سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
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=========================================================
ِؾنش ِغٍظ اٌىٍ١خ األٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼ2020/2019 ٟ
إٌّؼمذ  َٛ٠اٌخّ١ظ اٌّٛافك 2019/8/22
**********
اعزّغ ِغٍظ اٌىٍ١خ ف ٟرّبَ اٌغبػخ اٌؾبد٠خ ػؾشح فجبؽبً ثشئبعخ اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس /أؽّذ ػجذاٌؼض٠ض
ػ١غٚ ٝو ً١اٌىٍ١خ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌيالة ثزف٠ٛل ِٓ ػّ١ذ اٌىٍ١خ ثؾنٛس وً ِٓ - :
ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌٍذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس
 .1أ.د /عّبػ ِؾّذ اٌقبٜٚ
لبئُ ثؼًّ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌؾئ ْٛخذِخ اٌّغزّغ ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ
 .2دٚ .فذ ٜاٌغ١ذ أثٛإٌنش
سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌفٍغفخ
 .3أ.د /فنً اهلل ِؾّذ اعّبػً١
سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌغغشاف١ب
 .4أ.د /ػجذاٌؼظ ُ١أؽّذ ػجذاٌؼظُ١
سئ١ظ ِغٍظ لغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ
 .5أ.د /ػج١ش ػجذاٌّؾغٓ لبعُ
سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ
 .6أ.د /اثشاِ٘ ُ١ؾّذ ػٍِ ٝشعٔٛخ
لبئُ ثؼًّ سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب
 .7د .اّ٠بْ فإاد ثشوبد
لبئُ ثؼًّ سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌٍغبد اٌؾشل١خ  ٚآداثٙب
 .8دِ .ؾّذ أؽّذ اٌفمٝ
األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌفٍغفخ
 .9أ.د١ِ /الد صو ٝغبٌٟ
األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 .10أ.د /ػجذاٌٛاؽذ ؽغٓ اٌؾ١خ
األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 .11دِ .قيفِ ٝؾّذ اعّبػٚ ً١ر١ذ
اٌّذسط ثمغُ اٌغغشاف١ب
 .12دِ .ؾّذ ِؾّٛد اٌؾشلبٜٚ
اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌٛ ٞؽذح مّبْ اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ
 .13د .ر١غ١ش ِؾّذ ؽبدٜ
ِذ٠ش ٚؽذح اٌخذِبد االٌىزش١ٔٚخ
 .14د .أؽّذ ػي١خ ؽّ١ذح
أِ ٓ١اٌىٍ١خ
 .15اٌغ١ذح١ٔ /فِ ٓ١ؾّذ سؽِٛخ
ٚاػززس ػٓ اٌؾنٛس وً ِٓ - :
سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ االٔغٍ١ض٠خ
 .1أ.د /اّ٠بْ ؽٍّ ٝاٌٍّ١غٝ
األعزبر ثمغُ اٌٍغخ االٔغٍ١ض٠خ
 .2أ.د١ِ /شأذا ِؾّذ خّ١ظ اٌضٚوٗ
األعزبر اٌّزفشؽ ثمغُ اٌغغشاف١ب
 .3أ.دِ/ؾّذ ِغذ ٜرشاة
افززؼ اٌغ١ذ أ.د /أؽّذ ػجذاٌؼض٠ض ػ١غٚ ٝو ً١اٌىٍ١خ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌيالة
" ثغُ اهلل اٌشؽّٓ اٌشؽ" ُ١
 ف ٟثذا٠خ االعزّبع سؽت اٌغ١ذ أ.د /أؽّذ ػجذاٌؼض٠ض ػ١غٚ ٝو ً١اٌىٍ١خ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌيالة ٚسئ١ظ
اٌغٍغخ ثغّ١غ اٌغبدح اٌؾبمش. ٓ٠
ٚ لذَ اٌّغٍظ اٌؾىش ألػنبء ِغٍظ اٌىٍ١خ ف ٟدٚسرٗ إٌّز١ٙخ ٚاٌزشؽ١ت ثبالػنبء اٌغذد ف ٟاٌذٚسح اٌؾبٌ١خ.
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art
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وّب لذَ اٌّغٍظ اٌزٕٙئخ ٌٍغبدح ا٢ر ٝأعّبؤُ٘ -:
ٌزشل١خ ع١بدرٙب ٌذسعخ أعزبر ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 .1اٌغ١ذح أ.د /اّ٠بْ ثشوبد
 .2اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /سأ ٗ١ػي١خ ٌزشل١خ ع١بدرٙب ٌذسعخ أعزبر ِغبػذ ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ٌذسعخ ِذسط ِغبػذ ثمغُ اٌغغشاف١ب
 .3األعزبر  /أؽّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ
 .4األعزبرح /سأذٖ ِب٘ش ػجذاٌ٘ٛبة ٌذسعخ ِذسط ِغبػذ ثمغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ
صُ لذَ اٌّغٍظ ٚاعت اٌؼضاء ٌٍغ١ذ اٌذوزٛس /أؽّذ ػي١خ ٌٛفبح اٌّغفٛس ٌٗ ٚاٌذٖ رغّذح اهلل ثٛاعغ سؽّزٗ.
وّب لذَ اٌزٕٙئخ ثبٌزّبصً ثبٌؾفبء ٌٍغ١ذ اٌذوزٛس /فب٠ض أٔٛس ػجذاٌّيٍت األعزبر اٌّغبػذ ثمغُ اٌزبس٠خ .
صُ ؽشع ع١بدرٗ فِٛ ٟمٛػبد اٌّغٍظ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٟ

أٚال ِٛ :مٛػبد اإلؽبىخ  ٚاٌزقذ٠ك -:
 .1اٌّٛمٛػبد اٌز ٝىًشؽذ فِ ٟغٍظ اٌغبِؼخ،
 اٌزٛعخ اٌ ٝاٌشلّٕٗ ف ٟوبفخ ِٕبؽ ٝاٌىٍ١خ ٚاٌغبِؼخ. .2اٌزقذ٠ك ػٍِ ٝؾنش ِغٍظ اٌىٍ١خ اٌغبثك

صبٔ١بِٛ :مٛػبد ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح :
 .1اػزّبد رؾىِ ً١غٍظ ٚؽذح مّبْ اٌغٛدح ثبٌىٍ١خ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٚ 2020/2019 ٝرٌه اػزجبساً ِٓ 2019/8/1
ٚؽز.2020/7/31 ٝ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .2أفبدد اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /ر١غ١ش ِؾّذ ؽبد ٞثنشٚسح ئسعبي األلغبَ ا٢ر:ٟ
أ .رمش٠ش ُِمشساد اٌفقً اٌذساع ٟاٌضبٌٍٔ ٟؼبَ اٌغبِؼ.2019-2018 ٟ
ة .رمبس٠ش ٌغٕخ فؾـ اٌىزبة اٌغبِؼ.ٟ
د .فٛسح ِٓ اٌؼتء اٌزذس٠غ.ٟ
س .رٛف١فبد ُِمشساد اٌفقً اٌذساع ٟاألٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼ.2020-2019 ٟ
طِ .ذ ٜعب٘ض٠خ األلغبَ ٌالػزّبد ( رمش٠ش وً لغُ ػٓ ؽبي اٌغٛدح ف.)ٗ١
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
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ػ .رمذ ُ٠اٌؾىش ٌمغُ اٌزبس٠خ ٌّب لذَ ِٓ أغبصاد ػٍِ ٝذاس اٌؼبَٚ ،خيو اإلثذاع ٚاالثزىبسٚ ،اٌغّٕ١بسٚ ،
اٌقبٌ ْٛاٌضمبف ٚ ،ٟعّؼ١خ ِؾج ٟاٌزبس٠خ ٚ ،اٌغوٛدح ثبٌمغوُ ػٍوِ ٝوذاس ػوبَٚ ،اػزّوبد ثشٔوبِظٚ ،خيوخ
اٌمغُ ػٍِ ٝذاس ػبَ.

اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً.

صبٌضبًِٛ :مٛػبد ٚؽذح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد : IT
 .1اػزّبد ٚرؼّ ُ١ثشٔبِظ وٍ١خ ا٢داة ف ٟاٌزمذ ُ٠االٌىزشٚ ٝٔٚاٌز ٜرُ اعزخذاِٗ ِٓ لجً اٌىٍ١خ ِٕز ػبَ
ٚ 2018/2017رؼذ٠الرٗ ػٍ ٝعّ١غ وٍ١بد اٌغبِؼخ ؽ١ش رؼذ وٍ١خ ا٢داة األ ٌٝٚف ٟاػذاد ٚري٠ٛش اٌجشٔبِظ ٚ
اٌز ٜأصجذ ٔغبؽخ ثٕغ١خ وج١شح رٛف١شاً ٌٍٛلذ ٚاٌغٙذ ٚؽشفبً ػٍِ ٝقٍؾخ اٌيالة  ٚأ١ٌٚبء األِٛس .
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبُ .

ساثؼبًِٛ :مٛػبد ؽئ١٘ ْٛئخ اٌزذس٠ظ :
 .1وزبة اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /اّ٠بْ ثشوبد اٌمبئُ ثؼًّ سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثؾأْ ِٛافمخ اٌّغٍظ ػٍٝ
ِغز ٜٛاألعبرزح ف 2019/8/7 ٟػٍ ٝرؼ ٓ١١اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /اّ٠بْ فإاد ثشوبد األعزبر اٌّغبػذ ثبٌمغُ
ثٛظ١فخ أعزبر رخقـ ( األد ة اٌؼشث ) ٝثزاد اٌمغُ ثٕبءً ػٍ ٝرمش٠ش اٌٍغٕخ اٌؼٍّ١خ اٌذائّخ ٌزشل١خ األعبرزح (
ٌغٕخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ٚآداثٙب) ٚاٌّزوٛسح ِؾٛٙد ٌٙب ثبٌغّؼخ اٌي١جٗ ٚاٌغ١شح اٌؾغٕخ ِؾغٕخ ف ٟأداء ػٍّٙب ِٕز
رؼٕٙ١١ب .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .2وزبة اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /اّ٠بْ ث شوبد اٌمبئُ ثؼًّ سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثؾأْ ِٛافمخ اٌّغٍظ فٟ
 2019/8/7ػٍ ٝرؼ ٓ١١اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /سأ ٗ١عّبي ػي١خ اٌّذسط ثبٌمغُ ثٛظ١فخ أعزبر ِغبػذ رخقـ ( ٔمذ
ٚثالغخ ) ثزاد اٌمغُ ثٕبءً ػٍ ٝرمش٠ش اٌٍغٕخ اٌؼٍّ١خ اٌذائّخ ٌزشل١خ األعبرزح اٌّغبػذٌ (ٓ٠غٕخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚ
آداثٙب) ٚاٌّزوٛسح ِؾٛٙد ٌٙب ثبٌغّؼخ اٌي١جٗ ٚاٌغ١شح اٌؾغٕخ ِؾغٕخ ف ٟأداء ػٍّٙب ِٕز رؼٕٙ١١ب .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .
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 .3وزبة اٌغ١ذح أ.د /ػج١ش لبعُ سئ١ظ ِغٍظ لغُ االصبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثّٛافمخ اٌّغٍظ ثغٍغزٗ
إٌّؼمذح ف 2019/8/4 ٟػٍ ٝرؼ ٓ١١األعزبرح  /سأذٖ ِب٘ش ػجذاٌ٘ٛبة اٌّؼ١ذح ثبٌمغُ ثٛظ١فخ ِذسط ِغبػذ
رخقـــ ( اٌزبس٠خ أٌٛ١بٔ ٜٛاٌشِٚبٔ ) ٝثزاد اٌمغُ ٌؾقٌٙٛب ػٍ ٝاٌّبعغز١ش ٚاٌّزوٛسح ِؾٛٙد ٌٙب ثبٌغّؼخ
اٌي١جٗ ٚاٌغ١شح اٌؾغٕخ ِؾغٕخ ف ٟأداء ػٍّٙب ِٕز رؼٕٙ١١ب .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .4وزبة اٌغ١ذ أ.د /ػجذاٌؼظ ُ١أؽّذ ػجذاٌؼظ ُ١سئ١ظ ِغٍظ لغُ اٌغغشاف١ب ثّٛافمخ اٌّغٍظ ثغٍغزٗ إٌّؼمذح فٟ
 2019/8/4ػٍ ٝرؼ ٓ١١األعزبر  /أؽّذ عؼ١ذ اٌغ١ذ اثشا٘ ُ١اٌّؼ١ذ ثبٌمغُ ثٛظ١فخ ِذسط ِغبػذ رخقـــ (
عغشاف١ب ثؾش٠خ) ثزاد اٌمغُ ٌؾق ٌٗٛػٍ ٝاٌّبعغز١ش ٚاٌّزوٛس ِؾٛٙد ٌٗ ثبٌغّؼخ اٌي١جٗ ٚاٌغ١شح اٌؾغٕخ
ِؾغٓ ف ٟأداء ػٍّٗ ِٕز رؼ. ٕٗ١١
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

 .5خيبة اٌغ١ذأ.دِ /ذ٠ش ِشوض اٌزؼٍ ُ١اٌّذِظ ثغبِؼخ إٌّ١ب ثؾأْ ػمذ ٚسؽخ ػًّ ٌٍغبدح ِخزق ٝاٌذػُ اٌفٕٝ
ثبٌىٍ١خ ٚرٌه  َٛ٠االٔض ٓ١اٌّٛافك ٌّ 2019/8/26ذح  َٛ٠ثّشوض رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ثغبِؼخ إٌّ١ب.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍ ٝرشؽ١ؼ وً ِٓ ٌؾنٛس ٚسؽخ اٌؼًّ :
 .1اٌغ١ذ اٌذوزٛس /أؽّذ خّ١ظ ؽز ٗ١اٌّذسط ثمغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
أخقبئ ٟؽئ ْٛىالة
 .2اٌغ١ذ /ؽغٓ أٔٛس ػجذاٌالٖ

خبِغ ًب ِٛ :مٛػبد ؽئ ْٛاٌيالة :
 رزمذَ اٌٍغٕخ ثخوبٌـ اٌؼوضاء ٌٍغو١ذ اٌوذوزٛس /أؽّوذ ػي١وٗ فوٚ ٟفوبح ٚاٌوذ عو١بدرُِٗ ،زّٕوٌ ٓ١وٗ اٌشؽّوخ ٚاٌّغفوشح،
ٚألٍ٘ٗ اٌقجش ٚاٌغٍٛاْ.
 لذَ اٌغ١ذ األعزبر اٌذوزٛس /أؽّذ ػجذ اٌؼض٠ض – ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌؾئ ْٛاٌزؼٍٚ ُ١اٌيالة ُِٚمشس اٌٍغٕخ اٌؾىش ألػنبء
اٌٍغٕخ اٌمذاِٚ ،ٝاٌزشؽ١ت ثأػنبء اٌٍغٕخ اٌغذد اٌغ١ذ اٌذوزٛسٔ /بع ٟسؽٛاْ -ػنًٛا ػٓ لغُ اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ،
ٚاٌغ١ذ اٌذوزٛسِ /قيفٚ ٝر١ذ – ػنًٛا ػٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ.
 اٌزقذ٠ك ػٍِ ٝؾنش اٌغٍغخ اٌغبثمخٚ :لذ رُ اٌزقذ٠ك ػٍٙ١ب،
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
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صبٔ١بًِٛ :مٛػبد ٚؽذاد :اٌغٛدح – ٚ -MISؽذح اٌم١بط ٚاٌزم:ُ٠ٛ

