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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

1202/2202 الجامعي للعام  لسابعا الكلية مجلس  

 11/2/2022و الممتد ليوم الخميس الموافق 13/2/2022 الموافق حدال  يوم المنعقد

********** 

 عميد الكلية   محمد رفعت االمامبرئاسة السيد الستاذ الدكتور/  الحادية عشر اجتمع مجلس الكلية في تمام الساعة        
 :وبحضور كل من 

 الكلية للدراسات العليا والبحوث وكيل                  أ.د/ سماح محمد الصاوى  .1
 البيئة وتنمية املجتمع خدمة لشئون  الكلية وكيل                أبوالنضر السيد وفدى/ د0أ .2
  االنجليزية اللغة قسم مجلس رئيس  المليجى حلمى محمد ايمان/ د.أ .3
 والرومانية اليونانية والدراسات اآلثار قسم مجلس رئيس                     قاسم عبداملحسن عبير/ د.أ .4
 التاريخ قسم مجلس رئيس   مرجونة محمد ابراهيم/ د.أ .5
  العربية اللغة قسم مجلس رئيس                 بركات فؤاد ايمان/ د.أ .6
  الفلسفة قسم مجلس رئيس  اسماعيل محمد الله فضل/ د.أ .1
افياستاذ ال    محمد عوض السمنى /دأ. .8  بقسم الجغر
 القائم بعمل رئيس مجلس قسم اللغات الشرقية    د. محمد أحمد الفقى .9

  اآلثار قسم مجلس رئيس بعمل القائم     عثمان سعيد أحمد/ د .10
 القائم بعمل رئيس مجلس االجتماع   د/ نها عبدالمقصود غالى .11
افيا  أ.د/ محمد عبدالقادر عبدالحميد .12  الستاذ بقسم الجغر
  االنجليزية اللغة بقسم الستاذ  الزوكة خميس محمد ميراندا/ د.أ .13
 الستاذ المساعد بقسم اللغة العربية  د/ أسماء محمود شمس الدين .14
 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بقسم المدرس   شيرويت مصطفى فضل/ د .15
 المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية   أبوعلى محمود محمد/ د.أ .16
  االلكترونية الخدمات وحدة مدير                 حميدة عطية أحمد/ د .11
  الكلية أمين                  لحوتي حلمى الوليد خالد/ السيد .18

 تم دعوة كل من :
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   السيد أ.د/ على أحمد السيد  .1
افي السيد الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان .2  ونائب مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور  االمدرس بقسم الجغر

 : الحضور  عن اعتذر وقد
 الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ   أ.د/ فايزة محمود صقر .1

 : وتغيب كل من 
 الستاذ بقسم اللغة العربية    أ.د/ عمر شحاته محمد .1
 ية الستاذ بقسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومان  أ.د/ حنان خميس الشافعى  .2
 الستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة   أ.د/ ميالد زكى غالى .3
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

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

 . الحضور عميد الكلية ورئيس املجلس  بجميع السادة   محمد رفعت االمامفي بداية االجتماع رحب السيد أ.د/  -

ية ورئيس املجلس بتقديم السيد الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان المدرس قام السيد أ.د/ محمد رفعت االمام  عميد الكل  -

افيا  ونائب مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور للتحدث عن جائزة التميز الحكومى وشكر سيادته الجهد  بقسم الجغر

افق املجلس على تشكيل فريق التميز الحكو  مى برئاسة السيد الدكتور/ المميز والمبذول لالرتقاء بالكلية والجامعة . وو

 ابراهيم مصطفى شعبان  على ان يشمل الفريق القسام العلمية واالدارية .

افق مجلس الكلية على ضم السيد الدكتور/ ابراهيم مصطفى شعبان لعضوية مجلس الكلية . -  و

المكفوفين وطالب املجلس بضرورة ثم تكلم السيد أ.د/ على السيد  الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ و المدير التنفيذى لمركز  -

 لمركز المكفوفين .توفير عضو فعال 

لمشاركتها في بتروكول التعاون بين كلية االداب جامعة دمنهور وكلية العلوم االنسانية بحامعة فياض / نوره  باحثةتم تكريم ال -

 بريمورسكا  بسلوفينيا في مجاالت التعليم والعلوم والبحوث .

رئاسة ها القيام بأعمال بمناسبة تولي كتورة/ نها عبدالمقصود غالى الستاذ المساعد بقسم االجتماع تهنئة السيدة الد تم -

 من مجلس قسم 
ً
 , 30/1/2022االجتماع اعتبارا

 وهم: 2021/2022أعضاء الكنترول المركزى للفصل الدراس ى الول للعام الجامعى تكريم  مكما ت -

    السيد أ.د/ محمد محمود ابوعلى -
ً
 رئيسا

 السيد أ.م.د/ عصام كمال المصري  -

  مرفت عبدالرحيم فراجالسيد الدكتور/  -

 السيد الدكتور/ محمد عبده بدرالدين -

 السيد الدكتور/ أحمد خميس شتيه -

 السيدالدكتور/ سامح كمال عبدالمنعم -

 السيد الدكتور/ حسام الدين حمدى مازن  -

 وشكر املجلس الجهد المبذول ولمزيد من التقدم والرقى .
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 -ال : موضوعات اإلحاطة و التصديق :أو 
رحت في مجلس الجامعة،  .1

ً
 الموضوعات التى ط

 موقف الوحدات ذات الطابع الخاص. -

 لجنة لوضع آلية موحدة لمنصة جامعة دمنهور . -

 التصديق على محضر مجلس الكلية السابق . .2

 القرار :    

 . تم التصديق على املحضر

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

 القرار : تم التصديق علي املجلس السابق .

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

بخصوص التقرير المقدم من أ.د. محمد أبو علي و أ. كمال فرج صالح عن نسب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ثانيا :

 نتظمين :ومقارنتهم بأعداد الطالب الم

 تقرير لجنة وحدة ضمان الجودة عن نسب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مقارنة بأعداد الطالب

تشكيل لجنة من وحدة ضمان الجودة لمراجعة مدي مالئمة الموارد البشرية بالقسام العلمية لمتطلبات اللوائح بالكلية تم   

 د تكونت اللجنة من :وق 2021بنظام الساعات المعتمدة في جلسة شهر أكتوبر 

 أ.د.محمد محمود أبوعلى      المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية .1

 د.عصام كمال المصري            نائب المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة  .0

 د.إبراهيم مصطفي شعبان         نائب مدير مركز ضمان الجودة بجامعة دمنهور  .6
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برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

د االطالع على أعداد أعضاء هيئة التدريس بالقسام العلمية وأعداد الطالب من خالل بيانات شؤون وقد جاء تقرير اللجنة بع   

 الطالب بالكلية.

 

 :معيار كفاءة الخدمة التعليمية
ً
 أوال

 ( ما يلي :1( والشكل رقم )1يتضح من خالل تحليل أرقام الجدول رقم )      

من المعيار المستهدف ، وينعكس ذلك في وقوع عبء  %188ويبلغ طالب/عضو هيئة تدريس بالكلية، 94يبلغ المعدل  .1

 تدريس ي علي أعضاء هيئة التدريس بالكلية .

 

 141طالب/عضو هيئة تدريس بقسم الفلسفة نظًرا لقلة عدد الطالب به، ويبلغ أعلى المعدالت  34تبلغ أقل المعدالت  .0

 طالب/عضو هيئة تدريس بقسم اللغات الشرقية.

أي أعضاء للهيئة المعاونة أو واحد فقط في القسام التي يزيد فيها المعدل بشكل كبير وهي أقسام اللغات  نالحظ عدم وجود .6

 الشرقية واللغة العربية والسياسة واآلثار مما سيؤدي إلى استمرار العجز في هذه القسام.

 

 2020/2021فائض بالقسام العلمية بالكلية للعام الدراس ي ( معيار كفاءة عملية التدريس الحالية والمستهدفة ومعدل العجز وال1جدول رقم )

 القسم العلمي
عدد طالب 

 االنتظام
 جملة هيئة التدريس

المعدل 

 المستهدف
 الفائض العجز المعدل الحالي

 0 8 11 50 20 1416 اللغة العربية

 0 1 141 50 4 591 اللغات الشرقية

 0 16 131 50 10 1311 اللغة االنجليزية

 0 1 66 50 23 1523 يخالتار 

افيا  0 19 120 50 18 2156 الجغر

 3 - 34 50 10 341 الفلسفة

 0 3 114 50 1 114 السياسة

 0 24 133 50 15 1992 االجتماع
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 0 8 109 50 1 162 اآلثار اليونانية

 0 1 90 50 9 811 اآلثار

 0 99 94 50 111 11029 جملة الكلية

 بالكلية ووحدة االحصاء.المصدر : بيانات شؤون الطالب 

 

 
 2020/2021( معيار كفاءة عملية التدريس الفعلية والمستهدفة بالقسام العلمية بكلية اآلداب للعام الدراس ي 1شكل رقم )

 القسم العلمي
عدد طالب 

 االنتظام
 جملة الهيئة المعاونة

المعدل 

 المستهدف

 المعدل 

 الحالي
 ضالفائ العجز

 0  1416   25 1 1416 اللغة العربية

 0 ال يوجد هيئة معاونة 25 - 591 اللغات الشرقية

 0  188 25 1 1311 اللغة االنجليزية

 0  161 25 2 1523 التاريخ

افيا  0  119 25 3 2156 الجغر

 0  58 25 6 341 الفلسفة

 0 ال يوجد هيئة معاونة 25 - 114 السياسة

 0  285 25 1 1992 االجتماع

 0  121 25 6 162 اآلثار اليونانية

 0  811 25 1 811 اآلثار

 0  334 25 33 11029 جملة الكلية
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ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى
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 2020/2021معيار كفاءة عملية التدريس الحالية والمستهدفة بالقسام العلمية بالكلية للعام الدراس ي ( 2جدول رقم )   

 

 

 :مستويات عجز الخدمة
ً
 ثانيا

 مستوى عجز مرتفع : .أ

 1أعضاء هيئة تدريس كما في الجدول رقم  15يصل فيه عجز أعضاء هيئة التدريس إلي أكثر من       

 مستوى عجز متوسط : .ب

 .1أعضاء هيئة تدريس كما في الجدول رقم  10يصل فيه عجز أعضاء هيئة التدريس إلىاقل من      

 ج. مستوي عجز منخفض:

 .1أعضاء هيئة تدريسكما في الجدول رقم  5من  يصل فيه عجز أعضاء هيئة التدريس إلىأقل     

 

 ومن خالل ما سبق يتضح اآلتي :

فمن المتوقع استمرار مستويات العجز لعدم وجود بخصوص مستوى العجز المرتفع في أقسام اللغات الشرقية والسياسة  .1

لوجود مدرس  اللغة العربية و اآلثار قسمي ، وكذلك  هيئة معاونة في هذين القسمين ما لم يتم تعيين أحد في الهيئة المعاونة

 لوجود أكثر من شعبة في القسم
ً
 مساعد واحد فقط وال يوجد معيدين وهو ما سيؤدي إلى استمرار العجز في القسم ؛ وخاصة

 

هو القرب إلى المعدل المستهدف وخالل السنتين التالية من المتوقع أن يكون هناك فائض أكثر؛ حيث لدى قسم الفلسفة .0

 مدرسين مساعدين مسجلين لدرجة الدكتوراة. 6القسم 

 

العجز في خالل  -إلى حد ما-معيد وهو ما سيغطي  2مدرسين مساعدين و  5فلديه قسم اللغة االنجليزيةكذلك الحال في .6

 السنوات القادمة.

