سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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=========================================================
ٟكؼش ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس جٛطحعن ٜٛوح ٝجٛؿحٟوٮ 0101/0115
ج٤٠ٛؤذ ٯ ٝ٪جألسذوح ج٪٠ٛجُْ 0101/4/19
**********

جؾط٠ن ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ُٮ ض٠ح ٝجٛغحهس جٛكحدٯس هششز طرحقحً ذشتحعس جٛغٰذز جألعطحر جٛذٗط٪س /ق٤ح ١خٰ٠ظ
جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ه ٢ؿشٯْ جِٰٛذٯِ٣٪ٗ ٪شجط  ٩ذ٠شحسٗس ٗ- : ٢ٟ ٚ
 ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪جٛطو٩ ٰٜٞجٛـالخ
 .1أ.د /أق٠ذ هرذجٛوضٯض هٰغ٬
 ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ٩جٛرك٪ظ
 .0أ.د /ع٠حـ ٟك٠ذ جٛظح٫٩
ٓحت ٞذو ٰٚٗ٩ ٚ٠جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪خذٟس ج٠ٛؿط٠ن ٩ضٰ٠٤س جٛرٰثس
 .6دُ٩ .ذ ٫جٛغٰذ أذ٪ج٤ٛؼش
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛؿٌشجُٰح
 .4أ.د /هرذجٛولٰ ٞأق٠ذ هرذجٛولٰٞ
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
 .9أ.د /جٯ٠ح ١ق ٬٠ٜجٰٜ٠ٛؿ٬
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س
 .3أ.د /هرٰش هرذج٠ٛكغٓ ٢حعٞ
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ
 .3أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧ك٠ذ هٟ ٬ٜشؾ٣٪س
جألعطحر ذٔغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
 .8أ.دٰٟ /شج٣ذج ٟك٠ذ خٰ٠ظ جٛض٦ٗ٩
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجٛؿٌشجُٰح
 .5أ.دٟ/ك٠ذ ٟؿذ ٫ضشجخ
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجِٜٛغِس
أ.دٰٟ /الد صًٗ ٬حٛٮ
.11
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس
أ.د /هرذج٪ٛجقذ قغ ٢جٛشٰخ
.11
جألعطحر ج٠ٛغحهذ ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس
دٟ .ظـِٟ ٬ك٠ذ جع٠حهٰ٩ ٚضٰذ
.10
ج٠ٛذسط ذٔغ ٞجٛؿٌشجُٰح
دٟ .ك٠ذ ٟك٪٠د جٛششٓح٫٩
.16
ٟذٯش ٩قذز جٛخذٟحش جال٘ٛطشٰ٣٩س
د .أق٠ذ هـٰس قٰ٠ذز
.14
ئدجس٫
جٛغٰذ٧ /حٟ ٬٣ك٠ذ ٗطحش
.19
٩جهطزس ه ٢جٛكؼ٪س :
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجِٜٛغِس
 أ.دُ /ؼ ٚجهلل ٟك٠ذ جع٠حهٰٚٓحت ٞذو ٚ٠ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛحش جٛششٰٓس  ٩آدجذ٨ح
 دٟ .ك٠ذ أق٠ذ ج٬ِٔٛجألعطحر ج٠ٛغحهذ ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس
 دٟ .ظـِٟ ٬ك٠ذ ج ع٠حهٰ٩ ٚضٰذ٩ضٌٰد ٗ: ٢ٟ ٚ
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ٩آدجذ٨ح
 أ.د /جٯ٠حُ ١إجد ذشٗحشج٠ٛذٯش جٛطِٰ٤ز٭ ٪ٛقذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس
 -أ.دٟ .ك٠ذ ٟك٪٠د جذ٪ه٬ٜ

جُططكص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس
" ذغ ٞجهلل جٛشق ٢٠جٛشقٰ" ٞ

ُ ٮ ذذجٯس جالؾط٠حم سقرص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ٩ستٰظ ج٠ٛؿٜظ ذؿٰ٠ن جٛغحدز
ج٠ٛشحسُٰٗ ٢ٮ جٛؿٜغس .
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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ٓذ ٝج٠ٛؿٜظ خحٛض جٛوضج ُٮ ُ٩حز جٔ٠ٛذٟ / ٝك٠ذ ُ٪ص ٫جٛك ٬ُ٪شٰ٨ذ ٩صجسز جٛذجخٰٜس ٟ ٩كحُلس جٛركٰشز ٩
جذ ٢د٪٨٤ٟس دجهٰ ٢ج ٬ٛ٪٠ٛهض ٩ؾ ٚأ ١ٯطٔر ٢ٟ ٦ٜجٛش ٨ذج  ٩ج ٞ٨ٛأٟ٩ ٦ٜ٧كرٰ ٦جٛظرش ٩جٛغ٪ٜجٟ ١ن جسعحٙ
ذشٰٓس ضوضٯ ٦ذحعٰٜٗ ٞس جالدجخ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس ُٮ ُٰٔذ ٟظش ٩جٛركٰشز ٪ٛصجسز جٛذجخٰٜس .
ٓذ ٝج٠ٛؿٜظ جٛط٤٨ثس ٛألخ ٥٪ج٠ٛغٰكٰ ٰ ٢ذظِس هحٟس ٩جٛغٰذ أ.دٰٟ /الد صًٗ ٬ح ٬ٛذظِس خحطس ذ٤٠حعرس هٰذ
جٰٔٛحٟس ج٠ٛؿٰذ ٟط٠ٛ ٢ٰ٤٠ظش جٛغالٟس ٩جٛخش٩ؼ  ٢ٟجألصٟس جٛكحٰٛس .
ٗ٠ح ٓذ ٝج٠ٛؿٜظ جٛط٤٨ثس ذٔذ ٝ ٩ش٨ش سٟؼح ١ج٠ٛرحسٕ جهحدز جهلل هٟ ٬ٜظش  ٩شور٨ح ذحال٩ ٢ٟجٛغال. ٝ
ٓذٟ ٝؿٜظ جٰٜ٘ٛس جٛش٘ش ٜٛغٰذز جٛذٗط٪سز /سشح سؾد ٟذٯش ٩قذز جٰٔٛحط ذحٰٜ٘ٛس هٟ ٬ٜح ٓذٟط ٢ٟ ٦ؾ٨ذ ٟش٘٪س
ُٮ ُطشز ض٨ٰٛ٪ح ج٪ٛقذز .
ٗ٠ح ضٔذٟ ٝؿٜظ جٰٜ٘ٛس ذ٪ُ٪٠س جٛش٘ش ٩جالٟط٤حٜٛ ١غٰذز جِٛحػٜس ٟ ٢ِٰٰ٣ /ك٠ذ سقٟ٪س أ ٢ٰٟجٰٜ٘ٛس هٟ ٬ٜح ٓذٟط٦
ٰٜٜ٘ٛس  ٢ٟخذٟحش ؾٰٜٜس ٓ ٩،ذ ش٨ذ ٨ٛح جٛؿٰ٠ن ذحٛظذّ ٩جٛطِحُ ٬٣ٮ جٛو ٚ٠ؿ٪جُ ٙطشز ه٨ٜ٠ح ذحٰٜ٘ٛس دجهٰ٢
ج٨ٛ ٬ٛ٪٠ٛح ذحٛظكس ٩جٛوحُٰس .
ضٔذٟص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ٩ستٰظ ج٠ٛؿٜظ ذخحٛض جٛش٘ش ٜٛغٰذ أ.دٟ /ك٠ذ أذ٪هٟ ٬ٜذٯش
٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز  ٩جٛذٗط٪س /هظح ٝج٠ٛظش٣ ٫حتد ٟذٯش ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ٟ ٚ٘ٛح ٯٟٔ٪ح ١ذ ٢ٟ ٦ج٣ؿحصجش
ٛظحٛف جٛؿ٪دز.
غ ٞششهص عٰحدض٨ح ُٮ ٪ٟػ٪هحش ج٠ٛؿٜظ ه ٬ٜج٤ٛك ٪جٛطحٛٮ :