 .1فّ١ب ٠زؼٍك ثٛؽذح اٌغٛدح :أفبدد اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /ر١غ١ش ِؾّذ ؽبد ٞثنشٚسح ئسعبي األلغبَ ا٢ر:ٟ
 .1.1رمش٠ش ُِمشساد اٌفقً اٌذساع ٟاٌضبٌٍٔ ٟؼبَ اٌغبِؼ.2019-2018 ٟ
 .1.2رمبس٠ش ٌغٕخ فؾـ اٌىزبة اٌغبِؼ.ٟ
 .1.3فٛسح ِٓ اٌؼتء اٌزذس٠غ.ٟ
 .1.4رٛف١فبد ُِمشساد اٌفقً اٌذساع ٟاألٚي ٌٍؼبَ اٌغبِؼ.2020-2019 ٟ
ِ .1.5ذ ٜعب٘ض٠خ األلغبَ ٌالػزّبد ( رمش٠ش وً لغُ ػٓ ؽبي اٌغٛدح ف.)ٗ١
 .1.6رمووذ ُ٠اٌؾووىش ٌمغووُ اٌزووبس٠خ ٌّووب لووذَ ِووٓ أغووبصاد ػٍووِ ٝووذاس اٌؼووبَٚ ،خيووو اإلثووذاع ٚاالثزىووبسٚ ،اٌغووّٕ١بسٚ ،
اٌقبٌ ْٛاٌضمبف ٚ ،ٟعّؼ١خ ِؾج ٟاٌزبس٠خ ٚ ،اٌغوٛدح ثبٌمغوُ ػٍو ِ ٝوذاس ػوبَٚ ،اػزّوبد ثشٔوبِظٚ ،خيوخ اٌمغوُ ػٍوٝ
ِذاس ػبَ.
اٌمشاس :أُؽ١يذ اٌٍغٕخ ػًٍّب.
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً.
 .2فّ١ب ٠زؼٍك ثٛؽذح  :MISأفبد اٌغ١ذ اٌذوزٛس /أؽّذ ػي١خ – اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌٍٛ ٞؽذح ثب٢ر:ٟ
 . 2.1ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ئػالْ إٌزبئظ اٌذساع ١خ ،رغزؼذ اٌٛؽذح العزمجبي اٌيالة اٌُّشؽؾٌٍ ٓ١ىٍ١خ ٌٍؼوبَ اٌغوبِؼ-2019 ٟ
 ِٓ 2020خالي ثشٔبِظ اٌزمذ ُ٠اإلٌ١ىزش.ٟٔٚ
اٌمشاس :أُؽ١يذ اٌٍغٕخ ػًٍّب.
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً.
 .3فّ١ب ٠زؼٍك ثٛؽذح اٌم١بط ٚاٌزم :ُ٠ٛأفبدد اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /سؽب سعت – اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌٍٛ ٞؽذح ثّب :ٍٟ٠
 . 3.1ؽبعخ اٌٛؽذح اٌؾذ٠ذح ٌّٛظف ثبٌٛؽذحٔ ،ظشًا ٌظشٚف أ.ؽّ١بء فبٌؼ اٌقؾ١خ.
اٌمشاس :أُؽ١يذ اٌٍغٕخ ػًٍّبِ ،غ الزشاػ اٌٍغٕخ أزذاة ثؼل ُِذسع ٟاٌّٛاد ٌٍؼًّ ثٛؽذرٚ ، MIS ٟاٌم١بط
ٚاٌزم.ُ٠ٛ
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً.
صبٌضًب :اٌغذاٚي ٚا ٌُّمشساد اٌذساع١خ ٚاٌفؼبٌ١بد اٌُّزؼٍمخ ثٙب:
 .2اٌّٛمٛع :رٛص٠غ اٌُّمشساد اٌخبفخ ثمغّ ٟا٢صبس ( ؽؼجخ ا٢صبس اإلعالِ١خ)ٚ ،لغُ اٌغ١بعخٚ ،رؼذ ً٠لغُ
اٌفٍغفخٚ ،رؼذ ً٠ثمغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
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 .3اٌّٛمٛع :وزبة لغُ اٌغغشاف١ب ثؾأْ رذس٠ظ اٌُّمشس ا٢ر:ٟ
اٌمبئُ ثبٌزذس٠ظ
اٌفشلخ
اٌُّمشس
دِ /ؾّذ اٌؾشلبٞٚ
األٌٝٚ
عغشاف١خ ِقش اٌزبس٠خ١خ
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

اٌفقً اٌذساعٟ
اٌضبٟٔ

 .4اٌّٛمٛع :وزبة ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ إٌُّؼمذح ف 2019/8/1 ٟثؾأْ ئعٕبد ُِمشس " ربس٠خ ِقش اٌؼضّبٔ١خ
" ثٛالغ صالس عبػبد أعجٛػً١ب – اٌفشلخ اٌشاثؼخ لغُ ا٢صبس – ؽؼجخ ا٢صبس اإلعالِ١خ ئٌ ٝاٌذوزٛس /أؽّذ خّ١ظ
اٌفم -ٟاٌُّذسط ثبٌمغُ ِغ اٌزأو١ذ ػٍِٛ ٝافمخ اٌمغُ اٌغبثمخ ثؾأْ اٌزٛص٠غ ف ٟاٌزخققبد األسثؼخ.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

ساثؼًب :االِزؾبٔبد اٌزؾش٠ش٠خ:
 .5اٌّٛمٛع :اٌزأو١ذ ػٍِٛ ٝػذ اِزؾبٔبد دٚس عجزّجش ٌٍؼبَ اٌغبِؼٚ2019/9/15 ِٓ 2019-2018 ٟؽزٝ
ٚ ، 2019/9/19أْ ٠ى ْٛرؾى ً١ؤٛزشٚي دٚس عجزّجش ٘ ٛرارٗ رؾى ً١ؤٛزشٚي اٌفشلخ اٌشاثؼخ.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .6اٌّٛمٛع :رؾى ً١رقؾ١ؼ ٚٚمغ أعئٍخ اِزؾبٔبد لغُ اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ٌذٚس عجزّجش .2019
اٌمشاس :أُؽ١يذ اٌٍغٕخ ػًٍّب.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
خبِغًب :رؼذ ً٠لشاس لجٛي اٌيالة اٌّفق:ٓ١ٌٛ
 .7اٌّٛمٛع٠ :مزقش لجٛي اٌيالة اٌّفق ٓ١ٌٛػٍ  ٝاٌؾبفٍ ٓ١ػٍ ٝاٌضبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ ِٓ ِؾبفظخ اٌجؾ١شح ِغ االٌزضاَ
ثبٌؾشٚه ا٢ر١خ:
( )1إٌمً ثمشاس ئداس ٌٌٟٛ ٞاألِش ِٓ اٌغٍيخ اٌّؼٕ١خ ثبٌذٌٚخ ٌىً ٚصاسح أ١٘ ٚئخ.
( )2ئ٠قبي وٙشثبء – غبص – ِ١بٖ – رٍ١ف.ْٛ
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

