هبة هللا صب

 " دور املشروعات الصغيرة فى تمكين وتحسين جودة الحياة لدى املرأة املعيلة "

 بأن املناقشة تمت بتار 
ً
خ ـــــــــــــــــــــــــــــيدراسة تطبيقية على عينة من املستفيدين من الصندوق االجتماعى بمحافظة كفر الشيخ "علما

 وقد تم إجراء التصويبات 1027/ 20/ 1

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 :موضوعات قسم التاريخ  :خامسا 

علـــى تســــجيل خطــــة الــــدكتواره فــــرع التــــاريخ اإلســــلمى  1027/  22/  1املوضـــوع : موافقــــة قســــم التــــاريخ بجلســــته املنعقــــدة فــــى  .2

يــة عــويس حســانين حســانين فــى موضــوع " الحــوال السياســية لســلطنة دهلــى فــى عهــد الســلطانة رضــية وحضــارته للطالبــة / ناد

 –م تحـت إشـراف أد/ عفيفــى محمـود إبـراهيم أسـتاذ التــاريخ اإلسـلمى وحضـارته كليــة اآلداب  2140 – 2136هــ /  637 – 634

وحضــارته املســاعد بالقســم ود/ تيســير محمــد شــادى  جامعــة بنهــا وأ.م.د/ إبــراهيم محمــد علــى مرجونــة اســتاذ التــاريخ االســلمى

 املدر  بذات القسم 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 سادسا : موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

 علـــــى  1027/ 2/22موافقـــــة مجلـــــس قســـــم اآلثـــــار والدراســـــات اليونانيـــــة والرومانيـــــة بجلســـــته املنعقـــــدة بتـــــاريخ  املوضـــــوع : -2

تسجيل خطة بحث الطالب / هند جلل يوسف عاقول املسجل لدرجة االدكتواره فى اآلداب فى موضوع " مقابر الورديان 

 بين الدراسة اآلثرية وضروة الصيانة والحفاظ  "  تحت إشراف :

 أد/ محمد أحمد هلل      عميد كلية الفنون الجميلة جامعة االسكندرية  -

 جامعة دمنهور .–ذ بقسم الجغرافيا كلية اآلداب أ.د/ ماجد محمد شعلة    أستا -

 جامعة دمنهور .  –أ.د /عبير قاسم  أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب  -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

صـفاء املوضوع : موافقة مجلس قسم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة بجلسـته علـى تسـجيل خطـة بحـث الطالبـة /  -1

رجب أبو بكر عيس ى  املسجلة لدرجة الدكتواره فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسـات مـن قسـم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة 

 والرومانية فى موضوع : "عملت يهواد الرومانية بجنوب فلسطين خلل العصر اإلمبراطورى الرومانى "

  تحت إشراف :

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –ليونانية والرومانية أ.د/ حنان الشافعى     أستاذ اآلثار ا -

 جامعة طنطا . –بكلية اآلداب  –د/ عزة عبد الحميد قابيل  أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية املساعد  -

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

جيل بحـــث الطالبـــة /شـــيماء تســـ 1027/ 22/  2مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســـات اليونانيـــة بجلســـته فـــى املوضـــوع :موافقـــة   -3

فاروق محمود أبو النجا املسجلة لدرجة الدكتواره فى اآلداب من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانيـة فـى موضـوع : 

 دراسة آثرية تحليلية  تحت إشراف :  –"مراسم وطقو  الزواج فى الفن الرومانى 

 والرومانى بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية .د/ فادية أبو بكر       أستاذ التاريخ اليونانى أ. -

 د/ سماح الصاوى  أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور . -

 د/ صفاء سمير أبو اليزيد أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب جامعة طنطا . -

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية.