 

العجز في خالل  معيدين وهو ما سيغطي 3مدرسين مساعدين مسجلين للدكتوراة و  3لديه قسم اآلثار اليونانية والرومانية .4

 السنوات القادمة بل يتوقع أن يكون هناك فائض ما لم يتم فتح قسم منفصل للدراسات الالتينية.
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 وجاءت توصيات اللجنة المسؤولة عن التقرير كما يلي :

  لمواجهررررررررة العجررررررررز فرررررررري نسرررررررربة اعضرررررررراء الترررررررري تعرررررررراني مررررررررن العجررررررررز المرتفررررررررعضررررررررروة تعيررررررررين أعضرررررررراء للهيئررررررررة المعاونررررررررة فرررررررري القسررررررررام 

هيئرررررررررررة التررررررررررردريس لعررررررررررردد الطرررررررررررالب ؛ وبرررررررررررالخة القسرررررررررررام  التررررررررررري ترتفرررررررررررع فيهرررررررررررا نسررررررررررربة العجرررررررررررز ،  وال يوجرررررررررررد  هرررررررررررا هيئرررررررررررة معاونرررررررررررة . 

 فكيف سيتم تسيير شؤون القسم والعملية التعليمية واالرشاد والدعم الكاديمي للطالب.

 

 اعداد التقرير :

 جودة بالكليةأ.د.محمد محمود أبوعلى       المدير التنفيذي لوحدة ضمان ال .1

 أ. كمال فرج على صالح               عضو الفريق الفني بوحدة ضمان الجودة   .0

يتم رفع التقرير إلى مجلس الكلية لمراجعته قبل رفعه إلى الجامعة مع توجيه خالة الشكر والتقدير لألستاذ / كمال القرار:

 صالح على جودة إعداد التقرير المفصل .

 القرار :    

 مع توجيه الشكر للقائمين على العمل .أحيط مجل
ً
 س الكلية علما

 

 بشأن عرض االستمارة المصممة من الوحدة لفحة الكتاب االلكتروني على مجلس الكلية )مرفق االستمارة(ثالثا :

افقة والبدء في توزيعها علي القسام العلمية قبل بدء الفصل الدراس ي   الثاني.القرار: رفع االستمارة ملجلس الكلية للمو

 القرار :    

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 تحديد عضو الجودة لالنضمام للجان مراجعة القسام والتوقيع على استمارة الفحة .رابعا :

افقة على  تحديد عضو الجودة لالنضمام للجان مراجعة القسام والتوقيع على استمارة الفحة، وقد جاء القرار :تم المو

 تالي : التشكيل على النحو ال

 قسم اللغة العربية                     د. عصام كمال المصري 

 قسم اللغة اإلنجليزية                  د. محمد عبده بدر الدين

 قسم الفلسفة                          أ د. محمد أبو علي
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 د. اسالم فوزي أنس   قسم التاريخ                          

 د. إبراهيم مصطفى شعبان                       قسم االجتماع    

افيا                        د. محمد عبده بدر الدين  قسم الجغر

 د. إبراهيم مصطفى شعبان  قسم اآلثار عام                     

 د. عصام كمال المصري  آلثار اليونانية والرومانية   قسم ا

 د. اسالم فوزي أنس  قسم السياسة                        

 أ.د. محمد محمود أبو علي      قسم اللغات الشرقية            

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 اقتراح دورات تدريبية للفصل الدراس ي الثاني.بشأن خامسا :

عمل عن أنماط التعليم والتعلم،  اقترح العضاء البدء بدورة عن انماط السئلة مع د. إبراهيم مصطفى شعبان و كذلك ورشةالقرار :

اقترح أ. خالد الوليد أمين الكلية اإلعداد لدورتين للسادة العاملين في بداية السبوع الول من الدراسة بعنوان ) االنتماء  و

داب المؤسس ي للعاملين بكلية اآلداب جامعة دمنهور(  وكذلك )أخالقيات العمل والتواصل املجتمعي بين العاملين بكلية اآل 

 جامعة دمنهور( وذلك لمدة يومين كل دورة يوم بعد مخاطبة الجامعة الرسال مدرب في ذلك التخصة.

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 

 متابعة فريق الخطة االستراتيجية الستبيان تحديث الرؤية والرسالة . سادسا :

لمية وتم رفعه على جروبات القسام العلمية ومجلس الكلية ولم يتم الرد : تم توزيع االستبيان على جميع القسام اإلدارية والع القرار  

 ) أرسل أ.خالد الوليد لحوتي أمين الكلية رد القسام اإلدارية مع تقديم الشكر لسيادته لسرعة استجابته لالستبيان (.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 
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 ومي والتعريف  ها.بخصوص  متابعة جائزة التميز الحكسابعا :

 : انتظار تقرير د. إبراهيم شعبان عن االستعدادات للتقدم بصفته المسؤول عنها حسب قرار مجلس الكلية . القرار 

 القرار :    
افق مجلس الكلية .  و

 

لية ؛والمتمثل في االقتراح المقدم من المدير التنفيذي للوحدة أ.د.محمد محمود أبوعلي بخصوص العشرين الوائل على الكثامنا :  
 من وحدة ضمان الجودة كلية اآلداب جامعة دمنهور على 

ً
طلب الجامعة إرسال أسماء الطالب العشرين الوائل على الكلية ؛ فحرصا

تحقيق العدالة والمساواة بين طالب الكلية، وحيث إن الكلية ليست تخصصا واحدا أو قل الكلية متعددة البرامج ) تصل إلى أكثر من 
برامج ( مختلفة في طبيعة الدراسة سواء النظرية أو العملية وكذلك عدد مواد الدراسة، ومن ثم،فمن اإلنصاف أن تكون كل  عشرة

 قد يترتب عليه أن 
ً
البرامج ُممثلة في العشرين الوائل ، وليس حسب العشرين العلي في التقدير، لن معيار العشرين العلي تقديرا

طالبا  15، حيث كان هناك أكثر من 2013وهذا حدث في آخر تعيينات للعشرين الوائل عام  -حد فقط  يكون العشرون من تخصة وا
وهذا ظلم وإجحاف لباقي خريجي البرامج الخري الذين اجتهدوا وحصلوا علي تقديرات  -من قسم واحد فقط  والباقي من أقسام أخرى 

 قريبة من اآلخرين لكنهم لم يصنفوا من العشرين.

 ًء عليه اقترح اآلتي مراعاة للعدالة بين طالب القسام املختلفة :وبنا

  أرجو أن يكون العشرون الوائل من كل البرامج؛ أي الطالب الول والثاني في كل قسم ، ونعلن ذلك مراعاة للعدالة في التوزيع بين
ه للجهات املختصة للنظر في تعديل مفهوم طالب (، ويتم رفع المر ملجلس الجامعة لرفع x 2  =20برامج  10التخصصات ) أي 

 العشرين الوائل علي الكليات المتعددة البرامج .

 .يمكن استثناء الطالب الوائل الذين تم تعيينهم في الهيئة المعاونة إلعطاء الفرصة لآلخرين في التعيين في الوظائف الخري 

صا واحدا أو قل الكلية متعددة البرامج ، ومن ثم من اإلنصاف أن تكون أثنى املجلس على االقتراح حيث إن الكلية ليست تخصالقرار :
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 القرار :    

افق مجلس الكلية على تكليف السيد أ.د/ محمد أبوعلى المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة لعمل خطاب  مفصل ورفعه للسيد و

 أ.د/ رئيس الجامعة  .
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ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 
 

 بخصوص المقترحات المقدمة من عضو مجلس اإلدارة د.إسالم فوزي أنس.تاسعا :

افق املجلسالقرار : افر الشكر للسيدة الدكتورة / اسالم فوزي انس  مع و  على أن يتم اآلتي:على المقترحات البناءة   تقديم و

 ما يتناسب مع التعليم الهجين والتعليم االلكتروني ورفع المر في بداية الفصل الدراس ي تحديث آلية االرشاد الكاديمي ب
 الثاني لرؤساء القسام لتعميمه.

  تدشين مسابقة أفضل قسم يستطيع نشر ثقافة الجودة وتطبيق معاييرها من خالل آلية واضحة ومعلنة مع توجيه
 عام.خطاب لرؤساء القسام وستكون النتيجة في نهاية ال

  مخاطبة أ.د. وفدي أبو النضر وكيل الكلية لتفعيل دور وحدة الزمات و الطوارئ لتحديث سياسات التعامل مع المشاكل
 –الدروس الخصوصية  –المؤثرة في فاعلية التعلم من خالل االجراءات المتبعة من اإلدارة مع ) كثافة الطالب العددية 

 ونية(.مشاكل المنصات االلكتر–الكتاب الجامعي 

  مخاطبة رؤساء القسام العلمية لتقديم الوثائق الداعمة لخطة التدريب وبرامج التدريب وتوصيفها وجهات التدريب
 وآليات نتائج التدريب وبعض النسخ النهائية من مشاريع التخرج.

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

 
 .زينب حميده عبد العزيز بخصوص المقترحات المقدمة من عضو مجلس اإلدارة أ. عاشرا :

افق املجلسالقرار : افر الشكر للسيدة الستاذة /  و  ، على ان يتم اآلتي :زينب حميده عبد العزيز على المقترحات البناءة معتقديم و

 / م إبراهيم محمد علي مرجونة رئيس لجنة التعليم والتعلم بضرورة تطوير استراتيجية التعليمخاطبة السيد الستاذ الدكتور
 للمعايير القومية المبنية على الجدرارات.

ً
 والتعلم وتحديث توصيف المقررات طبقا

 .عقد ورش عمل متنوعة للتعرف على أنماط واستراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة 

 . مخاطبة السيد الدكتور/ محمد عبده بدر الدين بخصوص ما تم من تفعيل لوحدة الخريجين وفريق العمل في الوحدة 

 خاطبة د. عصام كمال المصري رئيس لجنة االستبيانات لعمل استبيان للطالب الستطالع رأيهم عن أي مشكلة يواجهونها سواء م
 تخة المقرر أو املحاضر أو كفاءة قاعة التدريس .



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 11 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 القرار :    

افق مجلس الكلية .  و

داد توصيفات المقررات للفصل الدراس ي الثاني بخصوص الخطابات الواردة من قسم التاريخ بخصوص االنتهاء من اعحادي عشر :

 وكذلك استكمال العمل الستيفاء المعايير للتأهيل لالعتماد. 2022-2021للعام الجامعي 

افر الشكر للسيد الستاذ الدكتور / ابراهيم مرجونة وقسم التاريخ.  علًما مع أحيط املجلسالقرار :  تقديم و

 القرار :    

 
ً
 . أحيط مجلس الكلية علما

 

بخصوص االستبيان المقدم من لجنة االستبيانات حول استخدام المنصة التعليمية للفئات اآلتية ) أعضاء هيئة ثاني عشر :

 الطالب (.    )مرفق االستبيان( –التدريس 

افق املجلسالقرار : افقة مع تقديم الشكر والتقدير للسيد الدكتور/ ع و صام كمال مع عرض االستبيان على مجلس الكلية للمو

 المصري رئيس لجنة االستبيانات بالوحدة.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 تحديد اجتماع مباشر مع منسقي الجودة بالقسام العلمية ثالث عشر :

افق املجلس على تحديد اجتماع هام وضروري مع منسقي القسام العلمية في أول شهر مارس القادمبإذن الله .القرار :  و

 لقرار :    ا

افق مجلس الكلية .  و
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:   موضوعات  وحدة تكنولوجيا المعلومات 
ً
 : ITثالثا

 
برأن إدارة المشرروعات بالجامعرةتقوم حاليرا بتردريب السرادة أعضراء هيئرة  السيد الدكتور/ أحمد عطية المدير التنفيرذي  للوحردة  أفاد

 Onاد ورفررع المقررررات اإللكترونيررة عليهررا ، مررن خررالل مجموعررة ورش عمررل )الترردريس بالجامعررة علررى المنصررة الموحرردة للجامعررة وإعررد

Line م ، وقررد ترررم  إعررالن السرررادة أعضرراء هيئرررة الترردريس بالكليرررة بتفاصرريل ومواعيرررد 2022فبرايرررر  15فبرايررر وحترررى يرروم  1(  برردءا مررن يررروم

 ورش العمل الخاصة بمنصة الجامعة .