عبدعًب :خيبثبد ٚاسدح ِٓ األلغبَ اٌؼٍّ١خ:
 .8اٌّٛمٛع :وزبة ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ إٌُّؼمذح ف 2019/8/1 ٟثؾأْ اٌّٛافمخ ػٍ ٝخيخ اٌمغُ اٌُّمذِخ
ِٓ األعزبر اٌذوزٛس /ئثشاِ٘ ُ١شعٔٛخٚ ،اػزّبد٘ب.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .9اٌّٛمٛع :وزبة ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ إٌُّؼمذح ف 2019/8/1 ٟثؾأْ اٌّٛافمخ ػٍُِ ٝمزشػ اٌخيخ اٌُّمذِخ
ِٓ اٌغ١ذح اٌذوزٛسح /ر١غ١ش ؽبد -ٞاٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌٛ ٞؽذح االثذاع ٚاالثزىبس.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .10اٌّٛمٛع :وزبة ِغٍظ لغُ اٌٍغبد اٌؾشل١خ اٌيبسئ ثغٍغزٗ إٌُّؼمذح ثزبس٠خ  2019/7/17ثؾأْ مٛاثو
ٚؽشٚه اٌزؾؼ١ت.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .11اٌّٛمٛعٍِ :ف ئٔغبص لغُ اٌٍغبد اٌؾشل١خ ٚآداثٙب ػٓ اٌؼبَ اٌغبِؼ:2019/2018 ٟ
اٌمشاس :أُؽ١يذ اٌٍغٕخ ػًٍّب.
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً .
 .12اٌّٛمٛع :وزبة ِغٍظ لغُ اٌغغشاف١ب ثغٍغزٗ إٌُّؼمذح ثزبس٠خ  2019/8/4ثؾأْ اٌّٛافمخ ػٍ ٝفزؼ ثبة اٌزمذُ٠
ٌٍؾؼجخ اػزجبسًا ِٓ األؽذ  1عجزّجش ٚؽز ٝاٌخّ١ظ  ، 2019/9/19ػٍ ٝأْ رؼٍٓ رٍه اٌّٛاػ١ذ ثبٌّٛلغ اٌشعّٟ
ثبٌىٍ١خ ٌٛٚؽخ اإلػالٔبد ثبٌمغُ.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :
تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .13اٌّٛمٛع :رؼذ ً٠رؾى ً١اٌذػُ اٌيالث ٟاٌخبؿ ثمغُ اٌفٍغفخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٟ
الفرقة الثبلثة
الفرقة الثبنية
الفرقة األولى
مسئول عبم
القسم

اٌفٍغفخ

أ.د /فنً اهلل ِؾّذ اعّبػً١

اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

د /ػقبَ وّبي
اٌّقشٞ

د /سؽب ِؾّٛد سعت

دِ /ؾّذ سمب ػجذ اٌفزبػ

الفرقة الرابعة

د /دػبء ىٗ اٌج١بس

 .14اٌّٛمٛع :وزبة ِغٍظ لغُ اٌٍغبد اٌؾشل١خ ٚآداثٙب ف ٟعٍغزٗ إٌُّؼمذح ثزبس٠خ  2019/8/4ثؾأْ اٌّٛافمخ ػٍٝ
ٚمغ خيخ العزميبة اٌٛافذٌٍ ٓ٠ذساعخ ثبٌمغُ.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .15اٌّٛمٛع  :اػزاس ىالة اٌىٍ١خ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ: ٝ
َ

اعُ اٌيبٌت /اٌيبٌجخ

اٌفشلخ  /اٌمغُ

.1

٘جٗ اٌغ١ذ ِؾّذ اٌؾغٕٝ١

اٌفشلخ األ ٌٝٚلغُ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبق
ٌالػبدح

.2

أ٠خ ؽب٘ ٓ١اٌغ١ذ ؽب٘ٓ١

.3

اعالَ ِؾّذ ِؾّذ سعت

.4

س٠ؾبة سمب ِؾّٛد اثشاُ٘١
ؽشف
أًِ ػبدي ػجذإٌّؼُ
ػجذاٌ٘ٛبة

.5

عجت
اٌؼزس
ػزس
اعزّبػٝ

ػزس
اعزّبػٝ

اٌفشلخ األ ٌٝٚلغُ
اٌٍغبد اٌؾشل١خ
أزغبة ثبق
ػزس
اٌفشلخ اٌضبٔ١خ لغُ
اعزّبع أزغبة ِٛعٗ اعزّبػٝ
ثبق
ػزس
اٌفشلخ اٌضبٔ١خ لغُ
اعزّبع ِٓ اٌخبسط اعزّبػٝ
ػزس
اٌفشلخ اٌضبٔ١خ لغُ
اعزّبػٝ
اٌفٍغفخ أزظبَ

اٌفزشح

اٌمشاس

صالس ِٛادِ :ىزجخ ػشث١خ ٚ
لبػخ ثؾش ِ ٚذخً اٌٝ
اٌذساعخ االدث١خ  ٚا٢دة
اٌؼشث ٝف ٟاٌؼقش اٌغبٍ٘ٝ
ثبٌفقً اٌذساع ٝاألٚي
2019/2018
اٌؼبِ- 2018/2017 ٓ١
2019/2018

ٚافك ِغٍظ
اٌىٍ١خ

ٚافك ِغٍظ
اٌىٍ١خ

اٌؼبَ اٌغبِؼ2019/2018 ٝ

ٚافك ِغٍظ
اٌىٍ١خ

اٌؼبَ اٌغبِؼ2019/2018 ٝ

ٚافك ِغٍظ
اٌىٍ١خ
ٚافك ِغٍظ
اٌىٍ١خ

اٌؼبَ اٌغبِؼ2019/2018 ٝ

عبدعبًِٛ :مٛػبد اٌذساعبد اٌؼٍ١ب:
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
رُ اٌزشؽ١ت ثأػنبء ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼٍ١وب اٌغوذد ٚرموذ ُ٠اٌزٕٙئوخ ٌٍغو١ذح أ.د/اّ٠وبْ ثشووبد  ٚرموذ ُ٠اٌزٕٙئوخ ثبٌزّبصوً
ثبٌؾفبء ٌٍغ١ذ اٌذوزٛس /فب٠ض أٔٛس ػجذاٌّيٍت .
أٚال ِٛ :مٛػبد لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 -1اٌّٛمٛع ِٛ:افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغٍغزٗ ف 2019 / 8/4 ٝػٍِٕ ٝؼ اٌيبٌت ِ /ؾّذ ِؾّذ إٌغبس
دسعخ اٌذوزٛاسٖ ف ٝا٢داة ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح فِٛ ٝمٛع  " :اإلىٕبة ثبالػزشاك ف ٝرفغ١ش اٌشاصٜ
"دس اعخ ف ٝمٛء اٌذسط األعٍٛث ٝاٌّؼبفش " ثؼذ أْ أرُ اٌيبٌت اٌزق٠ٛجبد اٌز ٝىشؽزٙب ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ
.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -2اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغٍغزٗ ف 2019 / 8/4 ٝػٍِٕ ٝؼ اٌيبٌت ٠ /بعش اٌغؼ١ذ ػٍٛٔ ٝس
اٌذ  ٓ٠دسعخ اٌّبعغز١ش ف ٝا٢داة ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح فِٛ ٝمٛع  " :األفؼبي اٌىالِ١خ ف ٝؽذ٠ش اٌمشآْ
اٌىش ُ٠ػٓ اٌقؾبثخ (عٛسح اٌزٛثخ ّٔٛرعبً) ثؼذ أْ أرُ اٌيبٌت اٌزق٠ٛجبد اٌز ٝىشؽزٙب ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -3اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغٍغزٗ ف 2019 / 8/4 ٝػٍ ٝلجٛي اٌخيخ اٌّمذِخ ِٓ اٌيبٌت /
ػالء ِؾّذ اٌنٕ ٓ١ثؼٕٛاْ  " :االغزشاة ف ٝؽؼش ثٍٕذ اٌؾ١ذس ٜدساعخ ِٛمٛػ١خ فٕ١خ " ئؽشاف د اّ٠بْ ثشوبد
أعزبر األدة اٌؼشث ٝاٌّغبػذ ٚاٌمبئُ ثؼًّ سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ و ٍ١خ ا٢داة عبِؼخ دِٕٛٙس ،د  /أعّبء ؽّظ
اٌذ ٓ٠أعزبر األدة اٌؼشث ٝاٌّغبػذ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ دِٕٛٙس ..
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -4اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغٍغزٗ ف 2019 / 8/4 ٝػٍِٕ ٝؼ اٌيبٌجخ  /ففبء أؽّذ ػٛك
إٌغبس دسعخ اٌّبعغز١ش ف ٝا٢داة ِٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ثؼذ أْ أرّذ اٌيبٌجخ اٌزق٠ٛجبد اٌز ٝىشؽزٙب
ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -5اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغٍغزٗ ف 2019 / 8/4 ٝػٍِٕ ٝؼ اٌيبٌجخ  /آِبي فبسط اثشاُ٘١
ِؾّذ اٌّ١غ ٝدسعخ اٌّبعغز١ش ف ٝا٢داة ِٓ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚآداثٙب ثؼذ أْ أرّذ اٌيبٌجخ اٌزق٠ٛجبد اٌزٝ
ىشؽزٙب ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ.
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