 

علـى تسـجيل خطـة بحـث الطالـب/  1027/ 22/ 2مجلـس قسـم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة بجلسـته فـى وع : موافقـة  املوض -4

صلح الصابر عبد املطلب محمد املسجلة لدرجة ااملاجسـتيرفى اآلداب مـن قسـم اآلثـار والدراسـات اليونانيـة والرومانيـة فـى 
دراســـة آثريــــة " تحــــت  –النيــــل فـــى العصــــرين البطلمـــى والرومــــانى  موضـــوع :"أهــــم املـــدن الواقعــــة علـــى الفــــرع الكـــانوبى لنهــــر 

 إشراف 

 جامعة دمنهور  –أ.د/ عبير قاسم   أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلداب  -

 د/ أحمد الخردالى  مدير عام الشئون الثرية منطقة آثار البحيرة  -

 جامعة دمنهور . –ية اآلداب كل –د/ شيرويت فضل  مدر  التاريخ اليونانى والرومانى  -
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.
 

املوضــوع : إعــادة تشــكيل لجنــة الحكــم واملناقشــة للطالبــة / إيمــان جمعــة محمــود مشــالى لنيــل درجــة املاجســتير فــى اآلداب  -1

 –نـة العلمـين اآلثريـة بنظام الساعات املعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع : "العمـارة بمدي
 والتشكيل على النحو التالى : يات محمد أحمد ملرض أ.د/ عنادراسة آثرية وتطبيقية " وذلك 

 أ.د/ عنايات محمد أحمد       )رئيسا ومناقشا ( -

 جامعة االسكندرية  –أستاذ اآلثار اليونانية والرومانية بكلية السياحة والفنادق  -

 أ.د/ منى الشحات )مناقشا ( -

 جامعة االسكندرية  –اذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية اآلداب أست -

 د/ سماح الصاوى  )مشرفا ( -

 جامعة دمنهور  –أستاذ اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية املساعد بكلية اآلداب  -
 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 
تشـــكيل  1027/  22/  2ونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته املنعقـــدة بتـــاريخ املوضـــوع : إعتمـــد مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســـات الي -6

)تحريـــرى ( لطلبـــة الـــدكتواره الـــذين أنتهـــوا مـــن الحصـــول علـــى الســـاعات املعتمـــدة وذلـــك علـــى تـــأهيلى لجنـــة لعقـــد إمتحـــان 

 النحو التالى :

 أ.د/ حنان خميس الشافعى  -

 أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم  -
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 د/ سماح الصاوى  -

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية

 ما يستجد من أعمال : 

اآلثار ( موافاة ادارة  –اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية  –على الطلب الحاصلين على املاجستير والدكتوراه أقسام  ) التاريخ 

 املقرره عليهم .الدراسات العليا بنسخه من رسائلهم اليداعها مكتية اتحاد االثاريين العرب  باالضافة الى النسخ 

 

 
ً
 العلقات الثقافية والخارجية :موضوعات :  سابعا

 

م  بشــــان اشــــترا  الســــيدة 2/22/1027كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ  .2

العـام للثـاريين العـرب بعنـوان " السـتاذ بالقسـم فـي فعاليـات املـؤتمر العشـرين للتحـاد  –الستاذة الدكتورة / حنان الشـافعي 

نوفمبر تحت رعاية جامعـة  23 -22دراسة أثرية في الفترة من  – املشغوالت العاجية في مصر خل العصريين اليونانى والرومانى 

 الدول العربية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -:   القرار

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م  بشــــان اشــــترا  الســــيدة 2/22/1027كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ  .1

السـتاذ املسـاعد بالقسـم فـي فعاليـات املـؤتمر العشـرين للتحـاد العـام للثـاريين العـرب بعنـوان "  –الدكتورة / سماح الصـاوي 

نـــوفمبر تحـــت رعايـــة جامعـــة الـــدول العربيـــة  23 -22دراســـة أثريـــة فـــي الفتـــرة مـــن  –وأســـاليب التعلـــيم فـــي الفـــن القبطـــي  وســـائل

 وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university           جامعة دمنهور                                                                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

م  بشـــان حضــــور  الســــيدة 2/22/1027اســـات اليونانيــــة والرومانيـــة بجلســــته املنعقـــدة بتــــاريخ كتـــاب مجلــــس قســـم اآلثــــار والدر  .3