افقرررة مجلرررس الكليرررة فررري جلسرررته عرررن الماضرررية لشرررهر ينررراير  بنررراء علرررى -كمرررا أفررراد المررردير التنفيرررذي بأنررره= قرررد تواصرررل مرررع إدارة  -م2022مو

المشررروعات بالجامعرررة فيمررا يتعلرررق ببرنررامج الخررردمات اإللكترونيررة للطرررالب والخرررريجين ورقمنررة شرررؤون الطررالب فررري هررذا الصررردد وتعرررديل 

هندسرر ي إدارة المشررروعات بالجامعرررة إلنجرراز المررر. ثرررم نظررام العمررل فرري قسرررم شررؤون الطررالب لحسرررن سررير العمررل، وقرررد برردأ التنسرريق مرررع م

 شرع املجلس في مناقشة اآلتي :

أفرراد أ/ حسررن أنررور أبررو اليزيررد بأنرره يررتم التنسرريق مررع وحرردة القيرراس والتقررويم بشررأن مراجعررة ( :MISأوال :بشررأن نظررم المعلومررات اإلداريررة)

براقي لععرادة وطرالب الردمج وغيرهرا ، كمرا ترم االنتهراء مرن رصرد مرا يزيرد النتائج أول بأول فيما يخة حاالت الطالب املختلفرة مرن مسرتجد و 

( تمهيرردا لتجميرع النتررائج وطباعتهررا وتسرليمها لكررل كنترررول لمراجعتهرا والتوقيررع عليهررا MISمررادة ورفعهرا علررى نظررام الرصرد اآللرري ) 240عرن 

 لدكتور عميد الكلية العتمادها . واإلقرار بصحتها ثم قيام رئيس كل كنترول بتسليمها لمكتب السيد الستاذ ا

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

أفراد أ/ طرارأ أبرو قمرر بأنره يترابع مرع مروظفي شرؤون الطرالب بالكليرة مرا يتعلرق باإلعرداد ثانيا: بشأن التدريب على تكنولوجيرا المعلومرات : 

يمرا يتعلرق ببرنرامج تقررديم الخردمات إلكترونيرا فري أسررع وقرت ممكررن  لتنفيرذ مرا يتعلرق بالتردريب علرى رقمنرة قسررم شرؤون الطرالب بالكليرة ف

 لتسريع العمل وإنجازه بدقة وبسرعة خدمة للطالب وللخريجين.

 القرار :    

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

ة بالكليررررة  وشرررربكاتها كررررل مررررا يتعلررررق وبررررأجهز  -خررررالل فترررررة االمتحانررررات-أفرررراد أ/ مايكررررل مرررررقة بأنرررره تررررابع ثالثررررا : بشررررأن الشرررربكات والصرررريانة :

وخاصة التي لها عالقة مباشرة بتسيير أعمال االمتحانات من أجهزة كومبيوتر وطابعات وغيرها ، كمرا يرتم متابعرة شربكة االنترنرت بالكليرة 

تطرررأ  وإصررالح أي  عطررل يطرررأ عليهررا وخاصررة بأنرره تررتم اآلن عمليررات الرصررد اآللرري تباعررا ممررا يتطلررب متابعررة مسررتمرة وحررل المشرركالت الترري

 بسرعة وبدقة.
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 باآلتي : Portalأفاد أ/ كيرلس سامي  مسئول وحدة رابعا : بشأن البوابة اإللكترونية :

 على الموقع الرسمى للكلية . 2020وحتى عام  2014تم االعالن عن اوائل الكلية  من عام  -

 امج الدراسات العربية للتعلم الكترونى المدمج من خالل الموقع الرسمى للكلية .تم االعالن عن جدول امتحانات  برن -

 تم عمل قاعدة بيانات مجمعة للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة  من خالل الموقع الرسمى للكلية. -

 تم االعالن عن جائزة اليونسكو  / الملك حمد  بن عيس ى ال خليفة-

 استعداد للبدء فى اعالن النتائج. 2021/2022داد  صفحة اعالن  نتائج الفصل الدراس ى الول من العام الجامعى تم االنتها ء  من اع -
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 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

 : موضوعات شئون هيئة التدريس  :
ً
 رابعا

غ  بشأن مقترح تأشيرة السيد أ.د/ رئيس الجامعة على كتاب السيد أ.د/ على أحمد السيد أستاذ تاريخ العصور الوسطى المتفر  .1

 للوائح 
ً
سيادته بتفعيل جوائز الجامعة املختلفة التى تم تجميدها  والتى تنة على انه يتم تطبيق قرار معالى رئيس الوزراء طبقا

 المنظمة .

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 

افقة املجلس بجلستلغة العربية كتاب السيدة أ.د/ ايمان بركات رئيس مجلس قسم ال .2 على الطلب المقدم من  1/2/2022ه في بمو

افقة على نقله من الكلية الى كلية البنات الزهرية  السيد أ.د/ عمر شحاته محمد حسن الستاذ بالقسم والذي يلتمس فيه المو

 بالمنيا الجديدة .

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 كلية اآلداب .استراداد المكان املخصة لمتحف الكلية والتى تشغله الجامعة بمبنى  .3

 القرار :

افق مجلس الكلية على مخاطبة الجامعة في هذا الشأن .  و

بشأن قيام السيدة الدكتورة/ نها عبدالمقصود فكرى غالى  الستاذ المساعد بقسم االجتماع  30/1/2022بتاريخ  48قرار رقم  .4

 من 
ً
 . 30/1/2022بالكلية بأعمال رئاسة مجلس القسم بالكلية اعتبارا

 : القرار

 مع تقديم التهنئة لسيادتها .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بعقد المؤتمر السنوى الول للقسم  .5
ً
افيا باحاطة املجلس علما كتاب السيد أ.د/ محمد السمنى رئيس مجلس قسم الجغر

 . 10/10/2021بالمرسم وفق الخطة المعتمدة فى اجتماع مجلس القسم بجلسته في 

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

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

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

بشأن القواعد المالية  2021( لسنة 11بشأن تعديل قرار مجلس الجامعة رقم ) 2022( لسنة 1قرار مجلس الجامعة أرقام ) .6

افدين بكليات ومعاه  د جامعة دمنهور .الموحدة المنظمة لرعاية الطالب الو

 القرار :

 أحيط مجلس الكلية.

 

مدة االلتزام الخاصة بشأن  2021( لسنة 21ار مجلس الجامعة رقم )قر  بشأن تعديل 2022( لسنة 3قرار مجلس الجامعة أرقام ) .1

 بسفر السادة أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية عقب عودتهم من أجازات دراسية أو بعثات .

 القرار :

 أحيط مجلس الكلية.

 

ات اعضاء هيئة التدريس والقيادات بشأن تنفيذ البرانامج التدريبي بمركز تنمية قدر  2022( لسنة 5قرار مجلس الجامعة أرقام ) .8

 بالجامعة لمن يرغب في الترشيح لوظيفة عميد كلية / معهد بالجامعات المصرية  .

 القرار :

 أحيط مجلس الكلية.
 

 : موضوعات شئون الطالب  :
ً
 خامسا

 

افق مجلس الكلية على تفويض السيد أ.د/ عميد الكلية في اعتماد نتيجة الفصل الدراس ى الول للع .1  2021/2022ام الجامعى و

 لجميع القسام العلمية بالكلية .

 

افقة املجلس بجلسته الطارئة في كتاب  .2 افيا بمو على مذكرة  18/1/2022السيد أ.د/ محمد السمنى رئيس مجلس قسم الجغر

بوحدة  التدريب المقدمة من مسؤولى تدريس مقررات المساحة بالقسم بشأن تدريب طالب شعبة المساحة ونظم المعلومات

 منح شهادات الجودة بجامعة دمنهور . 

 القرار :

افق مجلس الكلية ويرفع للجامعة .  و
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 تكليف السيد أ.د/ فايز أنور عبدالمطلب  المدير التنفيذي لوحدة التعليم المدمج بتوضيح التطورات الجديدة للتعليم المدمج . .3

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 الب  :محضر لجنة شئو التعليم والط
 

 : التصديق على محضر الجلسة السابقة :
ً
 أوال

 القرار  : تم التصديق 

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

 فيما يتعلق بوحدة الجودة: يرفع املحضر ملجلس الكلية.     .1

 لس الكلية.ملج يرفع املحضر  MIS:فيما يتعلق بوحدة    .0

 ملجلس الكلية يرفع املحضر القياس والتقويم: فيما يتعلق بوحدة  .6

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

ا: الموضوعات الُمتعلقة باالمتحانات التحريرية:
ً
 ثالث

المتحانية االطمئنان على حسن سير العملية ام بشأن 1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ : الموضوع .4

بالقسم واالنتهاء منها واملجلس يتقدم بموفور الشكر والعرفان  الى السادة رؤساء الكنتروالت االربع ، والسادة االعضاء ، على ادارة 

االمتحانات وحل جميع المشاكل واالزمات التى واجهتهم وكذلك االلتزام بالتقرير اليومى للعملية االمتحانية وتسليم االجابات أول 

ول لوحدة القياس والتقويم وتصحيح القسم قد أنجز منه عدد ليس بقليل، ونشكر إدارة الكلية على جهودها غير العادية في بأ

 إدارة اإلمتحانات.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رابًعا: الجداول والُمقررات الدراسية:

يع الجداول بالفصل الدراس ي هو ذات التوزيع للفصل الدراس ي الثاني، وتهيب اللجنة تقديم الجداول .الموضوع: التأكيد على أن توز 5

 م قبل انعقاد جلسة مجلس الكلية.2021/2022الدراسية للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقررررررررررررررررة واعتمررررررررررررررراد الجرررررررررررررررردول  م بشرررررررررررررررأن1/2/2022قسررررررررررررررررم التررررررررررررررراريخ بجلسررررررررررررررررته المنعقررررررررررررررردة بترررررررررررررررراريخ كترررررررررررررررراب مجلرررررررررررررررس  الموضررررررررررررررروع: .6 المو

 .    م والجدول المقدم جزء ال يتجزأ من املجلس2021/2022الدراس ى والخطة الدراسية للفصل الدراس ى الثانى لعام 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افقرررررررررة واعتمررررررررراد الجررررررررردول  م بشرررررررررأن1/2/2022جلرررررررررس قسرررررررررم اللغرررررررررة اإلنجليزيرررررررررة بجلسرررررررررته المنعقررررررررردة بتررررررررراريخ كتررررررررراب م الموضررررررررروع: .1 المو

 م2021/2022الدراس ى للفصل الدراس ى الثانى لعام 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

اعتمررررررررررراد  م بشررررررررررأن1/2/2022ة بجلسررررررررررته المنعقرررررررررردة بترررررررررراريخ كترررررررررراب مجلررررررررررس قسررررررررررم اآلثررررررررررار والدراسررررررررررات اليونانيررررررررررة والرومانيرررررررررر .الموضرررررررررروع:8

 الجدول الدراس ي للفصل الدراس ي الثاني.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

افيررررررررررررررا بجلسررررررررررررررته المنعقرررررررررررررردة بترررررررررررررراريخ 9 م بشررررررررررررررأن اعتمرررررررررررررراد جرررررررررررررردول محاضرررررررررررررررات  6/2/2022.الموضرررررررررررررروع: كترررررررررررررراب مجلررررررررررررررس قسررررررررررررررم الجغر

 م.2021/2022ثاني للعام الجامعي الفصل الدرس ي ال

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

                            

تكليرررررررررف جميرررررررررع أعضررررررررراء هيئرررررررررة التررررررررردريس  م بشرررررررررأن1/2/2022كتررررررررراب مجلرررررررررس قسرررررررررم التررررررررراريخ بجلسرررررررررته المنعقررررررررردة بتررررررررراريخ  . الموضررررررررروع:10

يسررررررررر ي علرررررررررى ان تررررررررروزع االعبررررررررراء علرررررررررى اربعرررررررررة ايرررررررررام متضرررررررررمنة السررررررررراعات التدريسرررررررررية والدراسرررررررررات بالقسرررررررررم ملرررررررررىء اسرررررررررتمارات العررررررررربء التدر 

العليررررررررا واالنشرررررررررطة والسررررررررراعات المكتبيرررررررررة وغيرهرررررررررا ويكلرررررررررف القسرررررررررم د/ أمررررررررل حلقهرررررررررا بتجميرررررررررع العررررررررربء التدريسررررررررر ي مرررررررررن الرررررررررزمالء ويفررررررررروض 

 رئيسه فى رفعها فور االنتهاء منه.