 -6اٌّٛمٛع ِٛ:افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثغٍغزٗ ف2019 / 8/4 ٝػٍ ٝرؾىٌ ً١غٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلؾخ ٌٍيبٌجخ /
ٔٙبي اٌغ١ذ ػجذ اٌ١ٔٛظ خنش اٌّغغٍخ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ف ٝا٢داة ٚرزى ْٛاٌٍغٕخ ػٍ ٝإٌؾ ٛاٌزبٌ:ٝ
 د /ئّ٠بْ فإاد ثشوبد ( ِؾشفب ٚسئ١غب ) أعزبر األدة اٌؼشثٚ ٝاٌمبئُ ثؼًّ سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وٍ١خ ا٢داثغبِؼخدِٕٛٙس
 أ.د /اّ٠بْ ػجذ اٌفزبػ اٌؾّبع ( ِٕبلؾب ) أعزبر األدة اٌؼشث ٝثىٍ١خ اٌذساعبد االعالِ١خ – اإلعىٕذس٠خ د /ثٍٛٙي أؽّذ عبٌُ (ِؾشفب ) لبئُ ثؼًّ ػّ١ذ وٍ١خ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ – عبِؼخ دِٕٛٙس د /سصق ػّش ٜثشوبد ( ِٕبلؾب ) أعزبر األدة اٌؼشث ٝاٌّغبػذ ثىٍ١خ اٌزشث١خ سثذِٕٛٙساٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
صبٔ١ب ِٛ :مٛػبد لغُ اٌٍغخ االٔغٍ١ض٠خ
 -1اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌٍغخ اإلٔغٍ١ض٠خ ثغٍغزٗ فِٕ 2019 / 7 /3 ٝؼ اٌيبٌت  /ػبفُ ػبدي ػجذٖ دسعخ
اٌّبعغز١ش ف ٝاألدة االٔغٍ١ض ٜعبػبد ِؼزّذح فِٛ ٝمٛع  " :عٍّ١بد ؽشوخ Fluxusف ٝأػّبي عبوغِ ْٛبن
ٌٚٛد٠ه ٘١غ١ض" ثؼذ أْ أرُ اٌيبٌت اٌ زق٠ٛجبد اٌز ٝىشؽزٙب ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
صبٌضب ِٛ :مٛػبد لغُ اٌغغشاف١خ :
 -1اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌغغشاف١خ ثغٍغزٗ  َٛ٠األؽذ اٌّٛافك  2019 /8/ 4ػٍٔ ٝذة أ.د /اٌغ١ذ ػجذ
اٌشؤٚف ػجذ اهلل األعزبر ثىٍ١خ اٌضساػخ ٌٍزذس٠ظ ٌيالة اٌذساعبد اٌؼٍ١ب .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -2اٌّٛمٛع  :سفل ِغٍظ لغُ اٌغغشاف١خ ثغٍغزٗ  َٛ٠األؽذ اٌّٛافك  2019 /8/ 4ثبإلعّبع ػٍ ٝاٌيٍت اٌّمذَ
ِٓ اٌيبٌجخ ٘ /جخ ػجذ اهلل ِؾّذ ػجذ اٌقّذ إٌّش اٌّذسط اٌّغبػذ ثىٍ١خ اٌزشث١خ عبِؼخ دِٕٛٙس ٚاٌّغغٍخ ٌذسعخ
اٌذوزٛاسٖ ثخقٛؿ رؾٍٙ٠ٛب ٌٍزغغ ً١ثغبِؼخ ىٕيب .
اٌمشاس :سفنذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
سفل ِغٍظ اٌىٍ١خ .
ساثؼبِٛ :مٛػبد لغُ اٌزبس٠خ
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -1اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ ف 2019/8/1ٝػٍ ٝص٠بدح ٔغجخ اإلؽشاف اٌؼٍّ ٝػٍ ٝىالة
اٌّبعغز١ش ٚاٌذوزٛاسٖ ٌألعبرزح  ٚاألعبرزح اٌّغبػذ ْٚؽغت ِبٚسد ِٓ رٛف١بد ِغبٌظ اٌغبِؼخ اٌغبثمخ فٝ
اٌزخققبد اٌز ٝثٙب ػذد ألً ِٓ األعبرزٖ ٚاألعبرزح اٌّغبػذْٚ
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -2اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ ف 2019/8/1ٝػٍ ٝاػزّبد ا١ٌ٢بد ٚاٌنٛاثو ٚاٌمٛاػذ اٌّؼّٛي
ثٙب عبثمب ف ٝئداسح اٌغّٕ١بس ٚوزٌه ٚافك ػٍ ٝاٌّمزشؽبد اٌّمذِخ ِٓ د /فب٠ض أٔٛس ِمشس اٌغّٕ١بس ثؼذ أػززس د/
ِ١شفذ فشاط ػٓ اٌؼًّ وّمشسٌٍغّٕ١بس سغُ رىٍ١فٙب ِٓ لجً ِغٍظ اٌىٍ١خ .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -3اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ ف 2019/8/1ٝػٍ ٝئػبدح رؾىٌ ً١غٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلؾخ ٔ ٛ٘ٚفظ
اٌزؾى ً١اٌغبثك
اٌزؾىً١
اٌّٛمٛع
االعُ
رق٠ٛش األصٚاط فِ ٝمبثش أ.د /ػجذ إٌّؼُ ِؾّذ ِغب٘ذ أعزبر اٌزبس٠خ
ئّ٠بْ ِؾّذ ٔج ً١اٌخٛ١ىٝ
اٌضٚعبد ؽزٙٔ ٝب٠خ ػقش ٚؽنبسح اٌؾشق األدٔ ٝاٌمذ( ُ٠سئ١غب ِٚؾشفب )
أ.د  /أًِ ثِٙ ِٝٛ١شاْ أعزبر ربس٠خ ٚؽنبسح
اٌذٌٚخ اٌؾذ٠ضخ
اٌؾشق األدٔ ٝاٌمذٚ ُ٠ػّ١ذح وٍ١خ اٌزشث١خ عبِؼخ
دِٕٛٙس (ػنٛاً)
أ.د /سؽب فبسٚق اٌغ١ذ أعزبر ربس٠خ ٚؽنبسح اٌؾشق
األدٔ ٝاٌمذ ُ٠وٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ
(ػنٛاً )
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -4اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ ف 2019/8/1ٝػٍِٕ ٝؼ اٌيبٌت  /أؽّذ اثِٕ ٖٛ١ؾّذ خذاػ دسعخ
اٌّبعغز١ش ف ٝا٢داة لغُ اٌزبس٠خ ؽؼجخ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ف ٝاٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٕٗ ػٕٛأٙب  " :رٛعٙبد فٕبػخ
اٌذعزٛس اٌّقشٔ ) 1956 – 1952 ٜظبَ لذ ُ٠ثزمذ٠ش ِّزبص ػٍّب ثأْ اٌيبٌت أرُ اٌزق٠ٛجبد ثؾغت ِبٚسد فٝ
ٌغٕخ اإلؽشاف .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

ِٛ -5افمخ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ ف 2019/8/1ٝػٍِٕ ٝؼ اٌيبٌت ِ /شٚح اٌغ١ذ فبٌؼ خٍ ً١دسعخ اٌّبعغز١ش
ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح ف ٝا٢داة لغُ اٌزبس٠خ ؽؼجخ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ف ٝاٌشعبٌخ اٌّمذِخ ِٕٙب ػٕٛأٙب " :
اٌالعئ ْٛاٌؼشة فِ ٝقش " 1970 – 1923ػٍّب ثأْ أرّذ اٌزق٠ٛجبد ثؾغت ِبٚسد فٌ ٝغٕخ اإلؽشاف .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