  القاهرة  –مؤتمر بجامعة عين شمس الستاذ بالقسم  –الستاذة الدكتورة / عبير عبداملحسن قاسم 

Towards Asmart Learning Society 

5-6 December 2017 . Royal Maxim Palace Kempinski , Cairo , Egypt 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م  بشـــان حضــــور  الســــيدة 2/22/1027كتـــاب مجلــــس قســـم اآلثــــار والدراســـات اليونانيــــة والرومانيـــة بجلســــته املنعقـــدة بتــــاريخ  .4

باالســكندرية فــي  –ســات الســكندرية االســتاذ بالقســم ورشــة عمــل بمركــز الدرا –الســتاذة الــدكتورة / عبيــر عبداملحســن قاســم 

 التابعة ملشروع االتحاد االوروبي بعنوان : 1027اكتوبر  19-18الفترة من 

Edu – Education and Capacity Building in Museum Studies Must 

574109 – EPP – 1-2016 – EG – EPPKA2 – CBHE - JP 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.أحيط مجل
ً
 س الكلية علما

 

م  بشـــان حضــــور  الســــيدة 2/22/1027كتـــاب مجلــــس قســـم اآلثــــار والدراســـات اليونانيــــة والرومانيـــة بجلســــته املنعقـــدة بتــــاريخ  .1

 االستاذ بالقسم ورشة عمل بعنوان :  –االستاذة الدكتورة / عبير عبداملحسن قاسم 

Open Acess Day     أي اليوم املفتوح علي الويب 

 1027اكتوبر  13بالجامعة االمريكية بالقاهرة الجديدة يوم والتي اقيمت 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university           جامعة دمنهور                                                                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

م  بشـــان ورشـــة العمـــل التـــي 2/22/1027كتــاب مجلـــس قســـم اآلثـــار والدراســات اليونانيـــة والرومانيـــة بجلســـته املنعقـــدة بتــاريخ  .6

االســتاذ بالقســم لطــلب الدراســات العليــا عــن علــم املتــاحف  –ورة / عبيــر عبداملحســن قاســم اقامتهــا الســيدة االســتاذة الــدكت

 بقاعة التمبس بالدور الثامن بالكلية

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م  بشــــان اشــــترا  الســــيدة 2/22/1027كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ  .7

بإعــداد  26/20/1027املــدر  بالقســم فــي فعاليــات يــوم القــراءة الحــرة بمكتبــة االســكندرية يــوم  –الــدكتورة / شــيرويت فضــل 

 ندوة نقاش تحت عنوان " رؤية معاصرة لتاريخ مكتبة االسكندرية القديمة "

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.أحيط مجلس الك
ً
 لية علما

 

م  بشــــان حصــــول الســــيدة 2/22/1027كتــــاب مجلــــس قســــم اآلثــــار والدراســــات اليونانيــــة والرومانيــــة بجلســــته املنعقــــدة بتــــاريخ  .8

املــدر  بالقســم علــي خطــاب شــكر مــن ادارة املجموعــات والخــدمات العامــة بمكتبــة االســكندرية  –الــدكتورة / شــيرويت فضــل 

بإعــــداد نــــدوة نقــــاش تحــــت عنــــوان " رؤيــــة  26/20/1027رة بمكتبــــة االســــكندرية يــــوم ملشــــاركتها فــــي فعاليــــات يــــوم القــــراءة الحــــ

 معاصرة لتاريخ مكتبة االسكندرية القديمة "

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 م  بشــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــفر الســــــــــــــــــــيد االســــــــــــــــــــتاذ 1/22/1027كتــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــاريخ  بجلســــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــاريخ  .9

االســتاذ املتفــرغ بالقســم  ، والســيد الــدكتور / عــادل هــلل الــي املانيــا لحضــور فاعليــات مــؤتمر  –الــدكتور / علــي احمــد الســيد 

 عاملي سيعقد في معهد دراسات الشرق االوسط واالدني بجامعة ماربورج 

 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  : 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university           جامعة دمنهور                                                                                                              
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية .

 

م  بشـان الـدعوة املوجهـة الـي السـيد االسـتاذ الـدكتور / علـي 1/22/1027جلسـته املنعقـدة بتـاريخ كتاب مجلس قسـم التـاريخ  ب .20

االســـتاذ املتفـــرغ بالقســـم مـــن البروفيســـور لوشـــيانو جالينـــاري رئـــيس الفريـــق االيطـــالي للمشـــروع البح ـــي " بنـــاء  –احمـــد الســـيد 

 1027مبر ديس 21-22السلم " للمشاركة في مؤتمر علمي بروما في الفترة من 

 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

م  بشان مشاركة  السيد االسـتاذ الـدكتور / احمـد عبـدالعزيز 1/22/1027كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته املنعقدة بتاريخ  .22

دارة العامـــة للشـــباب بمديريـــة والتـــي نظمتهـــا اال   1028-1027االســـتاذ بالقســـم فـــي النـــدوات الثقافيـــة للعـــام الجـــامعي  –عيســـ ي 

 الشباب والرياضة بالبحيرة

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 م  بشــــــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــــــاركة  الســــــــــــــــــــــــيدة 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــاريخ  .21

ية التي اقامها فرع ثقافة البحيرة بمناسـبة العيـد القـومي االستاذ املساعد بالقسم في االحتفال –الدكتورة / فايزة محمد ملو 

لهـــــا وكانــــــت املحاضـــــرة التــــــي القتهــــــا ســـــيادتها بعنــــــوان " املعـــــالم التاريخيــــــة بمحافظــــــة البحيـــــرة " وذلــــــك يـــــوم الخمــــــيس املوافــــــق 

 بمركز شباب حمور " مركز زاوية غزال " 12/9/1027

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

. أحيط مجلس
ً
 الكلية علما

 

 م  بشــــــــــــــــــــــــــان اشــــــــــــــــــــــــــترا  الســــــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  .23

االستاذ املساعد بالقسم في ندوة تحت عنوان " االدب والتـاريخ فـي مصـر والعـالم العربـي "  –الدكتور / ابراهيم محمد مرجونة 

                                                                          20/20/1027بمكتبة مصر العامة يوم الثلثاء 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur university           جامعة دمنهور                                                                                                              
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 م  بشــــــــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  .24

م علــي شــهادة مشــاركة وتقــدير مــن كليــة ريــاض االطفــال جامعــة االســتاذ املســاعد بالقســ –الــدكتور / ابــراهيم محمــد مرجونــة 

 دمنهور ملا قام به من ندوات ومحاضرات وورش عمل ودعم فني للجودة بشعبة رياض االطفال 

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 شـــــــــــــــــــــــــان اشـــــــــــــــــــــــــترا  الســـــــــــــــــــــــــيدة م  ب1/22/1027كتـــــــــــــــــــــــــاب مجلـــــــــــــــــــــــــس قســـــــــــــــــــــــــم التـــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســـــــــــــــــــــــــته املنعقـــــــــــــــــــــــــدة بتـــــــــــــــــــــــــاريخ  .21

املدر   بالقسم في دورة اعداد القادة التي نظمتها جامعة دمنهور بالتعاون مع وزارة التعليم العالي  –الدكتورة / تيسير شادي 

 بادارة الجامعة                                                                          27/8/1027وذلك يوم الخميس 

 ر : أحيطت اللجنة علماالقرا

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 م  بشــــــــــــــــــــــــــان اشــــــــــــــــــــــــــترا  الســــــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  .26

ببحـــث  1027االســـتاذ املســـاعد بالقســـم فـــي مـــؤتمر اتحـــاد املـــؤرخين العـــرب بالقـــاهرة لعـــام  –الـــدكتور / فـــايز انـــور عبـــداملطلب 

                                                              1027سبتمبر  23-21حديات التي واجهت نظام الحكم في دولة معين باليمن " في الفترة من بعنوان " الت