أ٩ال ٪ٟ :ػ٪هحش جإلقحؿس  ٩جٛطظذٯْ -:
 .1ج٪٠ٛػ٪هحش جٛط ٬ؿًشقص ُٮ ٟؿٜظ جٛؿحٟوس،
 ض٤٨ثس جٛغٰذز أ.د/جٯ٠ح ١جٰٜ٠ٛؿ ٬ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس  ٩آدجذ٨ح ذ٪٠جُٔس ٟؿٜظ جٛؿحٟوس ه٬ٜذش٣حٟؽ جٛطشؾ٠س ضٰ٨٠ذجً ٛشُوٜٛ ٦ؿ٤س جٔٛـحم ٠ٜٛؿٜظ جألهٜٛ ٬ٜؿحٟوحش .
 ض٤٨ثس أ.د /هرذجٛولٰ ٞأق٠ذ هرذجٛو لٰ ٞستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛؿٌشجُٰح ذ٪٠جُٔس ٟؿٜظ جٛؿحٟوس ه ٬ٜذش٣حٟؽجٛؿٰٟ٪حض٘ظ ٩ضٰ٨٠ذجً ٛشُوٛ ٦ؿ٤س جٔٛـحم ذح٠ٛؿٜظ جألهحٜٛ ٬ٛؿحٟوحش.
 ؿحٛرص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ٓ ٢ٟغ ٞجٛؿٌشجُٰح ذحٰٜ٘ٛس جهذجد خشٯـس ذٰحٰ٣س ذ٤شحؽ ُٰش٩طٗ٪س٣٩ح ُٟ ٬كحُلس جٛركٰشز .
 ج٠ٛـحٛرس ذا٣شح ذٛ ٖ٤ألعثٜس ذحٛط٪جطٟ ٚن ٩قذز  ITذحٰٜ٘ٛس . ػش٩سز جالعط٠شجس ُٮ ٤ٟلٟ٪س جٛطو ٰٜٞذـشٯٔس أ ١٩الٯ ٢هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس . ض ٞه ٚ٠ؾش٩خ ٛألخ ٥٪ج ٢ُٰ٪ِ٘٠ٛه ٬ٜج٪ٛجضغحخ . ٩جُْ ٟؿٜظ جٛؿحٟوس ه ٬ٜضخِٰغ ٟ ٢ٟ %01ظحسٯَ جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ ٩جٛغٰ٤٠حس ه ٢ذوذ ٪ٜٛجُذٯ. ٢ ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س هٰٜح ٪ٜٛجُذٯ. ٢ أٗذ جٛغٰذ أ.د /ستٰظ جٛؿحٟوس ذؼش٩سز جٛط٪جطٟ ٚن جٛـالخ ذ٠كحػشجش ضِحهٰٜس ٛخ ْٜس٩ـ جٛط٪جط. ٚزسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
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 .0جٛطظذٯْ هٟ ٬ٜكؼش ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس جٛغحذْ .
جٔٛشجس :
ض ٞجٛطظذٯْ ه ٬ٜج٠ٛكؼش .
ٟن ضوذٯ ٚذ٤ذ سٓ )4( ٞذ٪٠ػ٪هحش شثٰ٧ ١٪ثس جٛطذسٯظ ُٮ ٟكؼش ٟؿٜظ ج ٰٜ٘ٛس ٓر ٚجٛغحذْ ج٤٠ٛؤذ ذطحسٯخ
0101/0/11

