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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 cv سيرة ذاتية                     
  PERSONAL DATA  

  .حميدة االسم : أحمد عطية أحمد
 .3الحالة االجتماعية : متزوج +

 .الدرجة العممية : مدرس
 دمنيور.الجامعة : 

  .الكمية : اآلداب
 .وآدابيا القسم:المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية

  .التخصص: المغة العبرية )عمم المغة المقارن(
 yahoo.com @ AhmedAttya5 االلكتروني البريد
 .العربية مصرجميورية  -البحيرة -: كفر الدوارالعنوان

 

 : 
 م2002الدرجـة : الميسانس : مايو

 الجامعة : دمنيور.
 .الكمية : اآلداب

 .القسم:المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا
 .الشرف جدًا مع مرتبة التقدير:جيد

 م.2008-2007الدرجة : الماجســــتيـر
 .الجامعة : اإلسكندرية
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 .اآلداب الكمية:
 .القسم: معيد المغات الشرقية

 .العبرية وآدابيا خصص: المغةالت
 التقدير: ممتاز.

 م.2008تسجيل دكتوراه : فبراير
 .اإلسكندرية الكمية: آداب
 م.00/6/2003الدكتوراه : 

 التقدير : مرتبة الشرف األولى.
 (.التخصص: المغة العبرية)عمم المغة المقارن

 

: 
  .الوظيفة : معيد=
 م.2007مايو -2002نوفمبر،  جامعة اإلسكندرية فرع دمنيوراآلداب  كمية  
 مساعد الوظيفة : مدرس=
 م.2007مايو  ،كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع دمنيور  
 الوظيفة : مدرس.=
 م حتى اآلن.25/9/2003كمية اآلداب جامعة دمنيور من    

 

:  
 الماجستير بعنوان: سفر صفنيا دراسة فى القضايا النقدية  بحث تكميمي لدرجة -0

 .الدينية واألدبية و    
 رسالة الدكتوراه وعنوانيا : حروف المعاني األحادية بين العربية التراثية وعبرية  -2

 العيد القديم ، دراسة مقارنة.    
 



 

                                                                                                             

 جامعة دمنهور                                                                                           كلية اآلداب  

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

 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 العالى عبارة عن ثمانى دورات  وزارة التعميملقيادة الحاسب اآللي  I.C.T.P دورة-0
 بيانيا كاآلتي:

 0/9/2007المعمومات،فى الفترة من دورة المفاىيم األساسية لتكنولوجيا  - أ
 ،بمعمل كمية التربية بدمنيور.م00/9/2007حتى

  9/2007/ 05دورة استخدام الحاسوب والتعامل مع الممفات فى الفترة من  - ب
 كمية التربية بدمنيور.بمعمل م  23/00/2007حتى

 . م2007 /20/00حتى 05/9/2007فى الفترة من  wordدورة معالجة النصوص -ج   
 بمعمل كمية التربية بدمنيور.       
 حتى  24/00/2007في الفترة من  EXCELدورة معالجة جداول البيانات -د    

 . بمعمل كمية التربية بدمنيور. 25/02/2007       
  29/02/2007الفترة من   فيPower Point  دورة العروض التقديمية  -ىـ     

 . بمعمل كمية التربية بدمنيور.5/2/2007حتى          
 . 4/3/2008حتى9/2/2008في الفترة من   ACCESSدورة قواعد البيانات  -و    

 بمعمل كمية التربية بدمنيور.       
 حتى  22/3/2008مقدمة عن حماية وصيانة الحاسب الشخصي في الفترة من  -ز    

 . بمعمل كمية التربية بدمنيور.25/3/2008        
 حتى  8/3/2008دورة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت فى الفترة من  -ح   

 . بمعمل كمية التربية بدمنيور.08/3/2008       
 جامعة  مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس -عممىدورة أساليب البحث ال -2