 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 م  بشــــــــــــــــــــــــــان اشــــــــــــــــــــــــــترا  الســــــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  .27

املدر  بالقسم في فعاليات املؤتمر العشرين للتحاد العام للثاريين العرب في الفترة من  –الدكتور / ايمن محمد احمد سالم 

 نوفمبر تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية 23 -22

 : أحيطت اللجنة علما القرار 

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 م  بشــــــــــــــــــــــــــان اشــــــــــــــــــــــــــترا  الســــــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  .28
املدر  بالقسم في فعاليات املؤتمر العشرين للتحـاد العـام للثـاريين العـرب فـي الفتـرة  –الدكتور / حمادة منس ي طلبه عاشور 

 نوفمبر تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية 23 -22من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 م  بشــــــــــــــــــــــــان اشــــــــــــــــــــــــترا  الســــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــم الفلســــــــــــــــــــــــفة بجلســــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــاريخ  .29

االســـتاذ املســـاعد بالقســـم فـــي نـــدوة تحـــت عنـــوان " انـــت اقـــوي مـــن املخـــدرات " وذلـــك فـــي  –ام كمـــال املصـــري  الـــدكتور / عصـــ
 االماكن االتية : 

            13/20/1027* مدرســــة املحموديــــة الفنيــــة التجاريــــة املشــــتركة يــــوم االثنــــين         20/20/1027*  االتحــــاد االقليمــــي يــــوم الثلثــــاء 

  14/20/1027ري التجارية املشتركة يوم الثلثاء * بمدرسة فيشا الكب
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 –م  بشان اشترا  السيد الدكتور / عصام كمال املصري  1/22/1027كتاب مجلس قسم الفلسفة بجلسته املنعقدة بتاريخ  .10

 17/9/1027عنوان " التوصيف وتقارير املقرر " بتاريخ  االستاذ املساعد بالقسم في ندوة تثقيفية تحت
 القرار : أحيطت اللجنة علما

 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

م  بشـان ملــف انجـاز الســيد الـدكتور / محمــد محمــود 2/22/1027كتـاب مجلــس قسـم اللغــة العربيـة بجلســته املنعقـدة بتــاريخ  .12

 1027النشطة االكاديمية بالكلية عن شهر اكتوبر االستاذ املساعد بالقسم عن ا –ابوعلي 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 
 م  بشــــــــــــــــــــــــــان اشــــــــــــــــــــــــــترا  الســــــــــــــــــــــــــيد 1/22/1027كتــــــــــــــــــــــــــاب مجلــــــــــــــــــــــــــس قســــــــــــــــــــــــــم التــــــــــــــــــــــــــاريخ بجلســــــــــــــــــــــــــته املنعقــــــــــــــــــــــــــدة بتــــــــــــــــــــــــــاريخ  .11

 املدر  بالقسم في ورش العمل والدورات اآلتية : –الدكتور / صابر صادق 
 ملشاركة في ورشة عمل ا-2

 Make Heritage Fun 
 Cultural Heritage Presentation Technology 

 بمركز توثيق التراث الثقافي والحضاري بالقرية الذكية  1027سبتمبر  14يوم الحد املوافق 
 7سبتمبر حتي  11بوحدة منح شهادات الجودة بجامعة دمنهور في الفترة من  ISO 9001 :2015حضور الدورة التدريبية "  -1

  1027أكتوبر 
حضور الدورة التدريبية " مهارات إعداد قادة املستقبل " بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية بالتعاون مع وزارة الشباب  -0

 1027أكتوبر  21إلي  8والرياضة في املنحة املدعمة إلعداد القيادات املجتمعية في الفترة من 
والتي نظمها متحف اآلثار بمكتبة اإلسكندرية بالتعاون  Advanced Course in Hieratic Writingحضور الدورة التدريبية "  -6

 1027نوفمبر  2أكتوبر إلي  18مع مركز دراسات الخطوط باملكتبة في الفترة من 
 املشاركة في ورشة عمل  -4