خبِغبِٛ :مٛػبد لغُ اٌفٍغفخ :
 -1اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌفٍغفخ ثغٍغزٗ ٌؾٙش أغغيظ ثزبؤ٠خ  2019/8/ 4ػٍ ٝرغغ ً١خيخ ثؾش
اٌيبٌجخ  /صٕ٠ت ؽّ١ذٖ ػجذ اٌؼض٠ض ئثشا٘ ُ١اٌّذسط اٌّغبػذ ثبٌمغُ العزىّبي ِزيٍجبد اٌؾقٛي ػٍ ٝدسعخ
اٌذوزٛاسٖ ف ٝا٢داة ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح رخقـ اٌفٍغفخ ٚربس٠خٙب ثؼٕٛاْ  " :إٌّ١ٙخ ػٍ ٝاٌيج١ؼخ فٝ
اإل٠ىٌٛٛع١ب إٌغ٠ٛخ ،وبس١ِ ٓ١ٌٚشؽبٔذ ّٔٛرعب " ئؽشاف
 أ.دفنً اهلل ِؾّذ ئعّبػ ً١أعزبر ٚسئ١ظ لغُ اٌفٍغفخ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ دِٕٛٙس أ.د  /أًِ ػجذ اٌؾٍِ ُ١جشٚن أعزبر اٌفٍغفخ اٌؾذ٠ضخ ٚاٌّؼبفشح ٚسئ١ظ لغُ اٌفٍغفخ ثىٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ ػٓ١ؽّظ ) ػٍّب ثأْ ربس٠خ اٌغّٕ١بس . 2019/ 7/ 4
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -2اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ اٌفٍغفخ ثغٍغزٗ ٌؾٙش أغغيظ ثزبؤ٠خ  2019/8/ 4ػٍ ٝرؾىٌ ً١غٕخ إٌّبلؾخ
ٚاٌؾىُ
ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلؾخ
اٌّٛمٛع
االعُ
َ
1

دٕ٠ب اٌغ١ذ أؽّذ ِؾّذ

ِف َٛٙاٌغؼبدح ث ٓ١اٌفىش
اإلعالِٚ ٝاٌفىش اٌغشث ٝدساعخ
ِمبسٔخ ٔمذ٠خ "

أ.د /ػجذ اٌمبدس اٌجؾشٚا ٜأعزبر
اٌفٍغفخ االعالِ١خ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ
ثٕٙب (ِؾشف ًب ٚسئ١غبً )
 أ.د /فنً اهلل ِؾّذ اعّبػ ً١أعزبرٚسئ١ظ لغُ اٌفٍغفخ ثىٍ١خ ا٢داة
عبِؼخ دِٕٛٙس (ِٕبلؾبً )

زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.د /ػقبَ وّبي اٌّقش ٜأعزبر
االخالق اٌّغبػذ ثىٍ١خ ا٢داة –
عبِؼخ دِٕٛٙس(ِؾشفبً)
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

عبدعب ِٛ :مٛػبد لغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ

 -1اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثغٍغزٗ ف 2019/8/4 ٝػٍِٕ ٝؼ
اٌيبٌت ِ /ؾّذ ػبىف ِؾّذ عٍ ُ١دسعخ اٌّبعغ١زش ف ٝا٢داة ٔظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح فِٛ ٝمٛع  " :ػّٛد
اٌغٛاس ٜثّٕيمخ اٌغشاث َٛ١دساعخ أصش٠خ ث ٓ١اٌق١بٔخ ٚاٌزشِ " ُ١ػٍّب ثأْ اٌيبٌت أرُ اٌزق٠ٛجبد اٌ ٝىشؽزٙب
ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ .
اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 -2اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثغٍغزٗ ف 2019/ 8/4 ٝثبٌزّش٠ش ػٍٝ
رؾىٌ ً١غٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ :
اإلؽشاف
اٌّٛمٛع
اٌيبٌت
ئّ٠بْ عؼ١ذ ػجذ اٌغالَ
ػجذاٌٍي١ف

اٌشِٚبٔ١خ  .1أ.د /ث١ٙخ ِؾّذ ؽب٘ ٓ١أعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
اٌغّبد
ٚاٌشِٚبٔ١خ عبِؼخ االعىٕذس٠خ (سئ١غ ًب ِٕٚبلؾبً )
فٝ
ٚاٌؼٕبفش اٌّؾٍ١خ
اٌؼّبسح اٌذ١ٕ٠خ ثؾّبي  .2أ.د /ئثشا٘ ُ١عؼذ أعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ
وٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ – ىٕيب (ِٕبلؾبً)
اٌؼقش
فٝ
أفش٠م١ب
 .3أ.د /ػج١ش ػجذ اٌّؾغٓ لبعُ اعزبر ٚسئ١ظ لغُ
األِجشىٛس" ٜ
ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ (ِؾشفبً )

زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ِٕ ٝئدس٠ظ ِؾّذ
صلضٚق

ِمبثش اٌغجبٔخ اٌؾشل١خ ف.1 ٝ
مٛء االوزؾبفذ األصش٠خ
اٌؾذ٠ضخ – دساعخ أصش٠خ
.2

أ.د /فبىّخ ِٛع ٝأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ
ثىٍ١خ اٌغ١بؽخ ٚاٌفٕبدق عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ (سئ١غبً
ِٕٚبلؾبً )
أ.د  /ػج١ش ػجذ اٌّؾغٓ لبعُ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ
ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة –
عبِؼخ دِٕٛٙس (ِؾشفب )
د /فزؾ١خ اٌغالِ ٝأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ
عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ (ِٕبلؾب )
دِ /ؾّذ ِقيف ٝاٌّؾشف اٌؼبَ ػٍ ٝئداسح ا٢صبس
اٌغبسلخ ثٛصاسح ا٢صبس (ِؾشفب ِؾبسوب )

.4

أ.د ِٕٝ /ػجذ اٌغٕ ٝؽغبط أعزبر اا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ (سئ١غب
ِٕٚبلؾب )
أ.د /ؽغبْ ِؾّذ ػبِش أعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢صبس عبِؼخ اٌمب٘شح ( ِٕبلؾب )
أ.د /ػج١ش ػجذ اٌّؾغٓ لبعُ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ ا٢صبس
ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ
دِٕٛٙس (ِؾشفب )
دِ /ؾّذ ِقيف ٝاٌّؾشف اٌؼبَ ػٍ ٝا٢صبس اٌغبسلخ
ثٛاصسح ا٢صبس ( ِؾشفب ِؾبسوب )

.3
.4
ؽّ١بء ػٍ ٝػجذ اٌفزبػ
ػضّبْ

" إٌّؾٛربد أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ اٌّىزؾفخ
ؽذ٠ضب ف ٝعض٠شح وبٔٛة
"

.5
.6
.7

اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

 -3اٌّٛمٛع ِٛ :افمخ ِغٍظ لغُ ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثغٍغزٗ ف 2019/ 7/2 ٝئػبدح رؾىً١
ٌغٕخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾىُ ٌذسعخ اٌّبعغز١ش ثٕظبَ اٌغبػبد اٌّؼزّذح
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
اٌّٛمٛع
ػجذ أُ٘ اٌّذْ اٌٛالؼخ
ػٍ ٝاٌفشع اٌىبٔٛثٝ
ٌٕٙش إٌ ً١فٝ
اٌؼقش ٓ٠اٌجيٍّٝ
ٚاٌشِٚبٔ – ٝدساعخ
أصش٠خ