 . 06/8/2005حتى 2005/ 03/8اإلسكندرية فى الفترة من     
 جامعة اإلسكندرية  -مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس -دورة التدريس الفعال -3
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 .4/4/2007حتى30/3/2007فى الفترة من    
 جامعة  -التدريس تنمية قدرات أعضاء ىيئةمركز  -دورة ميارات االتصال الفعال -4

  .02/4/2007حتى 00/4/2007اإلسكندرية فى الفترة من     
 جامعة اإلسكندرية  -التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة -دورة ميارات التفكير -5

 .26/4/2007حتى23/4/2007فى الفترة من     
 مركز تنمية قدرات  -أداء الطالب تقويمفى  (portfolio) استخدام ممف اإلنجازدورة  -6

 .)أعضاء ىيئة التدريس)دمنيور    
  -مركز تنمية قدرات أعضاءىيئة التدريس -دورة معايير الجودة في العماية التدريسية -7

 م.2003مايو 04-03جامعة اإلسكندرية فى الفترة من      
 جامعة  -ىيئة  التدريسمركز تنمية قدرات أعضاء  -دورة نظام الساعات المعتمدة -8

 م.2003مايو 09-08اإلسكندرية فى الفترة من     
 جامعة  -مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة  التدريس -دورة أخالقيات البحث العممي -9

 م.2003مايو 20-20اإلسكندرية فى الفترة من     
 جامعة  -مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس -دورة ميارات العرض الفعال -00

 م.2003مايو 26-25دمنيور فى الفترة من       
 دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعميم العالي من الييئة القومية لضمان جودة التعميم -00
 م.0/02/2003إلى  30/00/2003 من واالعتماد التي ُعقدت بمقر جامعة دمنيور     
 دورة توصيف البرامج وخرائط المنيج  لمؤسسات التعميم العالي من الييئة القومية -02

  2/02/2003 منلضمان جودة التعميم واالعتماد التي ُعقدت بمقر جامعة دمنيور       
 م.3/02/2003إلى       
 القومية لضمان جودة  دورة المراجعة الخارجية لمؤسسات التعميم العالي من الييئة-03
 إلى  4/02/2003 منور ـنيـعة دمــر جامـــمقـدت بــقــتي عُ ــاد الــمــتــم واالعــيــمــالتع     
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 م.5/02/2003     
 

 عقد دورة)كمحاضر( فى المغة العبرية )المستوى األول( فى كمية اآلداب بدمنيور فى -0
 .04/5/2000إلي 4/4/2000الفترة من     
 عقد دورة )كمحاضر( فى المغة العبرية )المستوى األول( فى كمية اآلداب بدمنيور  -2

 . 27/5/2000إلي 09/4/2000فى الفترة من      
 جامعة اإلسكندرية بتاريخ  -المؤتمرات بكمية الطب بقاعة حضور ندوة )المقاء العممى( -3

 بناء عمى ترشيح الكمية لثالثة  الدكتور/أحمد زويل فييا العالمحاضر م 00/7/2000    
 .المتميزينن المعيدين والمدرسين المساعديمن      
 دمنيور من  عضو لجنة االستبيانات والمعمومات بمشروع ضمان الجودة بكمية آداب-4

 .م2000 أبريل     
 أكتوبر  دمنيور الييكل التنظيمى بمشروع ضمان الجودة بكمية آداب معيارعضو -5

 م.2009     
 م.2000آداب دمنيور/مارس عضو لجنة تنمية التعميم اإللكتروني ومصادر التعمم بكمية-6
 اآلداب  بكمية  ية الخاص بوضع الئحة جديدة لمقسممؤتمر قسم المغة العرب حضور -7

 م .2009بدمنيور/مارس     
  م حتى 2003من قسم المغة العربية عضو معاون فى كنتروالت كمية آداب دمنيور-8

 م.2008    
 -2008الجامعى الفرقة الرابعة قسم المغة اإلنجميزية لمعام عضو معاون فى كنترول-9