غحٰ٣ح٪ٟ :ػ٪هحش ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز :
 .1جٛطظذٯْ هٟ ٬ٜكؼش ج٠ٛؿٜظ جٛغحذْ .
جٔٛشجس  :ض ٞجٛطظذٯْ .
 .0ض ٞه ٚ٠جعطرٰحٰٔٛ ١حط سػح جٛـالخ ه ( ٢جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ ) ٩ض٣ ٞشش ٥هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس ٗ ٩ز ٖٛضك٤ٛ ٰٜٚطحتؽ
جالعطرٰحٓ٩ ١ذ ط ٞ٠جالعطرٰح٩ ( ١قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس ) .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .6ض ٞه ٚ٠جعطرٰحٰٔٛ ١حط سػح أٰٛ٩ح جأل٪ٟس ه ( ٢جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ ) ٩ض٣ ٞشش ٥هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس ٗ ٩ز ٖٛضكٰٜٚ
٤ٛطحتؽ جالعطرٰحٓ٩ ١ذ ط ٞ٠جالعطرٰح٩ ( ١قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس ) .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .4ض ٞضظ ٰٞ٠جعط٠حسز ضٰٰٔ ٞأدج ستٰظ جٔٛغ. ٞ
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .9ض ٞضكذٯع جٛالتكس جٛذجخٰٜس ٪ٛقذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس ٟن جالقطِحف ذروغ ذ٪٤د جٛالتكس جٔٛذٯ٠س  ٢ٟ ٩أ ٞ٧جٛر٪٤د
ج٠ٛغطكذغس ٟح ٯ: ٬ٜ
 ضؼن ج٪ٛقذز جٜٛ ٰٞٔٛو ٚ٠ذ٨ح . ذ٪٤د ض٤لٰ ٞجٛو ٚ٠ذ٪قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز . جأل٣شـس جٛشتٰغٰس ٪ٛقذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز . ج ٰٚ٘٨ٛجٛط٤لٰ٪ٜٛ ٬٠قذز، هالٓس ج٪ٛقذز ذ٠شٗض ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٛؿحٟوس، ٨ٟح ٩ ٝطالقٰحش ٟذٯش ج٪ٛقذز . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٣حتد ٟذٯش ج٪ٛقذز.زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art
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 ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش أ ٢ٰٟج٪ٛقذز . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش جٛغ٘شضحسٯس جخطظحطحش ٟؿٜظ جالدجسز . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س جٛط٪هٰس ٩ج٤ٛشش . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س جٛطذسٯد . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س جٰٔٛحط . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س ججٛطخـٰؾ جالعطشجضٰؿ٩ ٬جٛطـ٪ٯش . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س ضٰ٠٤س ج٪٠ٛجسد جٛزجضٰس ٰٜٜ٘ٛس . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٤ٟغْ جٛرش٣حٟؽ . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س جٛؿ٪دز ذحٔٛغ ٞجٛوٛ ( ٬٠ٜؿ٤س ضـ٪ٯش ج٤٠ٛح٧ؽ ) . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٛؿ٤س جإلهال٩ ٝجٛطػَٰٔ . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٤ٟغٔٮ جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٤ٟغٔس ٟوحٯٰش جٛؿ٪دز . ٨ٟح٩ ٝجخطظحطحش ٤ٟغْ جٔٛغ. ٞجٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .3ط٠٠ص ٩قذ ز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ٟٔطشـ ٛؿزخ جٛـالخ ج٪ٛجُذٯ. ٢
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .3ط٠٠ص ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ٟٔطشـ ٪٠٣رؼ ضٰٰٔ٩ ٞسشس جٛو. ٚ٠
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .8ط٠٠ص ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ٟٔطشـ ٪٠٣رؼ ٰٓحط أدج جٰ٨ٛثس ج٠ٛوح٣٩س .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .5ط٠٠ص ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ٟٔطشـ جعط٠حسز ٣شحؽ هؼٰ٧ ٪ثس جٛطذسٯظ .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .

 .11ط٠٠ص ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ٟٔطشـ ضٔشٯش ستٰظ جٔٛغ ٞجٛغ ٫٪٤ه ٢هؼٰ٧ ٪ثس جٛطذسٯظ .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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غحٛػحً٪ٟ :ػ٪هحش ٩قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش : IT
ضٔشٯش ٩قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش جِٛطشز ٟ 19 ٢ٟحسط  0101قط 14 ٬جذشٯ 0101 ٚه ٬ٜج٤ٛك ٪جٛطح: ٬ٛ
 - 1ئ٣شح هشش ٓ٪٤جش(  ) YouTubeؾذٯذز ذ٪جٓن ٓ٤حز ٓ ٚ٘ٛغ ٞه٠ٜٮ ٤ٛشش ٟكحػشجش جِٰٛذٯ ٪جٛخحطس ذ ٦ه٨ٰٜح ،
ٛطخَِٰ جٛؼٌؾ ه٤ٓ ٬ٜحز (  )YouTubeج٪ٛقٰذز جٛخحطس ذحٰٜ٘ٛس ٩جٛطٮ ضو٤ٟ ٚ٠ز ع٪٤جش.
 - 0قؼ٪س جٛغٰذ جٛذٗط٪س  /أق٠ذ هـٰس قٰ٠ذز ج٠ٛذٯش جٛطِٰ٤ز٭ ٪ٜٛقذز – ٠ٟػال ٰٜ٘ٛس جٱدجخ –٩سشس ه٣ ٚ٠ل٠ط٨ح ٩صجسز
جٛطو ٰٜٞجٛوحٛٮ ه ٢ؿشٯْ(  ،)Video Conferenceه ٢جعطخذج ٝج٤٠ٛظس جٛطوٰ٠ٰٜس( ٜٛ )Microsoft Teamsطوٰٜٞ
 ٢ٟذوذ ٟن ٠ٟػٜٮ ششٗس(ُ ) Microsoftٮ ٟظش ٩ذكؼ٪س ٠ٟػ ٚه٩ ٢صجسز جٛطو ٰٜٞجٛوحٛٮ ٟ٘٩طد جٛغٰذ ج٪ٛصٯش ،
٩رُ ٖٛٮ ٯ ٝ 0101/6/04 ٝ٪جٛغحهس جٛػحٰ٣س هششز ك٨شج ٠ٛ٩ذز عحهطٰ.٢
 - 6جعطٔرحٟ ٙكحػشجش جٛغحدز أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ه ٬ٜجإلٯ ٰٚ٠جٛشع٠ٮ ٪ٜٛقذز٣٩ ،شش٧ح ه ٬ٜجٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ
ٰٜٜ٘ٛس٪٤ٓ٩ ،جش (  ) YouTubeجٛخحطس ذ٘ٓ ٚغٓ٩ ، ٞذ ذٜي هذد ج٠ٛكحػشجش ج٤٠ٛش٪سز  ٢ٟخال ٙجٓ٪٠ٛن
٩ج٪٤ٔٛجشٟ 331كحػشز قطٮ ج ٝ٪ٰٛجٛػالغح  ، ٝ 0101/4/14شٜ٠ص ٟكحػشجش ُٰذٯٟ٩ ، ٪كحػشجش ذظٌٰس
(ٟ٩ ،)Powerpointكحػشجش ذظٌٰس(٩ ، )Pdfس٩جذؾ ( ٠ٛ )Linksكحػشجش ٟشُ٪هس ه(Google ( ٬ٜ
ٓ٩ ،. Driveذ ض ٞضؿٰ٠ن  ٟكحػشجش ٗٓ ٚغ ٞه ٬ٜقذ٣٩ ٥شش٧ح  ٢ٟخال ٙطِكس ٩جقذز ضغٰ٨ال ه ٬ٜجٛـالخ
 - 4جٛط٪جطٟ ٚن جٛغحدز جألعحضزز سؤعح جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ٩جٛغحدز أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ  ٢٠ٟٯغطخذ ١٪ٟذشجٟؽ
٤ٟ٩ظحش ضوٰ٠ٰٜس ٪ٛػن أع٠ح ٧ح ه ٬ٜجٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ ٰٜٜ٘ٛس ُٮ ؾذٟ ٙ٩كحػشجش ٗٓ ٚغ ٢ٟ٩ .ٞأٟػٜس ٧ز ٥جٛرشجٟؽ
٩ج٤٠ٛظحش :
 Microsoft Teams Google Classroom Teamlink Git.Si Meet Zoom ٞٛ - 9ٯـٔرٟ ٚـٓ٪ن ج٘ٛـٰٜس سُـن ج٠ٛكـحػـشجش جٛظـ٪ضـٰس ذحٟـطذجدجش ٟوـٰـ٤س ؛ قـٰـع جعطخذ ٝهذد  ٢ٟجٛغحدز أهـؼح
ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ضـرْٰ(ٛ ) Whats Appرع ٟكحػشجض ٞ٨ذش٘ـ ٚط٪ضٮ ٓ٩ ،ـذ ؿٜر٤ح  ٢ٟعٰحدض ٞ٨سُو٨ح
هـٓ٩ ، (Google Drive (٬ٜـ٤٠ـح ذـ٤شش جٛـش٩جذؾ جٛخـحطس ذ٨ـح هـٟ ٬ٜـٓ٪ـن جٰٜ٘ٛس ُط ٢٘٠جٛـالخ  ٢ٟجالعطـ٠حم
ئ٨ٰٛح.
 - 3ضوزس ئسعح ٙذوـغ جٛـغحدز أهـؼح ٧ـٰثس جٛـطــذسٯـظ ٛروـغ جٛـ٠كحػـشجش ذظٰـٌـس(ُٰذٯ٣ )٪ـلشج ٛـ٠غحقحض٨ح
ج٘ٛـرـٰشز ٩جٛطٮ ٯظوـد ٟوـ٨ح جإلسعـح ٙهـرش( )Emailأ٩)WhatsApp(٩أٯؼح طو٪ذس سُو٨ح هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس ،
ُـط ٞجٛـط٪جطـٟ ٚوٛ ٞ٨ؼٌـ٨ح ذحعطخذج ٝذـشجٟؽ ػٌــؾ جِٛـٰذٯـ٧٪ـحش أ ٩ضـٌـٰٰش طـٌٰـ٨ح ئ ٬ٛطـٰي أخـش٤ٛ ٫طـ٢٘٠
ٟـ٣ ٢ــشش٧ـــح هـٟ ٬ٜـٓ٪ـن جٰٜ٘ٛس جٛشع٠ٮ.
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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ٓ - 3حٟص ج٪ٛقذز ُٮ خال ٙش٨ش ٟحسط  ٝ0101ذاسعح – ٙهرش جإلٯٰ٠الش جألٗحدٯٰ٠س ٜٛغحدز أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ٟ -ح
ٯٜٮ :
 ٟكؼش ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس . ده٪ز ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ٩ ،ؾذ ٙ٩جأله٠حٛ ٙش٨ش ٟحسط .ٝ0101 ده٪جش ٟؿحٛظ جألٓغحٛ ٝروغ جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ذحٰٜ٘ٛس ٟ٩كحػش جٜٛؿح.١ ؾٰ٠ن جألخرحس جٛط ٬ض٤شش ه ٬ٜجٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ ضشع٣ ٚغخس ٨٤ٟح ه ٬ٜجٛرشٯذ . - 8عؿ ٚجٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ ٰٜٜ٘ٛس قط ٬جٟ ٝ٪ٰٛح ٯضٯذ هـ ٢أسذوس ٟالٯٰ٩ ٢عـطٰ ٢أٛـَ صٯحسز ٠ٗ ،ح ذٜـي هـذد جٛـٔشج جش
ٓ٪٠ٜٛن ٟح ٯضٯذ هــٜٟ ٢ـٰ٩ ١٪عطـ٠حتس ٩أسذـوـٰـ ٢أٛـَ ٓــشج زٜٛـ٪٠ػ٪هحش ج٤٠ٛش٪سز ه ٬ٜجٓ٪٠ٛن٩.جٛؿذٯش ذحٛزٗش
أٓ٪ٟ ١ن جٰٜ٘ٛس ٓذ قْٔ  ١٪ٰٜٟصٯحسز ُٮ غ٠حٰ٣س أش٨ش ُٔؾ ُٮ جِٛطشز  ٢ٟأًغـظ  ٝ0115ئٟ ٬ٛحسط .ٝ0101
ٓ٩ - 5ذ ٓحٟص جٛر٪جذس جإل٘ٛطشٰ٣٩س ذٟ٘ ٚح ٯخض ُٰ٠ح ٯخض جٛطو ٢ٟ ٰٜٞذوذ – ُٮ ٧ز ٥جِٛطشز  ٢ٟ-ذع ج٠ٛكحػشجش
٣٩شش٧ح –ذظٌٰ٨ح ج٠ٛخطِٜس ٩ ،جٛط٪جط ٚجٛو٠ٜٮ ٟن جٛـالخ  ٢ٟ ،خال ٙجٛش٩جذؾ جٱضٰس :
أ ٣ -ششؾٰ٠ن ج٠ٛكحػشجش ذظٰي ٟخطِٜس  ٢ٟخال ٙجٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ ٰٜٜ٘ٛس  ٢ٟخال ٙجٛشجذؾ :
http://www.damanhour.edu.eg/artsfac/pages/ArtsNews.aspx
خ ٣ -شش (س٩جذؾ)ج٠ٛكحػشجش ٩جإلهال ١ه٨٤ح ه ٢ؿشٯْ ُٰظ ذ ٢ٟ ٕ٪خال ٙطِكس جٰٜ٘ٛس
هُٰ ٬ٜظ ذ ٢ٟ ٕ٪خال ٙجٛشجذؾ :
https://www.facebook.com/atsfac/
ؼ ٣ -شش ج٠ٛكحػشجش  ٢ٟخال ٙج٤ٔٛحز جٛخحطس ذحٰٜ٘ٛس هٓ٪ٟ ٬ٜن(ٯ٪ضٰ٪خ)  ٢ٟخال ٙجٛشجذؾ :
https://www.youtube.com/channel/UC8mIfyBBhfGlzhfKJXmCYUg?sub_confirmation
=1
د  -ذع جِٰٛذٯ٧٪حش جٛخحطس ذ٘ٓ ٚغ ٞه٠ٜٮ ه ٬ٜج٤ٔٛحز جٛخحطس ذ ٦ه( ٬ٜٯ٪ضٰ٪خ) ه ٬ٜج٤ٛك٪
جٱضٮ :
ٝ
1