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

 .أحيط مج
ً
 لس الكلية علما

 

افيررررررررررا بجلسرررررررررررته المنعقرررررررررردة بتررررررررررراريخ 11 افقررررررررررة علرررررررررررى توزيررررررررررع العبررررررررررراء 6/2/2022.الموضرررررررررروع: كترررررررررراب مجلرررررررررررس قسررررررررررم الجغر م بشررررررررررأن المو

 م. ) وفق المعروض(2021/2022التدريسية للهيئة المعاونة الفصل الدرس ي الثاني للعام الجامعي 

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

 .أحيط مجلس ال
ً
 كلية علما

 

افقرررررررررررة علرررررررررررى إلحررررررررررراأ الررررررررررردكتور/  3/2/2022.الموضرررررررررروع: كتررررررررررراب مجلرررررررررررس قسرررررررررررم االجتمررررررررررراع بجلسرررررررررررته المنعقرررررررررردة بتررررررررررراريخ 12 بشرررررررررررأن المو

مجرررررررردي بيرررررررررومي كأسرررررررررتاذ مشررررررررارك علرررررررررى مرررررررررادة أ لتحليرررررررررل السوسرررررررريولو يأ بالفرقرررررررررة الرابعرررررررررة مرررررررررع الرررررررردكتورة / أسرررررررررماء إدريرررررررررس للفصرررررررررل 

 م2021/2022الدراس ي الثاني للعام الجامعي 

افقت اللجنة.  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

م بشررررررررررررررررأن 8/1/2022. الموضرررررررررررررررروع: الموضرررررررررررررررروع: التأكيررررررررررررررررد علررررررررررررررررى كترررررررررررررررراب مجلررررررررررررررررس قسررررررررررررررررم االجتمرررررررررررررررراع بجلسررررررررررررررررته المنعقرررررررررررررررردة بترررررررررررررررراريخ 14

افقة على إلحاأ توزيع مقررات الالئحة القديمة للفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي   م.2021/2022المو

افقت   اللجنة.القرار: و
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========================================================= 

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 خامًسا: الكتاب اإلليكتروني:

بشأن اإلحاطة بأن القسم ملتزم بجميع القرارات  م1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته الُمنعقدة بتاريخ  الموضوع:. 15

يخه لم تصل إلينا أى آليات للتطبيق، وال طريقة الخاصة بالدولة بشأن الكتاب اإللكترونى وكذلك الجامعة وإدارة الكلية ولكن حتى تار 

الرفع، والحقوأ المادية والفكرية لعضو هيئة التدريس وعن كيفية حمايتها والحصول عليها وكما بلغنا من معالي العميد نحن في 

 لمنظمة .انتظار قرارات اللجنة املختصة  هذا الشأن في الجامعة وملتزمين بقراراتها في ضوء الضوابط والقواعد ا

 القرار: أحيطت اللجنة علًما، في انتظار قرارت الجامعة في هذا الشأن.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 سادًسا: خطابات واردة من القسام العلمية:

افقة على ال م بشأن1/2/2022كتاب مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلسته المنعقدة بتاريخ  . الموضوع:16 مو

اقع الثريةأ بقاعة التمبس بالدور الثامن في مجموعات باإلضافة إلى  تدريب طالب الفرقة الولى بالقسم في مادة أتدريب عملي في المو

 موعد املحاضرة الساس ي.

 القرار: يرجع المر للقسم؛ إلعداد مذكرة تفصيلية بالمر.

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 د من أعمال:سابًعا: مايستج 

 م.22/1/2022. الموضوع: خطاب املجلس العلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 11

 القرار: أحيطت اللجنة علًما.

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

افقة على قبول إيقاف قيده عن 18 العام . الموضوع: كتاب الطالب/ حازم شعبان كامل محمود الشربيني، بشأن التماسه المو

افيا  –م بالفرقة الولى 2022-2021الجامعي  إنتظام، حيث إنه تم تأخير وصول اسمه من مكتب التنسيق، المر الذي  –قسم جغر

 .4/1/2021ترتب عليه عدم إدراج اسمه بأرقام الجلوس حيث وصل اسمه من مكتب التنسيق بعد يوم 

 الطالب؛ إلعداد مذكرة تفصيلية بالمر. رئيس قسم شؤون-القرار: يحول المر للسيد/ وليد الوكيل

 القرار :

 .رئيس قسم شؤون الطالب؛ إلعداد مذكرة تفصيلية بالمر-يحول المر للسيد/ وليد الوكيل

 

م علررررررررررى رفررررررررررع الخطابررررررررررات التنفيذيررررررررررة التاليررررررررررة 3/2/2022. الموضرررررررررروع: تأكيررررررررررد مجلررررررررررس قسررررررررررم االجتمرررررررررراع بجلسررررررررررته المنعقرررررررررردة بترررررررررراريخ 19

 إلى مجلس الكلية:

 م.2021/2022توزيع مقررات الفصل الدراس ي الثاني للعام الجامعي  .1991

م، علًمرررررررررررا بأنررررررررررره 2021/2022. تشررررررررررركيل لجررررررررررران وضرررررررررررع وتصرررررررررررحيح السرررررررررررئلة المتحانرررررررررررات الفصرررررررررررل الدراسررررررررررر ي الول للعرررررررررررام الجرررررررررررامعي 1992

 تم اعتمادهما بلجنة شؤون التعليم والطالب بجلستي ديسمبر  ويناير.

 القرار :

 .أحيط مجلس الكلية علم
ً
 ا

 

افيرررررررررررا بجلسررررررررررررته المنعقررررررررررردة بترررررررررررراريخ 20 م بشرررررررررررأن احتيررررررررررراج القسررررررررررررم إلرررررررررررى تصررررررررررررميم 6/2/2022. الموضررررررررررروع: كتررررررررررراب مجلررررررررررررس قسرررررررررررم الجغر

افرررررررررق مررررررررع طبيعررررررررة الُمقررررررررررات الدراسرررررررررية؛ لرفررررررررع المسررررررررتوى العلمرررررررري للطرررررررررالب، ويتمسررررررررك القسررررررررم  هرررررررررا  اختبررررررررارات إلكترونيررررررررة مقاليررررررررة تتو

 لنه من اختصاصات القسم العلمي.

افقت   اللجنة، ويرفع المر ملجلس الكلية؛ لمناقشة اآلليات المناسبة لتنفيذ ذلك.القرار: و

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

 الموضوع :اعذار طالب الكلية على النحو التالى :- 21

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

فاطمة شاكر ابراهيم محمد   .1

 مرجان

الرابعة قسم االجتماع  

 انتظام

عن مادتين علم االجتماع  عذر اجتماعى

و علم اجتماع  24/1/2022الدينى

بالفصل الدراس ى  30/1/2002التنمية 

 2021/2022الول للعام الجامعى 

وافق مجلس 

 الكلية

احالم احمد عبدالعال عمر   .2

 زهران

الرابعة قسم االجتماع 

 انتظام

وافق مجلس  2021/2022عى العام الجام عذر اجتماعى

 الكلية

عبدالله شوقى محمد   .3

 الهاللى محمد

الفرقة الولى قسم 

 الفلسفة انتظام

وافق مجلس  2021/2022العام الجامعى  عذر اجتماعى

 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  ايهاب محمد توفيق بريك  .4

 اللغة االنجليزية انتظام

 2/1/2022مادة علم الداللة بتاريخ  عذر مرض ى

بالفصل الدراس ى الول العام الجامعى 

2021/2022 

وافق مجلس 

 الكلية

انتصار احمد ابراهيم   .5

 مصطفى

الفرقة الرابعة قسم 

 اللغة االنجليزية انتظام

 -2018/2019 – 2011/2018أعوام  عذر اجتماعى

عن   2020/2021 – 2019/2020

 مادة التذوأ الدبى بالفرقة الثالثة 

وافق مجلس 

 الكلية

الفرقة الرابعة قسم  منى رمضان السيد الشيمى  .6

افيا انتظام  الجغر

مادة المساحة التكيومترية بتاريخ  عذر مرض ى

بالفصل الدراس ى الول  18/1/2022

 2021/2022للعام الجامعى 

وافق مجلس 

 الكلية

أروى سعيد صقر   .1

 عبدالحميد

الفرقة الولى قسم اآلثار 

 انتظام

وافق مجلس  2021/2022 العام الجامعى عذر اجتماعى

 الكلية
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

 

:   موضوعات الدراسات العليا:
ً
 سادسا

 

: التصديق على الجلسة السابقة.
ً

 أوال

 ثانًيا: موضوعات قسم اللغة اإلنجليزية:

نتيجة دراسات عليا قسم م بشأن اعتماد 2022فبراير  1الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في  -1

 شعبة اللغويات والترجمة(  -: شعبة الدب اإلنجليزي ) 2022-2021إلنجليزية خريف اللغة ا

افقت اللجنةقرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

م بشأن قائمة بأسماء المقبولين بالدراسات 2022فبراير  1الموضوع: كتاب مجلس قسم اللغة اإلنجليزية بجلسته المنعقدة في  -2

  . 2022-2021العليا ربيع 

افقت اللجنةقرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

ا: موضوعات قسم التاريخ: 
ً
 ثالث

م بشأن اعتماد نتيجة امتحان التأهيلى للدكتوراه  1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -1

 comprehensireرفوعة من قبل اللجنة المشكلة ، وكان امتحان شامال ) تاريخ حديث ( للطالبه/ شيماء سعد اسماعيل النجار الم

exam  وقد حصلت على تقديرA+  والتقرير المرفوع جزء ال يتجزأ من املجلس . 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 06 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

 

 

أن اعتماد نتيجة امتحان التأهيلى للدكتوراه  م بش1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -0

) تاريخ اسالمى ( للطالب / عاطف احمد على محمد ، طالب دكتوراه تخصة تاريخ اسالمى وفق التقرير  المرفوع من قبل اللجنة 

 املجلس  والتقرير المرفوع جزء ال يتجزأ من +Aوقد حصل على تقدير  comprehensire examالمشكلة ، وكان امتحان شامال 

افقت اللجنةقرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

م بشأن اعتماد نتيجة امتحان التأهيلى للدكتوراه  1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -6

ى وفق التقرير  المرفوع من قبل ) تاريخ اسالمى ( للطالب / مصطفى عوض عبد الونيس عطية ، طالب دكتوراه تخصة تاريخ اسالم

 والتقرير المرفوع جزء ال يتجزأ من املجلس  +Aوقد حصل على تقدير  comprehensire examاللجنة المشكلة ، وكان امتحان شامال 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

م بشأن تشكيل امتحان التأهيلى للدكتوراه  ) 1/2/2022 الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -4

تاريخ اسالمى ( للطالب / عاطف عبد الحكيم تهامى، المسجل لدرجة الدكتوراه بنظام الساعات المعتمدة شعبة التاريخ االسالمى فى 

 لى النحو التالى :م واللجنة ع1412-1320هر / 815-120موضوع أالفتن والثورات فى عصر السالطين التغلوقين بالهند 

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة     أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية االداب جامعة دمنهور 

 أ.د/ محمد سيد كامل                   أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته كلية دار العلوم جامعة المينيا 

 رته المساعد  كلية االداب جامعة دمنهور أستاذ التاريخ االسالمى وحضا أ.د/ تيسير محمد شادى 

افقت اللجنة   قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 –م بشأن اعتماد نتيجة الدراسات العليا تكميلى 1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ   -5

 دكتوراه (بالشعب االربعة : –ماجستير 

يس كنترول كل شعبة والمرشد الكاديمى على جهودهم فى الفترة السابقة ، وتعد النتيجة جزء ال يتجزأ من املجلس ويشكر املجلس رئ

افق املجلس على ان تستند المقرارت التى  ها رسوب الى أستاذ اخر فى التخصة ذاته وأحقية الطالب فى تغيير المقررات ان كانت  وو

ية وهذا االمر ينطبق ايضا على الطالب المنسحبين من بعض المقررات على ان تطرح المقررات اختيارية وااللتزام  ها ان كانت اساس

 م وذلك وفقا للقواعد 2022فى الفصل الدراس ى الثانى ربيع 

ا للوائح والقوانين المنظمة.
ً
افقت اللجنة، على أن تطبق فى جميع القسام بالكلية وذلك وفق  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس   الكلية .و

 

م بشأن توزيع الجداول الدراسية  للدراسات العليا 1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -9

حديث ( بجميع  –اسالمى  –وسيط  –واعتمد المقترحات المقدمة من المرشدين االكاديمين للتخصصات االربعة ) قديم 

 ميلى(.تك –دكتوراه  –المستويات ) ماجستير 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

م بشأن تقرير االرشاد االكاديمى للتخصصات االربعة 1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -3

يترقى طالب التكميلى الى حديث ( عن قبول الطالب الجدد ممن تنطبق عليهم الشروط على ان  –اسالمى  –وسيط  –) قديم 

افق املجلس على جميع ما ورد فى التقارير وتعد التقارير جزء ال  المستوى االول ، والمستوى االول الى المستوى الثانى  وهكذا وو

 يتجزأ من املجلس .