 م.2009    
  -2009الجامعى الفرقة الثالثة قسم المغة اإلنجميزية لمعام عضو معاون فى كنترول-00
  .م2000     
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 .م2000نائب رائد أسرة طالئع التنمية بالكمية -00
 اآلداب  ورشة عمل خاصة بضمان الجودة عن " المعايير األكاديمية " بكميةحضور  -02  

 م20/7/2009االثنين  –بدمنيور         
 الكمية  رؤيةدة عن الدراسات العميا بعنوان "ورشة عمل خاصة بضمان الجو حضور  – 03  

 م .00/7/2009السبت   –ورسالتيا لمتقييم والتطوير " بكمية اآلداب بدمنيور          
 اإلسكندرية  سيمنارات التسجيل فى معيد المغات الشرقية بآداب من عددحضور  -04

 .م2007- 2006       
 حضور لقاء وزير التعميم العالى بأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بجامعة  -05

 ، ممثال لمييئة المعاونة بكمية اآلداب بناء عمى ترشيح 0/4/2003االثنين  دمنيور       
 إدارة الكمية.      
  لمعام الجامعي ونظم المعمومات الجغرافية نية قسم الجغرافيارئيس كنترول الفرقة الثا -06

 م.2003/2004      
 المدرس حضور مناقشة الدكتوراه الخاصة باألستاذة إيمان عبد السميع محمد  -07

 المساعد بقسم المغة العربية تخصص النقد والبالغة بالكمية ، وقد حصمت عمييا       
  م.        7/2003/ 7بتقدير مرتبة الشرف األولى بتاريخ       
  م2004أبريل  الــثالثـــاء ورـــعة دمنيــبجامر ــودة بمقـجـقى األول لمــور الممتــضــح-08

 بــحضــور أ.د/محمد السيد نائب رئيس الــجامعة لشئون التعميم والطالب ، وأ.د/       
 سعــيــد جــبـــر نائب  رئيس الجامعة لشئون الدراسات العميا ، وأ.د/ محمود عكاشة       
 .بالجامعة رئيس مركز ضمان الجودة     
 م(.2004يس لجنة البرامج وتطوير نظم االمتحانات )مجمس الكمية مارس رئ-09
 م(.2004رئيس معيار الييكل التنظيمي)مجمس الكمية مارس -20
 م(.2004عضو لجنة كتابة الدراسة الذاتية لمكمية)مجمس الكمية فبراير -20
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 م(.09/3/2004إدارة ورشة عمل عن توصيف المقررات بالكمية )-22
 م(.03/3/2004عن توصيف المقررات بالكمية ))مشاركة( إدارة ورشة عمل -23
 مراجع داخمي لمراجعة توصيفات المقررات لقسم المغة العربية)مجمس الكمية فبراير -24
 م(.2004      
 حضور ورشة عمل عن المشروعات االبتكارية في الجامعات المصرية )كمية التمريض-25
 م(.09/3/2004جامعة اإلسكندرية في –       
  أغسطس –المرشد األكاديمي لمفرقة الثانية قسم المغة العربية)مجمس القسم -26

 م(.3003      
 عضو لجنة البحث العممي باالتحاد العربي لحماية حقوق الممكية الفكرية التابع -27

 م.2004لجامعة  الدول العربية ، مارس       
 م.2003/2004بالكمية لمفصل الدراسي الثاني عضو لجنة المراجعة  -28
 تقديم مقترح بإنشاء وحدة التدقيق المغوي بالكمية مرفقا بيا الالئحة التنظيمية ليا وتم -29
 الكمية جواب شكر  مجمس لي الكمية والمجان المختمفة ، ووجو مناقشتيا في الممجمس    
  م.02/0/2004 بتاريخ    
 م حتي يوليو من العام 2004الجودة بالكمية من مارسحضور مجالس وحدة ضمان -30
 بناء عمى دعوة مجمس إدارتيا بصفتي حاصل عمى دورات في الجودة وخاصة  نفسو     
 خارجي لمؤسسات التعميم العالي. مراجع  دورة    
 عضو فريق المراجعة الداخمية وتقديم الدعم الفني لكمية الزراعة جامعة دمنيور -30