جٔٛغٞ
جٌٜٛس جٛوشذٰس ٩آدجذ٨ح

سجذؾ ج٤ٔٛحز
 https://www.youtube.com/channel/UCl_ZGزسالت الكليت :

تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
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cfOvm7SRMI7bdINKg?sub_confirmation=1
0

جٌٜٛس جإل٣ؿٰٜضٯس ٩آدجذ٨ح

6

جٛطحسٯخ.

4

جٛؿٌشجُٰح.

9

جِٜٛغِس.

3

جالؾط٠حم.

3

٩جٛذسجعحش https://www.youtube.com/channel/UCQlxPgrGWFXF6V
جٱغحس
ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س.
yPaD_UP6w?sub_confirmation=1

8

جٌٜٛحش جٛششٰٓس ٩آدجذ٨ح

5

جٱغحس.

https://www.youtube.com/channel/UC8lZQKEFkxDe5tORmifJdg?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCWmHIEQKv2qaE
zCSlyDYIVQ?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCUiZOkUiH0zviOv
ZmVStmoA?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCpdihaBNzDfChkH
kaG0M2Qw?sub_confirmation=1
https://www.youtube.com/channel/UCUOOAYKbKC_B
MdJY5v51lAQ?sub_confirmation=1

https://www.youtube.com/channel/UCI8VXu56qQIxSzo
v0uP9SUg?sub_confirmation=1
https ://www.youtube.com/channel/UCg1tE16FrUWuel6cwh6vIA?sub_confirmation=1

 11جٛغٰحعس.

https://www.youtube.com/channel/UC9TMK2Qh7XZfw
BFwU8pJOMw?sub_confirmation=1

زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
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ٓ٩ذ ٩ؾ٨ص ٩قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش ؾضٯ ٚجٛش٘ش إلدجسز جٰٜ٘ٛس ٛذه٨٠ح ٟ٩غح٣ذض٨ح خال ٙض ٖٜجِٛطشز ٠ٗ ،ح ض ٞض٪ؾٰ٦
جٛش٘ش ٜٛغحدز أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ذحٰٜ٘ٛس ٛالعطؿحذس جٛغشٯوس ألدج ج٪ٛجؾد جٛطو٠ٰٜٮ ذح٠ٛكحػشجش ٤ٛشش٧ح هٟ ٬ٜذجس
ج٠ٗ .ٝ٪ٰٛح ض ٞض٪ؾٰ ٦جٛش٘ش ٛألعطحرٰٗ /شٛظ عحٟٮ ذذٯش ٟغإ ٙ٩جٛر٪جذس جإل٘ٛطشٰ٣٩س ذح٪ٛقذز ٛؿ٨ذ ٥ج٘ٛرٰش ٩جٛؼخ، ٞ
٩ه٩ ٦ٜ٠ض٪جط ٦ٜهٟ ٬ٜذجس ج ٝ٪ٰٛخال ٙجٛش٨ش جِٛحتص ُٰ٠ح ٯطو ْٜذحٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً ٟن ضٔذٯ ٞجٛش٘ش ٜٛغٰذ جٛذٗط٪س /أق٠ذ هـٰس  ٩جٛغٰذ ٰٗشٛظ عح ٩ ٬ٟجٛغٰذ  /قغ ٢هرذجٛال٥
هٟ ٬ٜؿ٪٨دجضُ ٞ٨ٮ هٰٜ٠س جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ ٩ئهال٣ ١طحتؽ جِٛظ ٚجٛذسجع ٬جألٜٛ ٙ٩وح ٝجٛؿحٟو. 0101/0115 ٬