Methodology OF Research on Ancient Egypt                        ية السياحة والفنادق جامعة املنصورة بالتعاون والتى نظمتها كل
 . 1027نوفمبر  3:  2مع املعهد الفرنس ى لآلثار الشرقية بالقاهرة في الفترة من 

 القرار : أحيطت اللجنة علما
 -القرار  : 

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
د الســـتاذ الـــدكتور / صـــلح احمـــد م  بشـــان اشـــترا  الســـي1/22/1027كتـــاب مجلـــس قســـم التـــاريخ بجلســـته املنعقـــدة بتـــاريخ  .13

الســتاذ املتفــرغ بالقســم فــي فعاليــات املــؤتمر الــدولي الســاد  للوثــائق واملحفوظــات الوطنيــة وســوف يشــار  ببحـــث  –هريــدي 
 23إلي  22تحت عنوان " دور تجار مسقط في نقل اإلمدادات لقوات محمد علي باشا في شبة الجزيرة العربية خلل الفترة من 

 في الكويت  1027ديسمبر 
 القرار : وافقت اللجنة 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية
 

على اعتراض ممثل قسم الفلسفة في  هالسيد الدكتور/ عصام املصري القائم بعمل رئيس مجلس قسم الفلسفة تحفظ ىأبد .14
 أنشطة سيادته كما أيده في ذلك السيدة أ.د/ عبير قاسملجنة العلقات الثافية والخارجية على

 -القرار  : 
ضاء هيئة التدريس ذوى النشاط العلمى املتميز حيث أن ذلك له مردود جيد على الكلية و عيقدم مجلس الكلية الشكر للسادة ا

 يهيب بباقى الزملء أن يحذو حذوهم لرفعة الكلية .

 

 ثامن
ً
 :  خدمة املجتمع وتنمية البيئة :   موضوعات ا

 

وتعديلتــــــــــــــــه الخيـــــــــــــــرة والــــــــــــــــذى أكــــــــــــــــد علـــــــــــــــى ألــــــــــــــــزام كــــــــــــــــل منشــــــــــــــــأة  1003لســــــــــــــــنة  234تأكيـــــــــــــــدا ملــــــــــــــــا ورد بــــــــــــــــالقرار الـــــــــــــــوزارى  -2

عــــــــــــــامل فــــــــــــــأكثر بتــــــــــــــوفير تنظمــــــــــــــين للســــــــــــــلمة والصــــــــــــــحة املهنيــــــــــــــة )الجهــــــــــــــاز الــــــــــــــوظيفى للســــــــــــــلمة أعضــــــــــــــاء  10يعمــــــــــــــل بهــــــــــــــا 

لجــــــــــــــــان الســـــــــــــــــلمة والصـــــــــــــــــحة املهنيـــــــــــــــــة ( وتيســـــــــــــــــرا علـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــاملين واملنشـــــــــــــــــأت التابعـــــــــــــــــة التابعـــــــــــــــــة ملحافظـــــــــــــــــة البحيـــــــــــــــــرة 

اورة ســــــــــــــيتم تنفيــــــــــــــذ بــــــــــــــرامج الســــــــــــــلمة والصــــــــــــــحة املهنيــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــلل معهــــــــــــــد الســــــــــــــلمة والصــــــــــــــحة واملحافظــــــــــــــات املجــــــــــــــ

 املهنية بالبحيرة )مرفق البرنامج والرسوم ومدة البرامج ( 

 القرار:

وافقــــــــــــــــت اللجنــــــــــــــــة ويعــــــــــــــــرض المــــــــــــــــر علــــــــــــــــى مجلــــــــــــــــس الكليــــــــــــــــة ملخاطبــــــــــــــــة الجامعــــــــــــــــة للموافقــــــــــــــــة علــــــــــــــــى التــــــــــــــــدريب وتــــــــــــــــوفير 

 .املوارد املالية  

 -القرار  : 

 ق مجلس الكليةواف

 

 إقامة ندوه بعنوان " املرآة ومكافحة التتطرف "  -1

 القرار:

توصــــــــــــ ى اللجنــــــــــــة برفــــــــــــع المــــــــــــر إلــــــــــــى مجلــــــــــــس قســــــــــــم االجتمــــــــــــاع لًعــــــــــــداد للنــــــــــــدوه ،كمــــــــــــا وافقــــــــــــت اللجنــــــــــــة علــــــــــــى مشــــــــــــاركة 

 .د/ محمد فرفور دكتواره الصحة النفسية 

 -القرار  : 
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 وافق مجلس الكلية

 

 رع "  تنظيم ندوة بعنوان "أطفال الشوا -3

 القرار :

 .وافقت اللجنة ويتم مخاطبة القسام العلمية إلمكانية تقديم الندوه واملشاركة الفعلة 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

 القوافل التثقيفية  . -4

 القرار :

( مــــــــــــــن أعضــــــــــــــاء هيئــــــــــــــة التــــــــــــــدريس لعمــــــــــــــل نــــــــــــــدوه تثقيفيــــــــــــــة عــــــــــــــن مدينــــــــــــــة  1علــــــــــــــى القســــــــــــــام العلميــــــــــــــة تحديــــــــــــــد عــــــــــــــدد )

 ،حتى يتسنى لنا اتمام االجراءات ومخاطبة الجهات املعنية . 1027/  22/  13قصاه رشيد فى موعد أ

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

ة الصــــــــــــرف اآللــــــــــــى ينــــــــــــالطلــــــــــــب املقــــــــــــدم مــــــــــــن أ.د/ وفــــــــــــدى أبــــــــــــو النضــــــــــــر وكيــــــــــــل الكليــــــــــــة بشــــــــــــأن ســــــــــــرعة انهــــــــــــاء تركيــــــــــــب ماك -1

 باملجمع. 

 القرار :

اآللـــــــــــــــــى بـــــــــــــــــاملجمع النظـــــــــــــــــرى لتخفيـــــــــــــــــف العـــــــــــــــــبء علـــــــــــــــــى  مخاطبـــــــــــــــــة الجامعـــــــــــــــــة واســـــــــــــــــت جال تركيـــــــــــــــــب ماكنيـــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــرف

 .العاملين باملجمع 

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 
 مطالبة ادارة وسائل النقل بالجامعة بدخول االتوبيسات داخل املبنى خلل فصل الشتاء. -6

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

 

 
 .وم في السبوع ( باملجمع النظري باالبعادية لوحدة العلجية بتوفير أعضاء من اللجنة الطبية  ) ية ابمطال -7

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية

 

 

: 
ً
 ما ُيستجد من أعمال :تاسعا

 

 املوضوع : تعذر الحصول على موافقة املنتدبين للعمل بكنتروالت الكلية . .2

 -القرار  : 

 م العلمية بالكلية  بأعمال الكنتروالت كاملة .اذا تعذر الحصول على موافقة املنتدبين للعمل بكنتروالت الكلية تقوم القسا

 

 بأنه سوف يتقدم القسم فى شهر ديسمبر  .1
ً
كتاب مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية   باحاكة املجلس علما

 الى الهيئة العامة للعتماد والجودة العتماد برنامج بالقسم . 1027

 -القرار  : 

  م
ُ
 ع تقديم الشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم .أحيط مجلس الكلية علما

 

 تشكيل مجلس مركز املكفوفين بالكلية على  النحو التالى :املوضوع:  .3

 رئيس مجلس االدارة                        قائم بعمل عميد الكلية              أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد -

نائب رئيس مجلس          كيل الكليةلشئون خدمة املجتمعقائم بعمل و  الدكتور/  وفدى السيد أبوالنضر -

 االدارة

املدير               الستاذ املتفرغ بقسم التاريخ بالكلية   أ.د/ على أحمد السيد -

 التنفيذي

 عضو كفيف      الستاذ بكلية التربية  أ.د/ محمد عبدالحميد -
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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:           ~ 63 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية معتمد  تحتو 