  م.7/4/2003الزيارة بتاريخ  تبتكميف من مركز الجودة بالجامعة ، وتم      
 ل ـيــغـشــروع تـمن مشـض وىذا ن اليجرة العشوائية ومخاطرىاـية عـفـيــقــثـدوة تــإدارة ن - 32

 باب لبرنامج التعميم والتدريب المزدوج الممول من الصندوق االجتماعي لمتنمية ـشــال       
 يوم بكفر الدوار يم المزدوج ـمـتعـة لمـويـانـثـا الـيضـبـة الـدرسـم رــقـمـي بـدولــك الــنـبـوال       
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 م.00/4/2003      
 وم ــيــي لمــــرة األدبــيــبحــمر الــصور الثقافة ، مؤتـة قـيئــوي ليــور المؤتمر السنـضـح – 33

 بعنوان)األدب واليوية( ، ُعِقَد بمقر قاعة المؤتمرات بكمية اآلداب ، جامعة  ، الواحد        
 م ، الساعة العاشرة صباًحا .28/4/2004الموافق  االثنين دمنيور ،         

 بعنوان)الشعر  سعد محمد قطب حضور مناقشة الماجستير الخاصة باألستاذة شيماء -34
 تخصص البالغة العربية بالكمية وتكونت لجنة الحكمالجاىمي بين الرواية والتدوين(       
 والمناقشة من : أ.د/ عيد بمبع ، وأ.د/أنور السنوسي ، د/محمد عبد الحميد ، وقد       

 م. 6/2004حصمت عمييا بتقدير ممتاز بتاريخ  /      
 حضور مؤتمر قسم المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا لمناقشة تحديث -35
       م.26/00/2004رؤية القسم ورسالتو وأىدافو اإلستراتيجية ،       
 ورشة عمل عن البرنامج التدريبي لتطبيق الموائح الدراسية والكنترول ، مبنى حضور -36
 م ، الساعة التاسعة 30/4/2004دمنيور ، يوم األربعاء الموافق  ، إدارة الجامعة      
 ىبة تركي .صباًحا ، حاضر فييا أ /       
 بعنوان  طالبة ىبة عبد الرحمن سالم حسينمناقشة رسالة ماجستير لم حضور -37

 مجدي محمد /النصي في مقاالت عباس محمود العقاد( ، إشراف أ . د  )التماسك      
 .حسين        
 رار عميد ـــمى قـــاء عـــنـــية بـــمــكــودة بالــجــان الـــمـــدة ضــــس إدارة وحـــمـــجـــو مــــضـــع-38

 .م30/7/2005حتى  م 00/8/2004 الكمية في      
 ات ــا والمغـــربية وآدابيــسم المغة العـة قــثـــالـــثـــة الـــرقـــفـــي لمـــمــاديـــد األكـــرشـــالم-39
 م(.2004أغسطس  –)مجمس القسم الشرقية وآدابيا       
 إلى 2004العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا من يوليو  أمين مجمس قسم المغة -40

 . م2005يوليو       



 

                                                                                                             

 جامعة دمنهور                                                                                           كلية اآلداب  
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

  2004عمل جدول قسم المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا لمعام الجامعي  -40
 .م 2005/       
 عضو لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية بناء عمى ترشيح مجمس القسم في  -42
   وحضور جميع اجتماعاتيا موافقة مجمس الكمية لمشير ذاتوكذا و ، م 2004 يوليو      

 .  م2005حتى يوليو      
 رئيس كنترول الفرقة الثانية قسم المغة العربية وآدابيا والمغات الشرقية وآدابيا لمعام  -43
 م.2004/2005الجامعي      
 عقد دورة)كمحاضر( فى المغة العبرية )المستوى األول( فى كمية اآلداب بدمنيور فى  -44