اٌٍغٕخ
 أ.د /ػج١ش ػجذ اٌّؾغٓ لبعُ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ ا٢صبسٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ
دِٕٛٙس (سئ١غب ِٚؾشفب )
 أ.د /عّبػ ِؾّذ اٌقب ٜٚأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خٚاٌشِٚبٔ١خ ٚٚو ً١اٌىٍ١خ ٌٍذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس
ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ دِٕٛٙس (ِٕب لؾب )
 أ.د /ؽغبَ اٌّغ١ش ٜأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خثىٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ وفش اٌؾ١خ
 د  /أؽّذ عؼ١ذ اٌخشادٌِ ٝذ٠ش اٌؾئ ْٛاألصش٠خ ثّٕيمخآصبس اٌجؾ١شح (ِؾشفبً ِؾبسوبً )

َ
1

اٌيبٌت
فالػ اٌقبثش
اٌّيٍت ِؾّذ

2

٘ذِ ٜؾّٛد ِؾّذ ليت اٌىٕٙخ ٚاٌىبٕ٘بد -1
ف ٝاٌفٓ اٌشِٚبٔٝ
ثٍجغ
( ئػبدح رؾى ً١الٔمنبء ف ٝاٌفٓ اٌشِٚبٔ– ٝ
-2
دساعخ آصش٠خ
ِذح اٌضالصخ أؽٙش )
-3
-4

ؽٕبْ خّ١ظ اٌؾبفؼ ٝأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ ٚػّ١ذ وٍ١خ ا٢داة عبِؼخ دِٕٛٙس (
سئ١غبً ِٕٚبلؾبً )
أ.د /عّبػ ِؾّذ اٌقب ٜٚأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ ٚٚو ً١اٌىٍ١خ ٌٍذساعبد اٌؼٍ١ب ٚاٌجؾٛس
ثبٌىٍ١خ ( ِؾشفبً )
أ.دِّ /ذٚػ دس٠ٚؼ ِقيف ٝأعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ إٌّ١ب (ِؾشفبً )
د /ػضح ِؾّٛد لبث ً١أعزبر ا٢صبس أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ اٌّغبػذ ثىٍ١خ ا٢داة عبِؼخ ىٕيب
(ِٕبلؾبً )

زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
3

٠غشا ػف١ف ٝاثشاُ٘١

رق٠ٛش اٌّشآٖ ف-1 ٝ
اٌفٓ اإلرشٚعىٝ
-2
-3
-4

ِؾّذ ػجذ اٌغٕ ٝاٌغ١ذ أعزبر اٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ
ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ اإلعىٕذس٠خ
(سئ١غ ًب ِٚؾشفبً )
أ.د /ث١ٙخ ِؾّذ ؽب٘ ٓ١أعزبر ا٢صبس ٚاٌذساعبد
أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ
اإلعىٕذس٠خ (ِٕبلؾبً )
أ.دِٙ /ب ِؾّذ اٌغ١ذ أعزبرا٢صبس ٚاٌذساعبد
أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة – عبِؼخ ىٕيب
(ِؾشفب )
أ.د /ػج١ش ػجذ اٌّؾغٓ لبعُ أعزبر ٚسئ١ظ لغُ
ا٢صبس ٚاٌذساعبد أٌٛ١بٔ١خ ٚاٌشِٚبٔ١خ ثىٍ١خ ا٢داة
عبِؼخ دِٕٛٙس (ِؾشفبً )

اٌمشاسٚ :افمذ اٌٍغٕخ
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

عبثؼبً ِٛ :مٛػبد اٌؼاللبد اٌضمبف١خ ٚاٌخبسع١خ :
أٚالًِٛ /مٛػبد لغُ اٌزبس٠خ :
 .1اؽبىووووووووخ ِغٍوووووووووظ لغوووووووووُ اٌزوووووووووبس٠خ ثغٍغوووووووووزٗ إٌّؼمووووووووذح ثزوووووووووبس٠خ  2019 /8/1ثم١وووووووووبَ اٌغووووووووو١ذ االعوووووووووزبر
اٌذوزٛس /اثشاِ٘ ُ١شعٔٛخ ثبالٔؾيخ االر١خ :
رمووووووووذ ُ٠ؽووووووووىش ٚرمووووووووذ٠ش ٌّغٍووووووووظ اداسح عش٠ووووووووذح فووووووووٛد اٌجؾ١ووووووووشح ٚغ١ش٘ووووووووب ِووووووووٓ اٌغشائووووووووذ ٚاٌّٛالووووووووغاالٌىزش١ٔٚخ رمذ٠شا ٌٕؾشٖ ػذح ِمبالد ف ٝاٌغش٠ذح ٚرٌه دِ ْٚمبثً ِبدٜ
ؽووووووٙبدح ؽووووووىش ٚرمووووووذ٠ش ِووووووٓ ِغٍووووووظ اداسح االلووووووبٌ ُ١اٌّقووووووش٠خ ٌٕؾووووووشٖ ػووووووذح ِمووووووبالد ٚرٌووووووه دِ ْٚمبثووووووًِبدٜ
رىٍ١وووووف ٚرفووووو٠ٛل عووووو١بدرٗ ِوووووٓ لجوووووً عش٠وووووذح اٌيجؼوووووخ االٌٚووووو ٟثوووووبداسح ِىزوووووت اٌغش٠وووووذح ثّؾبفظوووووخ اٌجؾ١وووووشح
ٚاالٔبثخ ػٕٙب ف ٝعّ١غ إٌٛاؽ ٟاالداس٠خ ٚاٌقؾف١خ وؼًّ ريٛػ. ٟ
اٌمشاس  :أؽ١و اٌٍغٕخ ػٍّبً .
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً .
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .2اؽبىوووووووخ ِغٍوووووووظ لغوووووووُ اٌزوووووووبس٠خ ثغٍغوووووووزٗ إٌّؼموووووووذح ثزوووووووبس٠خ  2019 /8/1ثؾنوووووووٛس اٌغووووووو١ذح االعوووووووزبرح
اٌوووووووذوزٛسح /فوووووووب٠ضح فووووووومش دٚسح إٌموووووووٛػ االساِ١وووووووخ لشائزٙوووووووب ٚرؾٍٍٙ١وووووووب اٌزووووووؤ ٟظّٙوووووووب ِشووووووووض دساعوووووووبد
اٌخيٛه ثّىزجخ االعىٕذس٠خ ف ٝاٌفزشح ِٓ .َ2019 ٛ١ٌٛ٠ 25-21
اٌمشاس  :أؽ١و اٌٍغٕخ ػٍّبً .
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً .
ِٛ .3افمووووووخ ِغٍووووووظ لغووووووُ اٌزووووووبس٠خ ثغٍغووووووزٗ إٌّؼمووووووذح ثزووووووبس٠خ  2019 /8/1ػٍووووووِ ٝمزووووووشػ اٌخيووووووخ اٌّمووووووذَ
ِٓ اٌغ١ذ االعزبر اٌذوزٛس /ػجذإٌّؼُ ِغب٘ذ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٌٍ ٜقبٌ ْٛاٌضمبف ٟثبٌمغُ.
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
ِٛ .4افمخ ِغٍظ لغُ اٌزبس٠خ ثغٍغزٗ إٌّؼمذح ثزبس٠خ  2019 /8/1ػٍِ ٝمزشػ خيخ ِؾج ٝلغُ اٌزبس٠خ .
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
ِٛ .5افمووووووخ ِغٍووووووظ لغووووووُ اٌزووووووبس٠خ ثغٍغووووووزٗ إٌّؼمووووووذح ثزووووووبس٠خ  2019 /8/1ػٍووووووِ ٝمزووووووشػ اٌخيووووووخ اٌّمووووووذَ
ِوووووٓ اٌغووووو١ذ االعوووووزبر اٌوووووذوزٛس /ػٍوووووو ٝاٌغووووو١ذ أعوووووزبر روووووبس٠خ اٌؼقووووووٛس اٌٛعوووووي ٝاٌّزفوووووشؽ ثؾوووووبْ اٌووووووذػٛح
اٌّمذِووووووخ ٌووووووٗ ِووووووٓ اٌجشٚف١غووووووٛس الفبعوووووو ً١عووووووجبر ٗ١االعووووووزبر ثغبِؼووووووخ ثشؽوووووؤٍٛخ ثذٌٚووووووخ اعووووووجبٔ١ب ٚسئوووووو١ظ
اٌّؾووووووشٚع اٌجؾووووووـض ( ٝؽشوووووووخ اٌّغزّؼووووووبد ؽووووووٛك اٌجؾووووووش اٌّزٛعووووووو ِووووووٓ اٌمووووووشْ اٌووووووـ 15اٌوووووو ٟاٌمووووووشْ
اٌوووووووـ ) 16اٌوووووووز ٜرشػوووووووبٖ عبِؼوووووووخ ثشؽووووووؤٍٛخ ٚعوووووووٛف ٠ؾوووووووبسن فووووووو ٝاٌّوووووووإرّش فووووووو ٝاٌفزوووووووـشح ِوووووووٓ -19
20فجشا٠وووووووش ٚ 2020رٌوووووووه ٌؼوووووووشك فقوووووووً لوووووووبَ عووووووو١بدرٗ ثزبٌ١فوووووووٗ فووووووو ٝوزوووووووبة اٌّوووووووإرّش د ْٚاْ رزؾّوووووووً
اٌغبِؼخ ا٠خ ٔفمبد ػٍ ٟاْ ٠م َٛثّٙبِٗ ؽبي عفشٖ اٌغ١ذ اٌذوزٛس  /ػبدي ٘الي .
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
ِٛ .6افمووووووخ ِغٍووووووظ لغووووووُ اٌزووووووبس٠خ ثغٍغووووووزٗ إٌّؼمووووووذح ثزووووووبس٠خ  2019 /8/1ػٍوووووو ٝؽنووووووٛس اٌغوووووو١ذ االعووووووزبر
اٌوووووذوزٛس /فوووووالػ ٘ش٠وووووذ ٜاٌّوووووإرّش اٌوووووذ ٌٝٚاٌضوووووبٔ ٟػؾوووووش ٚاٌوووووز ٞعووووو١ؼمذ فووووو ٝرووووؤٛظ فووووو ٝاٌفزوووووشح ِوووووٓ
ٔ 27-25وووووووٛفّجش ٚ َ2019عوووووووٛف ٠ؾوووووووبسن ثجؾوووووووش رؾوووووووذ ػٕوووووووٛاْ اٌؾوووووووشة اٌشٚعووووووو١خ اٌؼضّبٔ١وووووووخ 1828
– ٔٚ 1829زبئغٙب  ،ػٍ ٝأال رزؾًّ اٌغبِؼخ أ٠خ ٔفمبد .
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ.
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
صبٔ١بًِٛ /مٛػبد لغُ اٌٍغبد اٌؾشل١خ ٚاداثٙب
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