مستوت  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

       املدر  بكلية التربية   د. يسرا صالح -
ً
 عضوا

      املدر  بقسم التاريخ بالكلية   يماء البناد. ش -
ً
 عضوا

    املدر  بقسم االجتماع بالكلية   د. خالد السيد شحاته -

  
ً
 عضوا

     املدير السابق ملدرسة النور للمكفوفين    أ. على سعيد -
ً
 عضوا

       املدير االدارى للمركز  أ. ماجدة محرو  نعيم -
ً
 عضوا

       الكلية مدير مكتب عميد    أ.هانى كتات -
ً
 عضوا

     سكرتيرة مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم   أ. ميرهان لطفى خضر -
ً
 عضوا

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية.

 

 تشكيل مجلس ادارة وحدة متحدى االعاقة على النحو التالى :املوضوع:  .4

 رئيس مجلس االدارة                        قائم بعمل عميد الكلية              أ.د/ عبداملنعم محمد مجاهد -

                            وتنمية البيئة وكيل الكليةلشئون خدمة املجتمعالدكتور/   -

 بصفته

املدير                            الدكتور/ ابراهيم محمدعلى مرجونه                                         -

 التنفيذى

املدير  نائب أول                          الدكتورة / تيسير محمد شادى -

 التنفيذي

نائب ثانى املدير                   الستاذ / أحمد صابر املحص -

 التنفيذي

          الدكتورة / أسماء محمود شمس الدين -
ً
 عضوا

           الدكتور/ خالد السيد شحاته -
ً
 عضوا

           الدكتور/ ايمن محمد سالم -
ً
 عضوا
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

           مادة طلبة عاشور الدكتور/ ح -
ً
 عضوا

 ممثل الطلب من متحدى االعاقة. -

 من الخارج :

 للتخطيطمستشار رئيس الجامعة               أ.د/ محمد عبداملنعم عبيد -

 عضو من الخارج -

 عضو من الخارج  -

 -القرار  : 

 .وافق مجلس الكلية

 

املجتمع و تنمية البيئة من قبل لجنة البيئة بالجامعة  كليف الدكتور/ وفدى السيد أبوالنضر وكيل الكلية لشئون خدمةت .1

 بتشكيل لجنة لحصر آثار محافظة البحيرة و تقديم دراسة بشأنها و ذلك لحمايتها واالستفادة منها

 -القرار  : 

 اللجنة على النحو التالى : تشكيل وافق مجلس الكلية 

 السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم. -

 خميس الشافعى السيدة أ.د/ حنان -

 السيدة أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم -

 السيدة الدكتورة / سماح محمد الصاوى  -

 السيد الدكتور/ وفدى السيد أبوالنضر -

 السيد الدكتور/ أحمد سعيد عثمان -

 السيدة الدكتورة/ منى عثمان مرعى -

 السيدة  الدكتورة / شيرويت مصطفى فضل -

 السيد الدكتور/ أيمن السيد سالم -

 تور/ عبدالباسط رياضالسيد الدك -

 السيد الدكتور/ صابر  محمد صادق  -
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 رسالة الكلية :

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

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

، و تلبيزة احتياازات الماتمز   و طالبها ، و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين، و ىتاحة الفرصة لها لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزارا و الخبزرات

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  بأساتذتها وخريايها ىلإ وتصو مكا ة مرموىة بين  ظائرةا

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

رحلتإ الليسا س والدراسات العليا تسهم لإ الرىإ و الت مية م

 .  المستدامة للماتم 

كتاب السيد أ.د/ عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم املفوض بأعمال رئيس قسم الجغرافيا بموافقة مجلس القسم في  .6

 على مقترح الئحة ) دبلوم املساحة و نظام املعلومات الجغرافية (. 6/22/1027

 -القرار  : 

 وافق مجلس الكلية .

 

 .  بعد الظهرالثانية  الساعةوقد انتهى االجتماع  هذا
 

 قائم بعمل عميد الكلية                                                                                                          

 

 

 أ.د/ عبدالمنعم محمد مجاهد

                     

   