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

ا و ررررررررررررررررررررررررررررررم بشأن تشكيل لجنة العداد الئحة جديدةللدراسات العلي1/2/2022قدة بتاريخ كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنع  -8
افق املجلس على تشكيل لجنة العداد مقترح الئحة جديدة للدراسات العليا بالقسم فى التخصصات االربعة واللجنة على النحو  قد و

 االتى :
 ابراهيم مرجونة و أ.د/على أحمد السيد و أ.د/ فايزة ملوك أ.د/ عبد المنعم مجاهد و أ.د/ 

 تحت رئاسة أ.د/ محمد رفعت االمام 
 وعلى جميع االعضاء اعداد الالئحة وعرضها على لجنة المراجعة قبل اعتمادها من القسم .

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
 

م بشأن اعتماد تقارير ) التقرير الدورى (  النصف سنوى لطالب 1/2/2022ه المنعقدة بتاريخ كتاب مجلس قسم التاريخ بجلست  -9
افق املجلس واعتمد التقارير المرفوعة من االساتذة المشرفين بشأن طالب الدراسات العليا ) التقرير الدورى  الدراسات العليا  وقد و

 ترفع بعد سرعة رفعها للقسم العتمادها .( النصف سنوى  ويناشد االساتذة ممن لديهم تقارير لم 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

م بشأن اعادة  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب / محمد 1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ    -10
ل متطلبات درجة الماجستير  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ جمال محمد حسن ضبيع فى الرسالة المقدمه منه الستكما

 شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته :
 م أ1092-1038هر /485-429أ المواجهة الفكرية للمد الشيعى فى عصر السالطين والسالجقة العظام 

  على أن يكون التشكيل على النحو االتى:
 ونةأ.د/ ابراهيم محمد على مرج -1
  

ً
 ورئيسا

ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامعة دمنهور            مشرفا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-2
                                 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة دمنهور          

ً
 مناقشا

 / احمد محمد عبد الحميد أ.م.د -3    
 
ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعد كلية االداب جامعة المنصورة                              مناقشا

 تحت اشراف :
أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة،  أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامعة دمنهور ا.د/ عفيفي 

 محمود ابراهيم          أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  كلية االداب جامعة بنها .
 واعادة التشكيل النقضاء المدة

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افق مجلس الكلية .ار :القر   و

افقه والتأكيد على مقترح لجنة اإلشراف 1/2/2022الموضوع: كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ   -11 م بشأن المو

بتشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسالة المقدمة من الطالبة/ هبة محمد نادر مصطفى الجندى، إلستكمال متطلبات درجة 

 تخصة التاريخ االسالمى بنظام الساعات المعتمدة وعنوانها: –ر فى اآلداب من قسم التاريخ الماجستي

 مأ841-150هر/232-132أ اإلعالم السياس ى فى العصر العباس ى الول 

 والتشكيل على النحو اآلتى :

        أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة                                                      -1
ً
 ورئيسا

ً
 مشرفا

 كلية اآلداب جامعة دمنهور  –أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته 

2-  
ً
 أ.د/ أحمد عبد السالم ناصف                                                                 مناقشا

 كلية اآلداب جامعة طنطا  –أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته 

 أ.د/ تيسير محم -3
ً
 د شادى                                                                           مناقشا

 كلية اآلداب جامعة دمنهور  –أستاذ التاريخ اإلسالمى وحضارته المساعد 

 تحت إشراف :

 داب جامعة دمنهور أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية اال  -أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة 

 مدرس التاريخ االسالمى وحضارته كلية التربية .   -د/ هنية نصر  هنوس عبد ربه     

 وذلك الستيفاء مالحظات الدراسات العليا بادارة الجامعة  -

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

درجة  -منح الباحث / شوقى شعبان شوقى كامل  م بشأن1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ   -12

 الماجستير فى التاريخ االسالمى من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالته تحمل عنوان :

 مأ1093-1022هر/486-413أ الحقوأ والمعامالت فى بالد المغرب والندلس من خالل نوازل بن سهل 

نية واستوفى جميع الشروط والتصويبات وفقا لتقرير لجنة االشراف وقد حصل على توصية بالطبع وقد اجتاز المناقشة العال  

 والتداول بين الجامعات.

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 

درجة  -قزاز م بشأن منح الباحث/ أحمد سعيد محمد ال1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -13

 الماجستير فى التاريخ االسالمى من قسم التاريخ بنظام الساعات المعتمدة ورسالته تحمل عنوان:

 مأ893-629هر/280-8أ آل الجلندى فى عمان من صدر االسالم الى نهاية الدولة االباضية الثانية 

قرير لجنة االشراف وقد حصل على توصية بالطبع وقد اجتاز المناقشة العالنية واستوفى جميع الشروط والتصويبات وفقا لت  

 والتداول بين الجامعات

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

م بشأن مقترح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب / عاطف 1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -14

سالة المقدمه منه الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه فى االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم أحمد محمد على محمد فى الر 

 التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته :

 م أ 1508-1430هر / 914-834أ االخاء االنسانى واثره فى البناء الحضارى ببالد المغرب واالندلس من خالل نوازل الونشريس ي

 يل على النحو االتى:و التشك

 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1

  
ً
 ورئيسا

ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامعة دمنهور              مشرفا

 أ.د/ البيومى اسماعيل الشربينى  -2

 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامع
ً
 ة دمنهور                       مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-3

   
ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعدجامعة دمنهور                                                    مناقشا

 أ.م.د/ مروان سالم نورى  -4

 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعدجامعة ديالى الع
ً
 راأ                                                  مشرفا

علما بأن أ.د/ مروان سالم نورى سينضم للجنة عبر االنترنت خالل المناقشة وهو مشرف ثانى واذا تعذر انضمامه فلن تكون هناك 

 الجامعة نفقات . مشكلة لوجود مشرف رئيس ى ضمن لجنة الحكم والمناقشة علما بان فى جميع االحوال لن تتحمل

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

م بشأن تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للطالب / مصطفى 1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -15
االداب  بنظام الساعات المعتمدة من  عوض عبد الونيس عطية  فى الرسالة المقدمه منه الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه فى

 قسم التاريخ شعبة التاريخ االسالمى وعنوان رسالته :
 م أ1508-1430هر /914-834أ المفاضلة بين الجهاد والحج فى الندلس من خالل نوازل الونشريس ي 

 و التشكيل على النحو االتى:
 أ.د/ ابراهيم محمد على مرجونة -1
 أستاذ التاريخ االسالمى و  

ً
 ورئيسا

ً
 حضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامعة دمنهور            مشرفا

 أ.د/ على سليمان محمد نصر -2
 
ً
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته  ورئيس قسم التاريخ كلية االداب جامعة  المنوفية             مناقشا

 أ.م.د/ تيسير محمد شادى-3
 أستاذ التاريخ االسالمى وحضار 

ً
 ته المساعدجامعةدمنهور  مناقشا

 أ.م.د/ مروان سالم نورى  -4
 
ً
اقمشرفا  أستاذ التاريخ االسالمى وحضارته المساعدجامعة ديالى العر

علما بأن أ.د/  مروان سالم نورى سينضم للجنة عبر االنترنت خالل المناقشة وهو مشرف ثانى واذا تعذر انضمامه فلن تكون هناك 
 يس ى ضمن لجنة الحكم والمناقشة علما بان فى جميع االحوال لن تتحمل الجامعة نفقات .مشكلة لوجود مشرف رئ

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

م بشأن المقترح المرفوع من لجنة االشراف لتشكيل لجنة الحكم 1/2/2022كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته المنعقدة بتاريخ  -16
للطالبة / شيماء سعد النجار المدرس المساعد بالقسم فى الرسالة المقدمه منها الستكمال متطلبات درجة الدكتوراه فى  والمناقشة

 االداب  بنظام الساعات المعتمدة من قسم التاريخ شعبة التاريخ الحديث وعنوان رسالتها:
 م أ دراسة تاريخية2014-1946أ المسلمون فى جنوب الفلبين 

 لى النحو االتى:و التشكيل ع
 أ.د/ صالح أحمد هريدى -1
          أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المتفرغ كلية االداب جامعة دمنهور             

ً
 ورئيسا

ً
 مشرفا

 أ.د/ محمد رفعت االمام -2
 مناق أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عميد كلية االداب جامعة دمنهور                            

ً
 شا

 أ.د/ فايزة حسن ملوك-3
 
ً
 أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر كلية االداب جامعة دمنهور                                       مشرفا

 أ.د/ نجالء محمد عبد الجواد -4
   أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر عميد كلية االداب جامعة بنها                                  

ً
 مناقشا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

أستاذ مساعد بكلية اآلداب جامعة الفيوم  –محمد دسوقى محمد حسن /الطلب المقدم من قسم التاريخ بشأن انتداب أ.د.م   -11

لحضور يوم الخميس من كل م، على أن يكون ا2022ساعات لمقررين لطالب الماجستير ربيع  6وذلك للحضور يوًما واحًدا لتدريس 

 أسبوع لتدريس المقررات التالية: 

  2-11النقد التاريخى  من الساعة  -

 5-2تطور الكتابة التاريخية فى العصور الوسطى   -

 ساعات لكل مقرر. 3علًما بأن زمن املحاضرات  -

 قرار اللجنة: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية قسم رابًعا: موضوعات

افقة على 1/2/2022اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -1 م بشأن المو

ظام الساعات منح الباحثة/ شيماء على عبد الفتاح عثمان، درجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية ، بن

 المعتمدة فى موضوع بعنوان:

 أ المنحوتات اليونانية والرومانية المكتشفة حديث فى جزيرة كانوب أ

 حيث استوف الباحثه جميع التعديالت واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة

 م .16/8/2020علما بأن تاريخ المناقشة : 

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

ا  فق مجلس الكلية .و

افقة على1/2/2022اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -2  م بشأن المو

منح الباحثة/ ريفت كمال شاكر يوسف، درجة الدكتوراة من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية ، بنظام الساعات المعتمدة 

وان أ الوانى الفخارية ذات الشكال اآلدمية فى العصرين اليونانى والرومانى    أ حيث استوف الباحث جميع التعديالت فى موضوع بعن

 واتم التصويبات ومالحظات لجنة الحكم والمناقشة
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على1/2/2022ية والرومانية بجلستة المنعقدة فى اآلثار والدراسات اليونان الموضوع: كتاب مجلس قسم -3  م بشأن المو