 .04/5/2000إلي 4/4/2000الفترة من      
 عقد دورة)كمحاضر( فى المغة العبرية )المستوى األول( فى كمية اآلداب بدمنيور فى  -45

 .04/5/2000إلي 4/4/2000من الفترة      
 دة تكنولوجيا المعمومات بكمية اآلداب جامعة دمنيور بناء عمى المدير التنفيذي لوح-46

 .حتى اآلن م0/7/2005السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية بتاريخ قرار       
 .حتى اآلن م0/7/2005عضو لجنة شؤون التعميم والطالب بالكمية من -47
 يوليومجمس الكمية ممثال عن وحدة تكنولوجيا المعمومات من جمسة شير  عضو-48
 م حتى اآلن.2005    
 م.2005/2006عضو كنترول الفرقة الثالثة قسم المغة العربية لمعام الجامعي -49
 بدعوة من مركز إعالم كفر  عن تنمية الوعي السياحي واألثريية ـفــيــقــدوة تثــإدارة ن-50
 م.02/2005/ 24   الخميس يومبكفر الدوار  الثانوية بناتمدرسة  بمقر الدوار     
 حضور اجـتماع مع السـيد األستـاذ الدكـتـور عـبيد عـبد الـعـاطي رئــيــس الــجامــعــة  -50

دارة المشروعات بالجامعة بوصفي  رـــــقـــمــب         الجامعة عن تكنولوجيا المعمومات وا 
 م.3/2/2006التنفيذي لتكنولوجيا المعمومات بكمية اآلداب المدير        
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 رسالة الكمية
آلة  لةحا اللمةع ميليةلإ ح سلليميةل تقدم الكلية خدمةة تلليميةة حثيةيةة متميةرق تإلة  سلة  ملةتحز التميةر حا ثةدا  آلةا موةلع امداإل حالللةحم ا  لةل ية 

التلليمية ح الثيةية ، ح محاكثة التطحإات الللمية ح الفكإية ح التك حلحوية ، ح ذلة  ثةللتطحيإ الملةتمإ للثةإامت التلليميةة الت لداإ سل  مللييإ الوحدق 
الوديةد مةو  ح القدإات الللمية ح الثيةية ألللتذتهل ح طالثهل ، ح التخدام حللئع تلليمية يديةةة ،ح متلثلةة الخةإيويو، ح ستليةة الفإهةة لهةل لمتلثلةة

، ح تلثيةةة ايتيلوةةلت الموتمةةم ،حالملةةللمة آلةةا يةةع ماةةكالتخ ، ح ث ةةلة الاخهةةية المهةةإية ح ت ميةةة لةةيم ا  تمةةلة ح  م ح الملةةلإو ح الخثةةإاتالللةةح
 المحاط يو مو خالع سوإاةات تتلم ثل لتقاللية ح التللحو ح التقحيم الذاتا حالملتمإ .

 رؤية الكلية :

تتطلم الكلية سل  أو تكحو مؤللة تلليمية حثيةية ملتمدق تيتع مكل ة 

ملتحز الم لآللة  ثأللتذتهل حخإيويهل سل  حتهع ثيو  ظلئإللمإمحلة 

ل مو خالع ثإامت دإالية متميرق آل  مإيلت  الليلل س  ميليأ ح الليميإ

 .  حالدإاللت اللليل تلهم آل  الإل  ح الت مية الملتدامة للموتمم

 

 المغة العبرية قواعد ونصوص.-0
 نصوص أوربية وترجمة.-2
 

 م.2003/2005المغة العبرية قواعد ونصوص )ثالثة أجزاء( ،  -0
 مع أ.د محمود المراغي.م ، باالشتراك 2005المغة العبرية ،  -2

 المقر بما فيو                                                               
 د/ أحمد عطية حميدة                                                           