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

ِٛ .1افمووووووووخ ِغٍووووووووظ لغووووووووُ اٌٍغووووووووبد اٌؾووووووووشل١خ ٚاداثٙووووووووب ثغٍغووووووووزٗ إٌّؼمووووووووذح ثزووووووووبس٠خ  2019 /8/4ػٍووووووووٝ
ؽنوووووٛس اٌغووووو١ذح اٌوووووذوزٛسح /إِٔ١وووووخ ػ١غوووووو ٟاٌّوووووإرّش اٌوووووذ ٌٝٚاٌضوووووبٔ ٟػؾووووووش ٚاٌوووووز ٞعووووو١ؼمذ فووووو ٝروووووؤٛظ
ف ٝاٌفزــــــــشح ِٓ ٛٔ 27-25فّجش َ2019
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
صبٌضبًِٛ /مٛػبد لغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ِٛ .1افمووووووخ ِغٍووووووظ لغووووووُ اٌٍغووووووخ اٌؼشث١ووووووخ ثغٍغووووووزٗ إٌّؼمووووووذح ثزووووووبس٠خ  2019 /8/4ػٍوووووو ٝؽنووووووٛس اٌغوووووو١ذح
اٌوووووذوزٛسح /اّ٠وووووبْ سموووووٛاْ اٌّوووووإرّش اٌوووووذ ٌٝٚاٌضوووووبٔ ٟػؾوووووش ٚاٌوووووز ٞعووووو١ؼمذ فووووو ٝرووووؤٛظ فووووو ٝاٌفزوووووشح ِوووووٓ
ٛٔ 27-25فّجش َ2019
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

ػبؽشاً ِٛ :مٛػبد خذِخ اٌّغزّغ ٚرّٕ١خ اٌج١ئخ :
ِ .1مزشػ اٌذوزٛسح /سأ١ب ٔظّ ٝثؾأْ ػًّ ٌٍّ َٛ٠زم ٝرٛظ١ف ٌؾجبة اٌىٍ١خ ِٓ اٌخش٠غ ٓ١ػٍِ ٝغزِ ٜٛؾبفظخ
اٌجؾ١شح ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغٙبد اٌّؼٕ١خ  ٚأفؾبة األػّبي اٌؾشح .
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
ِ .2خبىجخ األلغبَ اٌؼٍّ١خ ثبٌىٍ١خ السعبي ػٕب ٓ٠ٚاٌشعبئً اٌؼٍّ١خ ( ِبعغز١ش – دوزٛساٖ ) اٌز ٝرّظ اٌّغزّغ
اٌجؾشاٌ ٜٚالعزفبدح ِٕٙب ف ٝػًّ خيخ رّٕ٠ٛخ .
اٌمشاس  :أؽ١يذ اٌٍغٕخ ػٍّبً ٠ٚزُ ِخبىجخ األلغبَ اٌؼٍّ١خ .
اٌمشاس :
أؽ١و ِغٍظ اٌىٍ١خ ػٍّبً
ِ .3مزشػ اٌذوزٛسح /ػجذاٌجبعو س٠بك ثؾـأْ ػمذ عٍغٍخ ِٓ إٌذٚاد ٚاٌّؾبمشاد ٌزٛػ١خ اٌيالة ثبٌزشاس اٌضمبفٝ
ثّؾبفظخ اٌجؾ١شح  ٚو١ف١خ اٌؾفبً ػٍٚ ٗ١االعزفبدح ِٕٗ ٠ ،ؾبمش ف ٗ١أػنبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ ثبٌىٍ١خ .
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
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سؤ٠خ اٌىٍ١خ :

عبِؼخ دِٕٛٙس
وٍ١خ ا٢داة

تتطل الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائس ا وتلح بأساترتها وخس يها إلً هستىي
الوٌا ست هحليأ و اقليويإا هي خالد بساهج وزاسيت هتويزة ً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن ً السقً و التٌويت
الوستداهت للو تو .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .
 .4ػًّ ِجبدسح ثبٌىٍ١خ ِٓ خالي اٌؾبعت األٌٌّ ٝؾ ٛاألِ١خ اٌزمٕ١خ .
اٌمشاس ٚ :افمذ اٌٍغٕخ .
اٌمشاس :
ٚافك ِغٍظ اٌىٍ١خ .

٘زا ٚلذ أز ٝٙاالعزّبع اٌغبػخ اٌضبٔ١خ ػؾش ٚإٌقف ظٙشا .
عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى

زسالت الكليت :
تقدم الكليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويزز واببزداف زج ه زاد ا وال والعلزىم ابًسزاًيت زً سزىا العوزح هحليز إا و إقليويزا اسزتٌاوإا إلزً هعزا يس
ال ىوة التعليويت و البحثيت  ،و هىاكبت التطىزاث العلويت و الفكس ت و التكٌىلىجيت  ،و ذلك بالتطى س الوستوس للبساهج التعليويت و القدزاث العلويت و البحثيت ألساترتها
و طالبها  ،و استخدام وسائح تعليويت حد ثت ،و هتابعت الخس يي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت ال د د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجزاث الو توز
،والوسزا وت زج حززح هالزكالت  ،و بٌززاخ الالخلززيت الولززس ت و تٌويزت قززين اوًتوززاخ و الوززىاطٌيي هزي خززالد إجززساخاث تتسززن باوسزتقالليت و التعززاوى و التقززى ن الزراتج
والوستوس .
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