إعادة تسجيل مقررات الطالبة/ هاجر عبد الوهاب صبحى بلح ، المسجلة لدرجة الماجستير من قسم االثار والدراسات اليونانية 

لنيل درجة الماجستير فى اآلداب والرومانية ، بنظام الساعات المعتمدة وذلك إلنقضاء فترة الخمس سنوات وهو الحد القص ى 

بنظام الساعات المعتمدة من قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية حيث أن الطالبة سجلت اول مقرر لها بفصل الربيع 

 م ولم تسجل خطة بحث .2013

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على1/2/2022دراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى اآلثار وال الموضوع: كتاب مجلس قسم -4  م بشأن المو

تعديل  تشكيل لجنة الحكم والمناقشة للباحث / محمد أمين سعد فرج ، المسجل  لدرجة الدكتوراة  فى اآلداب بنظام الساعات 

 المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :

 عناصر المعمارية املحلية والكالسيكية للعمارة الدينية بمدينة الحضر فى العصرين  الهلينستى والرومانى أأ ال

وذلك بناء على اإلعتذارالشخص ى  المقدم من السيدة الستاذة الدكتورة / فاطمة صالح الدين موس ى أستاذ اآلثار والدراسات  

 جامعة اإلسكندرية نظرا لظروفها الصحية . اليونانية والرومانية بكلية السياحة والفنادأ 

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 

 رئيسا ومناقشا                                               أ.د/ حسان عامر                                                         -1

 اآلثار جامعة القاهرة  كلية  –استاذ اآلثار اليونانية والرومانية  

 مشرفا         أ.د/ عبير عبداملحسن قاسم                                                                          -2

 كلية الداب جامعة دمنهور  –أستاذ ورئيس قسم الثار اليونانية والرومانية 

 مناقشا                                                                أ.د/ هالة ندا                               -3

 كلية الداب جامعة طنطا –استاذ اآلثار اليونانية والرومانية    

 مشرفا                                                                          د/ عزة عبد الحميد قابيل                               -4

 كلية الداب جامعة طنطا –استاذ مساعد اآلثار اليونانية والرومانية    
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على1/2/2022اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -5   م بشأن المو

لحكم والمناقشة للباحثة / لبنى فوزى محمود دسوقى  ، المسجلة  لدرجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات تشكيل لجنة ا

 المعتمدة من قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية فى موضوع :

 أ دراسة أثرية للحياة السياسية فى اإلمبراطورية الرومانية

 تى بداية القرن السابع الميالدى (أ)منذ أواخر القرن الثالث الميالدى وح 

 وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من كل من : 

 أ.د/ حنان خميس الشافعى                                                                              رئيسا ومناقشا  -1

 كلية اآلداب جامعة دمنهور   –استاذ اآلثار اليونانية والرومانية  

 أ.د/ سماح محمد الصاوى                                                                                     مشرفا   -2

 كلية الداب  لشئون الدراسات العليا والبحوث بجامعة دمنهور  –أستاذ قسم الثار اليونانية والرومانية  ووكيل

 مناقشا                                                                             د/ مارى ميساك مانوك كيبليان      -3

 استاذ مساعد بقسم اإلرشاد السياحى كلية السياحة والفنادأ جامعة حلوان

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على1/2/2022الرومانية بجلستة المنعقدة فى اآلثار والدراسات اليونانية و  الموضوع: كتاب مجلس قسم -6  م بشأن المو

 م وذلك لطالب الماجستير والدكتوراة والمواد التكميلية .2021اعتماد نتيجة فصل الخريف 

افقة على 1/2/2022اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -1 م بشأن المو

 م وذلك لدرجتى الماجستير والدكتوراة )على النحو المرفق (2022ررات فصل الربيع اعتماد مق

 قرار اللجنة: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 60 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افقة على1/2/2022اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة المنعقدة فى  الموضوع: كتاب مجلس قسم -9   م بشأن المو

أ.د/ سماح الصاوى ( بقاعة  –أ.د/ حنان الشافعى  –رات الماجستير والدكتوراة الخاصة بكل من : )أ.د/ عبير قاسم تدريس مقر 

 التمبس بالدور الثامن .

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

م بشأن التقرير المقدم من 1/2/2022منعقدة فى اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية بجلستة ال الموضوع: كتاب مجلس قسم -10

 .  أ.د/ عبير قاسم عن المشروع البحثى بعنوانأ إعادة صياغة تدريس التراث الثقافى فى مصر أ 

 قرار اللجنة: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م بشأن التقرير المقدم من 1/2/2022مانية بجلستة المنعقدة فى اآلثار والدراسات اليونانية والرو  الموضوع: كتاب مجلس قسم -11

 أ.د/ عبير قاسم عن المشروع البحثى بعنوانأالتعليم وبناء القدرات فى دراسات علم المتاحف أ .

 قرار اللجنة: احيطت اللجنة علًما

 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 خامًسا: موضوعات قسم اللغة العربية: 

افقة على التشكيل المقترح لمناقشة 2022/ 2/ 1لس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى  كتاب مج -1 م بشأن المو

الطالب/ محمد أحمد إبراهيم محمد القرنشاوي، المسجل الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير فى اآلداب 

 بنظام الساعات المعتمدة،

 د مصطفى غنيم )دراسة نقدية(موضوع الرسالة:اتجاهات أدب الطفل عن 

 بإشراف:أ.د/ محمد زكريا عناني  و أ.د/ محمد محمود أبو علي . 

 على النحو التالى:

ا ورئيًسا. -
ً
 أ.د/ محمد زكريا عناني... أستاذ الدب العربي بكلية اآلداب _ جامعة اإلسكندرية ، مشرف
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 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

ا.أ.د/ عيد علي مهدي بلبع ....   أستاذ النقد والبالغة بآداب ا -
ً
 لمنوفية .                              مناقش

ا. -
ً
 أ. د/ محمد محمود أبو علي ... أستاذ النقد الدبى والبالغة بكلية اآلداب _دمنهور.      مشرف

ا
ً
 أ.د/ مروة شحاتة الشقرفي، أستاذ الدب العربي المساعد بكلية اآلداب جامعة دمنهور، مناقش

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 رار :الق

افق مجلس الكلية .  و

افقة على منح الطالبة/ هبة عبد المنعم أبو زيد 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   -2 م بشأن المو

عطية درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية تخصة )الدراسات الدبية والنقدية( فى 

 ع: موضو 

اية عند محمد حسن عبد الله،  نقد الرو

 فقد أتمت الطالبة التصويبات بعد مناقشة عالنية، واستيفاء مالحظات لجنة الحكم والمناقشة، بإشراف :  

 أ.د/ محمد محمود أبو علي أستاذ النقد والبالغة بكلية اآلداب _ جامعة دمنهور. 

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس ا  لكلية .و

 

افقة على منح الطالب/ محمد أحمد 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   -3 م بشأن المو

 محمد أحمد غباش ي درجة الماجستير فى اآلداب بنظام الساعات المعتمدة من قسم اللغة العربية تخصة )أدب ونقد(.

 الحكمة بين عبد الله بن المبارك والشافعّي )دراسة أسلوبية(موضوع الرسالة: الرؤيا والتشكيل فى شعر الزهد و 

 فقد أتم الطالب التصويبات بعد مناقشة عالنية واستيفاء مالحظات لجنة الحكم والمناقشة، 

 أ.م.د/ أسماء شمس الدين.و       أ.د/ محمود فراج عبد الحافظبإشراف :

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 القرار :

افق مجلس الكلي  ة .و
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ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

م بشأن اجماع مجلس قسم اللغة العربية بجميع أعضائه 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى  -4

على التأكيد على رفض القسم للسنة التكميلية التى يتوجب على الطالب الحاصل على درجة )مقبول( اجتيازها، كي يتسنى له 

 ، لما أعقبته من آثار سيئة على العملية التعليمية والتدريسية بالقسم، وبالدراسات العلياالقبول بالسنة التمهيدية للماجستير

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

م بشأن اجماع مجلس القسم على  ضرورة التنويه على 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   -9
ابط تنظيمية لتقييد عدد القبول بالدراسات العليا )شعبة الدراسات اإلسالمية(، نظًرا للعدد الهائل وجوب وضع ضو 

الذى تقدم لاللتحاأ بالشعبة، والذى تجاوز المائة طالب، وال يوجد بالتخصة أساتذة يستوعب نصا ها هذا العدد 
 الهائل من الطالب.

 م. 2022اآلداب بجامعة دمنهور بداية من فصل الخريف  القرار: تقترح اللجنة االقتصار على خريجى كلية

 القرار :
 يرجأ  القرار لمزيد من الدراسة .

 

افقة على الخطة المرفوعة من الطالبة / 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   -6 م بشأن المو

 درجة الدكتوراه، و موضوعها: مروة راغب سيف النصر محمود، الستكمال متطلبات الحصول على 

ائي المعاصر  ىمصر ف علىصورة الحملة الفرنسية أ  أنماذج مختارةأ أ ) دراسة تحليلية نقدية (أ السرد الرو

 بإشراف: 

 ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المصرى أستاذالدب المقارن،كليةاللغات والترجمة _ جامعةالزهر   أ.د/ يوسف السيدعام -

 د/ محمد رفعت  االمام   أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية االداب جامعة دمنهور أ.  -

 كليةاآلداب _ جامعةدمنهور.ورئيس قسم اللغة العربية بأستاذالدب والنقد،          أ.د/ إيمان فؤادبركات -

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على اعتماد توزيع مقررات 2022/ 2/ 1اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   كتاب مجلس قسم -1 م بشأن المو

 الماجستيرتخصة الدراسات اللغويةللفصل القادم على النحو التالى:  
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 * علم السلوب :                     أد. محمودفراج

 * علم المصطلح :                    أد. محمودفراج

 لنصوص:              أم.دمصطفىإسماعيل* تحقيق ا

 * مناهج البحث :                    أم د. بدورعبدالمقصود

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على تصورمقترح جدول الدراسات 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   -8 م بشأن المو

 ليالمرحلتي الماجستيروالدكتوراه شعبة )الدب والنقد(:الع

 أوال : درجةالماجستير )شعبةأدب ونقد( : 

  أ.دعبدالواحدالشيخ  االتجاهات الدبيةوالنقديةالمعاصرة

 أ.دمحمدأبوعلي     فنون أدبية

 أ.م.دأسماءمحمودشمس الدين                  دراسةلشاعرعربي

 أ.م.دمروةشحاته                  تحقيق النصوص

 ثاِنًيا : درجةالدكتوراه )شعبةأدب ونقد( :

 أ.دإيمان بركات     مقارنةالديان

 علم السلوب اإلحصائي                                              أ .دمحمدأبوعلي

 أ.د . عمرشحاته               مصادردراسةالتراث الدبي عندالعرب

افقت قرار اللجنة:   اللجنة.و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة على اعتماد نتيجة طالب الدراسات العليا 2022/ 2/ 1كتاب مجلس قسم اللغة العربية بجلسته المنعقدة فى   -8 م بشأن المو

قرار اللجنة: م . 2022 -2021دكتوراة( فصل الخريف  –بقسم اللغة العربية وآدا ها تخصة الدراسات اللغوية) ماجستير 

 افقت اللجنة.و 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افقة على  –الطلب المقدم من الستاذ الدكتور/ محمود فراج عبد الحافظ  -9 أستاذ بقسم اللغة العربية والذى يلتمس فية المو

ة لنيل درجة أن يقوم الستاذ الدكتور/ زكريا شحاتة الفقى بمناقشة الباحث / وليد فتحى إبراهيم شعلة فى الرساله المقدمة من

 الماجستير ) الون الين( نظًرا للظروف االحترازية؛ مع العلم أن باقى اللجنة ستكون متواجدة على منصة الحكم والمناقشة.

افقت اللجنة   القرار: و

 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افيا :  سادًسا : موضوعات قسم الجغر

افيا بجلسته المنعقدة في كتاب مجلس  -1 افقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة  2022/ 2/ 6قسم الجغر م؛ بشأن المو

لطالبة/ إلهام عبد الرؤوف فؤاد إبراهيم عوض والمسجلة لدرجة الماجستير بنظام الساعات المعتمدة فى موضوع بعنوان: ل

 )التطرفات المناخية وأثرها في الزراعة بدلتا النيل( 

 ى النحو التالي:على أن يكون تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عل

ا ورئيًسا -
ً
 أ.د. ماجد محمد محمد شعلة                                                                            مشرف

افيا الطبيعية والخرائط والعميد السبق لكلية اآلداب جامعة دمنهور.  أستاذ الجغر

ا                                                                  أ.د. ياسر أحمد السيد                          -
ً
ا مشارك

ً
 مشرف

افيا الطبيعية بكلية اآلداب جامعة دمنهور       أستاذ الجغر

 أ.د. زينهم السيد إبراهيم محمد مجد                                                                       عضًوا. -

افية بكلية اآلداب جامعة كفر الشيخ  أستاذ   المناخ التطبيقي ونظم المعلومات الجغر

ا. -
ً
ا مشارك

ً
 أ.د. محمد عوض السمني                                                                                      مشرف

افيا كلية اآلداب جام افيا المناخية ورئيس قسم الجغر  عة دمنهور أستاذ الجغر

 أ.م.د. وليد عباس عبد الراض ي حسان                                                                    عضًوا. - 

افية بكلية اآلداب جامعة عين شمس   افية المناخ وتطبيقات االستشعار من بعد ونظم المعلومات الجغر  أستاذ مساعد جغر



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افقت اللجنة  قرار اللجنة: و

 رار :الق

افق مجلس الكلية .  و

افيا بجلسته المنعقدة في كتاب مجلس  -2 افقة على 2022/ 2/ 6قسم الجغر قبول طالب الدراسات العيا لتسجيل  م؛ بشأن المو

  .م 2022/  2021مقررات الماجستير مستوى أول فصل الربيع 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افيا بجلسته المنعقدة في قسم اكتاب مجلس  -3 افقة 2022/ 2/ 6لجغر قبول طالب دبلوم المساحة ونظم على  م؛ بشأن المو

  .م 2021/2022المعلومات فصل الربيع 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 سابًعا: موضوعات قسم االجتماع:

افقة على منح درجة الماجستير للطالبة/ ندى 2022براير ف  3كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة فى  -1 م بشأن المو

 إبراهيم الرومى فى الرساله المقدمة منها بعنوان: 

 أ أسلوب الحياه وانعكاساتة على ثقافة االستهالك فى املجتمعأ دراسة تطبيقية مقارنة فى محافظة البحيرةأ

 نة الحكم والمناقشة.وذلك بعدما اتمت الطالبة التصويبات التى ابدتها لج

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تسجيل بحث الطالبة/ هبة محمد 2022فبراير   3كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة فى  -0 م بشأن المو

 مصطفى لدرجة الماجستير فى الخطة المقدمة منها بعنوان:

برنامج صح المرأة فى دعم صحة النساء المصريات ضد سرطان الثدى: دراسة تقييمية أ دور الفريق الطبى القائم على 

 مليون صحةأ 100لمبادرة 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 إشراف:

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد        د/ نا ى بدر إبراهيم                                   

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –أستاذ علم االجتماع المساعد            د/ محمود عبد الحميد حمدى           

افقت اللجنة  القرار: و

 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة على تسجيل بحث الطالبة/ سمر عبد السالم 2022فبراير   3كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة فى  -6 م بشأن المو

 الساعات المعتمدة  فى الخطة المقدمة منها بعنوان:سليم  لدرجة الدكتوراه بنظام 

 أ لغة الجسد وأهميتها فى تأهيل قيادات الصف الول والثانىأ ) دراسة تحليلية لخطابات القادة(

 إشراف:

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –د/ مجدى أحمد بيومى                                     أستاذ علم االجتماع المساعد 

 جامعة دمنهور  –كلية اآلداب  –/ خالد السيد شحاتة                                     مدرس علم االجتماع د

افقت اللجنة  القرار: و

 القرار :

افق مجلس الكلية.  و

 

افقة على اعتماد توزيع مقررات الدراسات 2022فبراير   3كتاب مجلس قسم االجتماع بجلستة المنعقدة فى  -4 العليا م بشأن المو

 .م لبرنامج الماجستير والدكتوراة 2022لفصل الربيع 

افقت اللجنة.قرار اللجنة:   و

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 من : 
ً

 تاسًعا : المذكرة المقدمة من السيدة / سوزان إبراهيم البسيونى، المشرف على الدراسات العليا بشأن كال

  أحمد دمين منصور عيساوى 

 د الحربى   كويتى الجنسية على عبد الله خال
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 الباحثين بقسم االجتماع  تخصة االعالم ) وفق المعروض(.  -لمياء فتحى الجندى 

القرار: اللجنة ترى أن حق الطالب استكمال الدراسة ويرفع المر ملجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة التخاذ ما تراة 

 مناسب.

 القرار :

محمد الصاوى مذكرة تفصيلية مدعومة بالمستندات عن الموضوع فأكملة منذ يناير وحتى تاريخه للعرض  تكتب السيدة أ.د/ سماح

 على مجلس الدراسات العليا ومجلس الجامعة .

 

عاشًرا: نظًرا لوجود بعض المشكالت التى ترتبت على ثنائية االشراف والتناقض فى بعض االحيان بين توجهات المشرفين العلمية مما 

 عى تعثر الطالب لعجزة عن اتباع تنفيذ التوصيات لالثنين فى وقت واحد.يستد

قرار اللجنة: أقرت اللجنة بالرجوع إلى النظام القديم وهو االكتفاء بمشرف واحد وال حاجة إلى وجود اثنين إال بخطاب مرفق مع 

لة من الموضوعات البينية التى تستحق وجود الموضوع يبين فية أسباب االستعانة بالمشرف الثانى ومن ضمنها أن موضوع  الرسا

 مشرف من تخصة آخر. 

 القرار :

 .البداء الرأى رفع المر الى مجلس الدراسات العليا بالجامعة ومجلس الجامعة 

 

ليا بكلية الحادى عشر: نظًرا إلقبال عدد كبير من خريجى الكلية وخريجى الكليات الخرى وجامعة الزهر لعلتحاأ بمرحلة الدراسات الع

 اآلداب جامعة دمنهور، مما يرفع من أسم الكلية ويزيد من رتبتها التنافسية بين الجامعات الخرى، ونظًرا لقلة عدد الساتذة والساتذة

 المساعدين فى البرامج المعنية .

افقة على زيادة عدد الطالب مع كل مشرف من  د الحاصلين على السنة إلستيعاب عد 40إلى  20قرار اللجنة: ترى اللجنة المو

 التمهيدية فى كل برنامج.       

 القرار : 

 .البداء الرأى رفع المر الى مجلس الدراسات العليا بالجامعة ومجلس الجامعة 

 

 م والحاصلين على إفادة فقط بسبب تعثرهم   إنهاء محو المية.2021الثانى عشر:     بخصوص قبول الطالب دفعة    

افقت ال فادة فقط مع كتابة إقرار بأنهم لم يتم تسجيلهم للدرجة العلمية قبل الحصول على إفادة إل با بلجنة على قبول الطال القرار: و

 محو المية.                                                                 

 القرار :
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افق مجلس الكلية .  و

 

 ما يستجد من أعمال  :

افقة املجلس بجلسته في كتاب السيد أ.د/ محمدالس .1 افيا بمو على توزيع العباء  13/2/2022منى  رئيس مجلس قسم الجغر

 . 2021/2022التدريسية للدراسات العليا لفصل الربيع 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة املجلس بجلسته في  .2 افيا بمو د نتيجة على اعتما 13/2/2022كتاب السيد أ.د/ محمدالسمنى  رئيس مجلس قسم الجغر

افية لفصل الخريف للعام الجامعى   .2021/2022دبلوم المساحة ونظم المعلومات الجغر

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس بجلسته في  .3 افيا بمو على اعتماد نتيجة  13/2/2022كتاب السيد أ.د/ محمدالسمنى  رئيس مجلس قسم الجغر

 . 2021/2022الدراسات العليا لفصل الخريف 

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة املجلس بجلسته في  .4 على قبول تسجيل  16/2/2022كتاب السيد أ.د/ فضل الله اسماعيل  رئيس مجلس قسم الفلسفة  بمو

الخطة المقدمة من الطالبة / عزة عالء حسن عمر  شعبة الفلسفة و تاريخها بعنوان أ مفهوم السلطة عند أحنة أرندت أ دراسة 

 نقدية تحت اشراف كل من : تحليلية

 الستاذ بقسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة دمنهور   أ.د/ فضل الله محمد اسماعيل

 المدرس بقسم السياسة كلية اآلداب جامعة دمنهور    د. آيات عادل زكريا

 بانه قد تم عقد السيمينار بتاريخ 
ً
 3/1/2022علما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

افقة املجلس بجلسته في كتاب السيد أ.د/  .5 على قبول تسجيل  16/2/2022فضل الله اسماعيل  رئيس مجلس قسم الفلسفة  بمو

الخطة المقدمة من الطالبة / سلمى احمد حسن خليل   شعبة الفلسفة و تاريخها بعنوان أ قضايا المرأة في فكر نوال السعداوى  

 أ دراسة تحليلية نقدية  تحت اشراف كل من :

 الستاذ بقسم الفلسفة كلية اآلداب جامعة دمنهور   الله محمد اسماعيلأ.د/ فضل 
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 41 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 الستاذ المساعد بقسم الفلسفى كلية اآلداب جامعة دمنهور   أ.م.د/ رشا محمود رجب

 بانه قد تم عقد السيمينار بتاريخ 
ً
 3/1/2022علما

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افقة املجلس بجلسته في كتاب السيد أ.د/ فضل الله اسماعيل  رئيس  .6 على قبول الطالب  16/2/2022مجلس قسم الفلسفة  بمو

 ن للدراسات العليا بقسم الفلسفة لحين استيفاء أوراأ الطالب و توقيع المرشد االكاديمى ورئيس القسم  .مييالمتقد

 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

افق مجلس الكلية على ضم لجنة العالقات الثقافية للجنة .1  الدراسات العليا لتعثر انعقادها لمدة ثالثة أشهر . و

 

 

 : موضوعات العالقات الثقافية والخارجية :
ً
 سابعا

 
 بجلسته الطارئة في كتاب  .1

ً
افيا باحاطة املجلس علما بطلب  13/2/2022السيد أ.د/ محمد السمنى رئيس مجلس قسم الجغر

شأن بروتوكول التعاون بين كلية اآلداب جامعة دمنهور وكلية  العلوم السيد أ.د/ محمد مجدى تراب  الستاذ المتفرغ بالقسم ب

 .االنسانية  بجامعة بريمورسكا بسلوفينيا في مجاالت التعليم والعلوم والبحوث 
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 بجلسته الطارئة فيكتاب  .2
ً
افيا باحاطة املجلس علما ب بالخطا 18/1/2022 السيد أ.د/ محمد السمنى رئيس مجلس قسم الجغر

الوارد من السيد أ.د/ محمد لطيف أمين املجلس العلى للجامعات بشأن الدعم المالى من املجلس الثقافى البريطانى للجامعات 

المصرية فش شكل مشروع بحثى في مجال التغير المناخى  ويقدم القسم استعداده للمشاركة بمشروع بحثى عن أثر الثنائية 

اقترح الفريق البحثى من كل من : القطبية للمحيطى  الهادى والهندى في أمطار حوض النيل و

 منسق عام المشروع             أستاذ الجيومورفولوجيا المتفرغ بالقسم أ.د/ محمد مجدى مصطفى تراب   -

افيا المناخية بالقسم أ.د/ ياسر أحمد السيد السيد -  للمشروع             أستاذ الجغر
ً
 رئيسا
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 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا

ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي

، و تلبية احتيا زات الم تمز   و طالبها ، و استخدام وسائد تعليمية حديثة ،و متابعة الخري ين، و إتاحة الفرصة لها لمتابعة ال ديد من العلوم و المعارف و الخبرات

ج ت  ، و بةززال اللخصززية المصززرية و تةميزة قززيم الةتمززال و المززواطةين مزن خززالد إ ززرالات تتسززم بالسزتقاللية و التعززاون و التقززويم الززذاتحززد ملزكال جالمسزاممة  زز،و

 والمستمر .
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افيا المناخية بالقسم عوض السيد السمنى أ.د/ محمد -  منسق اكاديمى للمشروع           أستاذ الجغر

 المسؤول عن كتابة الخطة والمشروع         المدرس بالقسم د/ ابراهيم مصطفى شعبان -

 مسؤول نظم المعلومات واالستشعار عن بعد         المدرس بالقسم مدى مازن د/ حسام الدين ح -

 منسق مالى للمشروع                                              المدرس بالقسم محمد الجمال د/ شهيناز محمد -
 القرار :

افق مجلس الكلية .  و

 

 بجلسته في  .3
ً
كتاب السيدة أ.د/ عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية احيط املجلس علما

لسيدة أ.د/ عبير قاسم عن المشروع البحثى بعنوان  أ التعليم وبناء القدرات في دراسات علم بالتقرير المقدم من ا  1/2/2022

 المتاحف  أ .
 القرار :

 ويرفع التقرير للجامعة .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بجلس .4
ً
ته في كتاب السيدة أ.د/ عبير قاسم رئيس مجلس قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية احيط املجلس علما

بالتقرير المقدم من السيدة أ.د/ عبير قاسم عن المشروع البحثى بعنوان  أ إعادة صياغة تدريس التراث الثقافى في   1/2/2022

 مصر أ .
 القرار :

 ويرفع التقرير للجامعة .
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

لى مشروع العالقات بين الشرأ والغرب دراسات تحدث السيد أ.د/ على أحمد السيد  الستاذ المتفرغ بقسم التاريخ والقائم ع .5

( خمس كتب كاهداء لمكتبة الكلية على النحو 5متنوعة ) عصور وسيطة ومعاصرة (  عن آخر تطورات المشروع و قدم عدد )

 التالى :

 املجلة العلمية لكلية السياحة والفنادأ جامعة االسكندرية . -

- Frion Iberia to china  

- C. TH 21 – TH11ION BETWEEN EAST AND WEST INTERCULTURAL RELAT 

- Studies in Peace-building History between East and West through the Middle Ages and Medern Era 

- Relation between East and West . 
 القرار :
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ة ، و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القدرات العلمية و البحثية ألساتذتها ال ودة التعليمية و البحثية ، و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التكةولو ي
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

افق مجلس الكلية   على قبول االهداء وطلب من سيادته تقرير عن المشروع .و

 

 هداء المقدم من وزارة الوقاف وهى كاالتى :قبول ال  .6

 نسختين من مسيرة النقد الدبي  وقضاياه . -

 نسخه من  المسيرة الثقافية  للشعر العربي ومدارسه . -

 سلسة رؤية للفكر المستنير املجموعة الثانية  باللغات  العربية واالنجليزية والفرنسية . -
 القرار :

افق مجلس الكلية   اء  .قبول االهد علىو

 موضوعات قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :

 بجلستهمجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية كتاب  .1
ُ
م   بالتقرير المقدم 1/2/2022فى   باحاطة املجلس علما

 .( edumustمن أ.د/ عبير عبد املحسن قاسم بخصوص مشروع اإليراسموس )
 القرار :

.أحيط مجلس الكل
ً
 ية علما

 

 بجلستهمجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  كتاب .2
ُ
افقة ب م 1/2/2022 فى   باحاطة املجلس علما على مو

أ.د/ سماح الصاوى (  –أ.د/ حنان الشافعى  –تدريس مقررات الماجستير والدكتوراة الخاصة بكل من : ) أ.د/ عبير قاسم 

 بقاعة التمبس بالدور الثامن . 
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بجلستهمجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  كتاب .3
ُ
بحضور السيدة  1/2/2022فى   باحاطة املجلس علما

الدكتورة / نهى عبد الرحمن ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان : مهارات إستخدام محركات الهوية اإللكترونية للباحث أ عبر 

 .م 18/1/2022زووم بتاريخ  تطبيق
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 



    

                                                                                                                                              
       Damanhur universityجامعة دمنهور                                                                                                                         
          Faculty of Artكلية اآلداب                                                                                                                                
                                                        

 

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

 رسالة الكلية :

إ و إقليميزا اسزتةاداإ إلزى معزايير تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترقى إلى مستوى التميزز واببزداف  زج م زاد ا دال والعلزوم ابةسزاةية   زى سزوا العمزد محليزا
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مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

  مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية كتاب .4
ً
بحضور  1/2/2022لسته المنعقدة فى بج باحاطة املجلس علما

أهداف الباحثين أ عبر السيدة الدكتورة / نهى عبد الرحمن ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان : فاعلية الكوتشنج فى تحقيق 

 .م 15/1/2022تطبيق زووم بتاريخ 
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 مجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  كتاب .5
ً
بحضور  1/2/2022بجلسته المنعقدة فى باحاطة املجلس علما

اإلختبارات اإللكترونية والتوزيع والتصحيح التلقائى   السيدة الدكتورة / نهى عبد الرحمن ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان :

 .م 26/1/2022أ عبر تطبيق زووم بتاريخ 
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 بجلستهمجلس قسم االثار والدراسات اليونانية والرومانية  كتاب .6
ُ
بحضور السيدة الدكتورة /  /1/2فى   باحاطة املجلس علما

 .28/1/2022عبر تطبيق زووم بتاريخ ريبية إلكترونية بعنوان : البحث العلمى والحوار   أ نهى عبد الرحمن ورشة تد
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 موضوعات قسم التاريخ :

م  بشأن احاطات  أ.د/ ابراهيم مرجونة بالنشطة العلمية والكاديمية 2022/ 1/2كتاب مجلس قسم التاريخ بجلسته فى .1

 ية :والبحثية اآلت

 من المملكة االردنية الهاشمية وتهنئة القسم لسيادته  2021الحصول على جائزة التميز العلمى لعام  -

 نشر مقال علمى عن تاريخ افريقيا فى العصور االسالمية بشكل دورى بجريدة وبوابة روز اليوسف  -

 2021اكتوبر  11نشر مقال علمى عن أ اسهامات االرمن فى العمارة خالل العصر الفاطمى أ فى  -

 2021يونيه 11نشر مقال علمى عن أ العادات والتقاليد االرمنية أ فى  -

 21/12/2021شهادة مشاركة فى ورشة بعنوان أ الترجمة كما يجب ان تكون أ فى  -

اقع والتديات أ باالردن فى  –شهادة حضور مؤتمر علمى أ الثقافة االسالمية  -  2021ديسمبر 24الو

 2021ديسمبر30باالردن فى ندوة النشر العلمى فى مجاالت ذات تاثير عبر االنترنت فى  –كريت شهادة مشاركة من جامعة ت -

 31/12/2021شهادة عضوية فى منصة الباحثين االكاديميين فى  -

 2021يناير2شهادة مشاركة بورشة عمل أ المهارات الرقمية العداد مشاريع البحوث العلمية أ باالردن فى  -
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تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 ل أ ثقافة النشر فى مجاالت مفهرسة ضمن قاعدة بيانات سكوبس بالجزائرشهادة مشاركة بورشة عم -

 شهادة مشاركة فى الدورة العلمية أ تقنيات واليات التوثيق فى منهج البحث التاريخى بين االصالة والتجديد أ بجامعة بغداد  -

العراأ اختصاص التاريخ نموذجا أ شهادة مشاركة بورشة عمل أ بنك المعلومات وارشفة الرسائل واالطاريح الجامعية فى  -

 بالعراأ

شهادة مشاركة بورشة عمل أ التخطيط االستراتيجى لتنمية وتمكين الشباب مؤشرات واستراتيجيات وحلول مقترحة أ  -

 بجامعة ميسان العراأ 

 باالردن  2022يناير 9شهادة مشاركة فى املحاضرة أ مهارات كتابة العنوان فى البحث العلمى أ  -
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 
 
 

 :   موضوعات خدمة املجتمع وتنمية البيئة   :
ً
 ثامنا

 

:  التصديق على جلسة املحضر السابق
ً

 .أوال

 تم التصديق قرار اللجنة:
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 موضوعات اللجنة: 

املجلرررس العلرررى للجامعرررات بشرررأن متابعرررة التكليفرررات  أمرررين –الخطرراب الررروارد مرررن السررريد السرررتاذ الررردكتور/ محمرررد مصرررطفى لطيررف  .1

الصررادرة للسررادة النررواب رؤسرراء الجامعررات لخدمررة املجتمررع وتنميررة البيئررة بتقررديم خطررة تنفيذيررة ببرررامج زمنيررة محررددة لتفعيررل دور 

افرل الطبيره والبيطريرة بالتن افل التوعية والتدريب والقو سريق مرع مبرادرة حيراة الجامعات فى خدمة املجتمع املحلى على مستوى قو

افرررل التنمويرررة الشررراملة الترررى تقررروم  هرررا الجامعرررات المصررررية ضرررمن مبرررادرة  كريمرررة، وقرررد قررررر املجلرررس اعتمررراد الخطرررة التنفيذيرررة للقو

م( والتنسريق مرع مجلرس إدارة مبرادرة حيراة كريمرة لعمرل مشرروع بروتوكررول 2022م ) مرن ينراير حترى ديسرمبر2022حيراة كريمرة للعرام 

 هذة الخطة . تعاون لتنفيذ 
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 والمستمر .

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

     1496633540ت + فاكس     -1496633541ت:           ~ 43 ~                          البحيرة  –دمنهور  –األبعادية –مجمع الكليات                    

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

 

 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 
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وكيررل الكليررة لشررئون خدمررة املجتمررع تنميررة البيئررة بالتنسرريق مررع إدارة  –القرررار: تفرروض اللجنررة السررتاذ الرردكتور / وفرردى أبررو النضررر 

 الكلية وإدارة الجامعة إلتخاذ الالزم.  
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

م الجامعرة بشرأن كيفيرة االسرتفادة مرن مبرانى المدينرة الجامعيرة بمدينرة أمرين عرا –الخطاب الوارد من السيد الستاذ / أحمد الهلى  .0

 البستان بالدلنجات . 

 القرار: ترى اللجنة عرض المر على مجلس الكلية إلبداء الرأى للرد على الجامعة .
 القرار :

 

 بشأن اإلطمئنان على تطعيم كل منتسبى الكلية  .6

 لكلية واللجنة الطبية على اإلنتهاء من تطعيم كل منتسبى الكلية.تتوجة اللجنة بخالة الشكر إلدارة ا القرار:
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 التنسيق مع إدارة الكلية على إقامة ندوة تثقيفية حول المبادرات الرئاسية ومردودها على املجتمع. .4

افقت اللجنة. القرار:  و
 القرار :

.
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

 بعة عملية التطهير والتعقيم للكلية بصفة مستمرة.شأن ضرورة متاب .9

افقت اللجنة  القرار:  و
 القرار :

. 
ً
 أحيط مجلس الكلية علما

 

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

 

  رابعةالهذا وقد انتهى االجتماع الساعة 
ً
 . عصرا
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 رؤية الكلية :

تتطل  الكلية إلى أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية 

بأساتذتها  وتصد معتمدة تحتد مكاةة مرموقة بين ةظائرما

مستوى المةا سة محليأ و اقليميإا من خالد  وخري يها إلى

برامج دراسية متميزة  ى مرحلتى الليساةس والدراسات 

 .  لتةمية المستدامة للم تم العليا تسهم  ى الرقى و ا

 عميد الكلية                                                                                             
 

 
 

 .د/ محمد رفعت االمامأ                                                                                          

 