سجذوحً٪ٟ :ػ٪هحش شثٰ٧ ١٪ثس جٛطذسٯظ :
ٗ .1طحخ جٛغٰذز أ.د /جٯ٠ح ١ذشٗحش ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ذحٰٜ٘ٛس ذشأ٪ٟ ١جُٔس ٟؿٜظ جٔٛغ ٞذؿٜغط ٬ُ ٦ش٨ش
جذشٯ 0101 ٚذحهط٠حد ض٪صٯن جألهرح جٛطذسٯغٰس ٛرش٣حٟؽ جٛذسجعحش جٛوشذٰس ٩جالعالٰٟس  ٩ضكْٰٔ جٛطشجظ ٠ٜٛغط٫٪
جأل ٙ٩ذِظٰٜس جأل٩ ٙ٩جٛػحٗ ٩ ٬٣زج جِٛظ ٚجٛذسجع ٬جأل٠ٜٛ ٙ٩غط ٫٪جٛػحٜٛ ٬٣وح ٝجٛؿحٟو.0101/0115 ٬
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
ٗ .1طحخ جٛغٰذز أ.د /جٯ٠ح ١ذشٗحش ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ذحٰٜ٘ٛس ذشأ٪ٟ ١جُٔس ٟؿٜظ جٔٛغ ٞذؿٜغط٬ُ ٦
 0101/4/1ه ٬ٜضوٰٰ ٢جألعطحرز  /أع٠ح ه ٬ٜسصّ ج ٬٘٠ٛج٠ٛوٰذز ذحٔٛغُ ٞٮ ٩كِٰس ٟذسط ٟغحهذ ذزجش جٔٛغٞ
ضخظض ٔ٣ذ ٩ذالًٛ ٦كظ٨ٛ٪ح ه ٬ٜج٠ٛحؾغطٰش  ٢ٟؾحٟوس ؿ٤ـح قٰع أ٨٣ح ٟش٪٨د ٨ٛح ذحٛغ٠و ٦جٛـٰر٩ ٦جٛغٰشز
ج ٛكغ٤س ٟ ٩كغُ ٦٤ٮ أدج ه٨ٜ٠ح ٤ٟز ضوٰٰ٨٤ح ذحٔٛغ. ٞ
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 .0أٗذ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس هٓ ٚٗ ٬ٜشجسجش ٟؿٜظ جٛؿحٟوس جٛغحذٔس ذوذٓ ٝر ٙ٪جهطزجسجش جٛغحدز أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ه٢
ٗ٤طش٩الش جٰٜ٘ٛس جال ذٟٔ٪غٰ ١٪ؿر٪ٟ ٩ ٬جُٔس ستٰظ جٛؿحٟوس ٓر ٚجالٟطكح٣حش ذٓ٪ص ٗحٍ .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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خحٟغحً ٪ٟ :ػ٪هحش شث ١٪جٛـالخ :
 جٛطظذٯْ هٟ ٬ٜكؼش جٛؿٜغس جٛغحذٔسٓ٩ :ذ ض ٞجٛطظذٯْ ه٨ٰٜح٠ُٰ٩ ،ح ٯخض ُٟٔطشـ ئسعح ٙجٛغٰشز جٛزجضٰس جُٔ٠ٛذ٢ٟ ٝ
جٛغٰذ جألعطزج جٛذٗط٪سٟ /ك٠ذ أذو٪هٜٮ – ج٠ٛوذٯش جٛطِٰ٤وز٭ ٪ٛقوذز ػو٠ح ١جٛؿو٪دزُٔ ،وذ سأش جٜٛؿ٤وس ٟوذ جِٛطوشز ٛكوٰ٢
ئشوحس آخش.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
غحٰ٣حً٪ٟ :ػ٪هحش ٩قذجش :جٛؿ٪دز – ٩ - MISقذز جٰٔٛحط ٩جٛطٔ٪ٯ:ٞ
٠ُٰ .1ح ٯطو ْٜذ٪قذز جٛؿ٪دز :أُحد جٛغٰذ جٛذٗط٪س /هظح ٝج٠ٛظش٭ ٣حتد ج٠ٛذٯش جٛطِٰ٤ز٭ ٪ٛقذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز:
 .1.1ض ٞه ٚ٠جعطرٰحٰٔٛ ١حط ٟذ ٫سػح جٛـالخ ه ( ٢جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ) ٩ض٣ ٞشش ٥هٓ٪ٟ ٬ٜون جٰٜ٘ٛوسٗ٩ ،وز ٖٛضكٰٜوٚ
٤ٛطحتؽ جالعطرٰحٓ٩ ،١ذ ط٠٠ط٩ ٦قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز.
 .1.0ض ٞه ٚ٠جعطرٰحٰٔٛ ١حط سػح أٰٛ٩ح جأل٪ٟس ه ( ٢جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ)ٗ٩ ،ز ٖٛضك٤ٛ ٰٜٚطحتؽ جالعطرٰحٓ٩ ،١ذ ط٠٠ط٦
٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز.
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
٠ُٰ .0ح ٯطو ْٜذ٪قذز  :MISأُحد جٛغٰذ جٛذٗط٪س /أق٠ذ هـٰس – ج٠ٛذٯش جٛطِٰ٤ز٭ ٪ٜٛقذز ذ٠ح ٯٜٮ:
 .0.1ٯط ٞقحٰٛح جالعطوذجد الٟطكح٣حش جِٛظ ٚجٛذسجعٮ جٛػح٣ٮ ٜٛوح ٝجٛكحٛٮ ٠ُٰ ٝ0101- 0115ح ٯخض ئ٣شح ٩ضؿٰ٨ض
ج٤٘ٛطش٩الش جإل٘ٛطشٰ٣٩س ه ٬ٜذ ش٣حٟؽ جٛشطذ جٱٛٮ ٛؿٰ٠ن جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ذحٰٜ٘ٛس ُ٩ ،ٮ ج٣طلحس جٔٛشجسجش ٩جٛطو٠ٰٜحش
جٛخحطس ذ٨زج جألٟش  ٢ٟجإلدجسجش ٩ج٠ٛؿحٛظ ج٠ٛخطظس ذحٰٜ٘ٛس ٩جٛؿحٟوس ٩٩صجسز جٛطو ٰٜٞجٛوحٛٮ.
 .0.0ذشأ ١جٛطو ٢ٟ ٰٜٞذوذ ٓ :حٟص ٩قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش ذحٰٜ٘ٛس ذ٪طِ٨ح ج٪٤٠ٛؿس ذح٠ٛغحهذز ُٮ هٰٜ٠حش
جٛطو ٢ٟ ٰٜٞذوذ ؛ ُٔذ جعطٔرٜص ٟكحػشجش جٛغحدز أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ه ٬ٜجإلٯ ٰٚ٠جٛشع٠ٮ ٪ٜٛقذز٩ ،ض٣ ٞشش٧ح
ه ٬ٜجٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ ٰٜٜ٘ٛس٪٤ٓ٩ ،جش (  )YouTubeجٛخحطس ذحٰٜ٘ٛس ٓ٩ ،ذ ذٜي هذد ج٠ٛكحػشجش ج٤٠ٛش٪سز  ٢ٟخالٙ
جٓ٪٠ٛن جٛشع٠ٮ ٩ج٪٤ٔٛجش ٟ 316كحػشز قطٮ ٟغح ٯ ٝ٪جٛغرص  11أذشٯ ، ٚشٜ٠ص ٟكحػشجش ُٰذٯٟ٩ ، ٪كحػشجش
ذظٌٰس (ٟ٩ ،)Power pointكحػشجش ذظٌٰس (ًٰ٩ ) Pdfش٧حٓ٩ .ذ أُحد جٛذٗط٪س أق٠ذ هـٰس ذأ ٦٣عٰشُن ضٔشٯشج
شحٟال ه ٢جٛطو ٰٜٞه ٢ذوذ ُٮ جِٛطشز ٟ 19 ٢ٟحسط ٩ ٝ 0101قط ٬ضحسٯخ ج٣ؤحد ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس جألسذوح جٔٛحد19 ( ٝ
أذشٯ )ٚئ ١شح جهلل.
جٔٛشجس :أُقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً

٠ُٰ .6ح ٯطو ْٜذ٪قذز جٰٔٛحط ٩جٛطٔ٪ٯ :ٞجٓطشقص جٛغٰذز جٛذٗط٪سز /سجٰ٣ح ٣ل٠وٮ – ج٠ٛوذٯش جٛطِٰ٤وز٭ ٪ٜٛقوذز ،جُٔ٠ٛطشقوحش
جٱضٰس:
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .6.1ذشأٟٔ ١طشـ ذطششٰف ٤ٟغْ ٓ ٚٗ ٢ٟغ ٞجٗحدٯ٠ٮ ٪ٛقذز جٰٔٛحط  ٩جٛطٔ٪ٯٞ

ٟٔ .6.0طشـ ذشأ ١جالهذجد ٛو ٚ٠ذ ٕ٪٤جعثٜس ٛؿٰ٠ن جٔ٠ٛشسجش جالٗحدٯٰ٠س ذحٛطوحٟ ١٩ن أهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ٚٗ ٢ٟ
جألٓغحٝ
 .6.6ذشح ١جٛطوح ٩ ١٩جٛط٤غْٰ ٟن ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس إلٟ٘حٰ٣س ضِوٰ٩ ٚضـرْٰ جعطرٰح٣حش جٰٔٛحط  ٩جٛطٔ٪ٯٞ
جال٘ٛطشٰ٣٩س  ٢ٟخال ٙسجذؾ جٰٜ٘ٛس.
 .6.4ذشأ ١جٔ ٠ٛطشـ ذوُٰ ٚ٠ذٯ ٪ضوشٯِٮ ٩ ٢ٟقذز جٰٔٛحط  ٩جٛطٔ٪ٯ٠ٛ ٞوحٛؿس جألخـح جٛشحتوس جٛطٮ ض٪جؾ ٦جٛـالخ ُٮ
جٛوٰٜ٠س جٛطوٰ٠ٰٜس.
.6.9

ذشأ ١آٰٛس جؾشج جالٟطكح٣حش جال٘ٛطشٰ٣٩س  ٩جٛطٮ ٯٔطشـ ج ١ضط ٞذحٛط٤غْٰ ٟن ٩قذز جٰٔٛحط  ٩جٛطٔ٪ٯ.ٞ

جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
غحٛػًح :جٛطٔحسٯش ج٠ٛشُ٪هس  ٢ٟجألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس:
 .6ج٪٠ٛػ٪م :ضٔحسٯش جُ٠ٛطحذوس٩ :طٜص ضٔحسٯش أٓغح :ٝجٛطحسٯخ٩ ،جِٜٛغِس٩ ،جٌٜٛس جإل٣ؿٰٜضٯس٩ ،جٱغحس ٩جٛذسجعحش
ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س٩ ،جٌٜٛحش جٛششٰٓس.
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح٩ ،ضٰ٨د جٜٛؿ٤س ذرحٓٮ جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ئسعح ٙضٔحسٯش٧ح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
 .4ج٪٠ٛػ٪م :ضٔحسٯش جٛذه ٞجٛـالذٮ٩ :طٜص ضٔحسٯش أٓغح :ٝجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح٩ ،ضٰ٨د جٜٛؿ٤س ذرحٓٮ جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ئسعح ٙضٔحسٯش٧ح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
 .9ج٪٠ٛػ٪مٗ :طحخ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغط ٦ج٤ُ٠ٛؤذز ذطحسٯخ  0101/4/1ذشأ٪ٟ ١جُٔس ج٠ٛؿٜظ هٟ ٬ٜح٩سد
ُٟٔ ٢ٟطشقحش  ٢ٟأ.د /أق٠ذ ؾال ٙذغٰ٣٪ٮ ذشأ ١جٛوٰٜ٠س جٛطوٰ٠ٰٜس ذحٔٛغ ُْ٩( .ٞج٠ٛوش٩ع)
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
سجذوًح :ج٪٠ٛػ٪هحش ج٠ٛطؤٜس ذحالٟطكح٣حش جٛشِٰ٨س:
 .3ج٪٠ٛػ٪مُٟٔ :طشـ ٓغ٠ٮ جٛطحسٯخ ٩جٌٜٛس جٛوشذٰس ،ذشأ ١هٔذ جالٟطكح٣حش جٛشِٰ٨س ئ٘ٛطشًٰ٣٩ح.
جٔٛشجس :ٯشؾأ ٛكٰ ٢طذ٩س ٓشجسش ؾذٯذز.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .

==========================================================================
ش - 1496633541 :ش ُ +حٗظ 1496633540
~~11
ٟؿ٠ن جٰٜ٘ٛحش – جألذوحدٯس – د٪٨٤ٟس – جٛركٰشز
website: www.Damanhour.edu.eg
E-mail: Smartgate@damanhour.edu.eg

سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art
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خحٟغًح :ج٪٠ٛػ٪هحش ج٠ٛطؤٜس ذحالٟطكح٣حش جٛطكشٯشٯس:
 .3ج٪٠ٛػ٪م :ضشٰ٘ ٚج٣٪٘ٛطش٩الش ِٜٛظ ٚجٛذسجعٮ جٛػح٣ٮ ٜٛوح ٝجٛؿحٟوٮ :0101/0115
 ٗطحخ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغط ٦ج٤ُ٠ٛؤذز ذطحسٯخ  0101/4/1ذشأ ١ج٪٠ٛجُٔس ه ٬ٜجعط٠شجس ضشٰ٘ ٚج٤٘ٛطش٩الشهٟ ٬ٜح ٗح٣ص ه ٦ٰٜذحِٛظ ٚجٛذسجعٮ جأل ٢ٟ ٙ٩قٰع جٛشتحعس ٩جٛوؼ٪ٯس ٩جال٣طذجذحش.
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح.
 جٔٛشجس : -أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً

-

جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
 .8ج٪٠ٛػ٪م :ضشٰ٘ٛ ٚؿح٩ ١ػن ٩ضظكٰف أعثٜس جالٟطكح٣حش ِٜٛظ ٚجٛذسجعٮ جٛػح٣ٮ ٜٛوح ٝجٛؿحٟوٮ 0101/0115
جٛخحطس ذٔغ ٞجٛطحسٯخٓ٩ ،غ ٞجٌٜٛس جإل٣ؿٰٜضٯس.
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜحٟ ،ن ُٟـحٛرس ذحٓٮ جألٓغح ٝذاسعح ٙضشٰ٘الض٨ح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
عحذوًح :جٛخـحذحش ج٪ٛجسدز  ٢ٟجألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس:
 .5ج٪٠ٛػ٪مٗ :طحخ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغط ٦ج٤ُ٠ٛؤذز ذطحسٯخ  0101/4/1ذشأ ١ج٪٠ٛجُٔس ه ٬ٜضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س
إلهذجد ٩ضكذٯع ٪ٛجتف جٔٛغ٩ ٞضك٪ٯ ٚجٛالتكس ئ ٬ٛالتكس عحهحش ُٟوط٠ذز ًُٔ٩ح ٠ٛطـٜرحش جإلدسجز ٛ٩ؿ٤س جٔٛـحم
٩جٜٛؿ٤س ُٟشٜ٘س ه ٬ٜج٤ٛك ٪جٱضٮ:
٠ُٟػًٜح ه ٢جٛطحسٯخ جٔٛذٯٞ
أ.د /هرذ ج٤٠ٛوٟ ٞك٠ذ ٟؿح٧ذ
1
٠ُٟػًٜح ه ٢جٛطحسٯخ ج٪ٛعٰؾ
أ.د /هٜٮ أق٠ذ جٛغٰذ
0
٠ُٟػًٜح ه ٢جٛطحسٯخ جإلعالٟٮ
أ.د /ئذشجٟ ٰٞ٧ك٠ذ ٟشؾ٣٪س
6
٠ُٟػًٜح ه ٢جٛطحسٯخ جٛكذٯع
أ.ٝ.د /أق٠ذ ؾال ٙذغٰ٣٪ٮ
4
جٔٛشجس٩ :جُٔص جٜٛؿ٤س.
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 .11ج٪٠ٛػ٪مٗ :طحخ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س ذؿٜغط ٦ج٤ُ٠ٛؤذز ذطحسٯخ ،0101/4/0
ذٰحُٟٔ ١طشـ ذحألؾ٨ضز جُٔ٠ٛذٟس  ٢ٟجألعطحرز جٛذٗط٪سز /ه رٰش هرذ ج٠ٛكغٓ ٢حع٠ٛ ،ٞشش٩م جالضكحد جأل٩س٩ذٮ
ذو٪٤ج" :١ئهحدز طٰحًس ضذسٯظ جٛطشجظ جٛػٔحُٮ ُٮ ٟظش".
جٔٛشجس :أقٰـص جٜٛؿ٤س هً٠ٜح.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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غحً٤ٟح :جٛطو ٰٜٞجُ٠ٛذٟؽ:
 .11ج٪٠ٛػ٪مٗ :طحخ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ذشأ ١جٛخـحخ ج٪ٛجسد  ٢ٟج٤ُ٠ٛغْ جألٗحدٯ٠ٮ ٜٛطو ٰٜٞجإلٰ٘ٛطش٣٩ٮ
جُ٠ٛذٟؽ ذحٰٜ٘ٛس جٛغٰذ جٛذٗط٪سُ /حٯض أ٪٣س ذخظ٪ص ض٪صٯن جألهرح جٛطذسٯغٰس ٛرش٣حٟؽ جٛذسجعحش جٛوشذٰس
٩جإلعالٰٟس ٩ضكْٰٔ جٛطشجظ ٠ٜٛغط ٫٪جأل ٙ٩ذِظ ٦ٰٜجٛذسجعٰٰ ٢جأل٩ ٙ٩جٛػح٣ٮ ٜٛوح ٝجٛؿحٟوٮ .0101/0115
( ُْ٩ج٠ٛوش٩ع)
جٔٛشجس٩ :جُٔص جٜٛؿ٤س.
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
هحششجً :ج ج٪٠ٛػ٪م :جهزجس ؿالخ جٰٜ٘ٛس ه ٬ٜج٤ٛك ٪جٛطح: ٬ٛ
عرد جٛوزس
جِٛشٓس  /جٔٛغٞ
جع ٞجٛـحٛد /جٛـحٛرس
ٝ
هزس
جِٛشٓس جألٓ ٬ٛ٩غٞ
ٟك٠ذ ُشؼ شٓ٪ٮ ٟك٠ذ
.1
جؾط٠حم ج٣طغحس ٪ٟؾ ٦جؾط٠حه٬
جألشٔش
ذحّ
.0
.6

هرذجٛوضٯض جذشج٪ُ ٰٞ٧ص٫
هرذجٛغالٝ
أٌ٣ح ٝؿحسّ ٟك٠ذ أق٠ذ
٣ظحس

جِٛشٓس جألٓ ٬ٛ٩غٞ
جؾط٠حم ج٣طلح ٝذحٓ٬
جِٛشٓس جٛػحٛػس ( ٢ٟ
جٛخحسؼ) ُشطس أخٰشز

هزس
جؾط٠حه٬
هزس
جؾط٠حه٬

جِٛطشز
جٛوح ٝجٛؿحٟو٬
0101/0115

جٔٛشجس
٩جُْ ٟؿٜظ
جٰٜ٘ٛس

٩جُْ ٟؿٜظ
جٛوح ٝجٛؿحٟو٬
جٰٜ٘ٛس
0101/0115
جِٛظ ٚجٛذسجع ٬جٛػحٜٛ ٬٣وح٩ ٝجُْ ٟؿٜظ
جٰٜ٘ٛس
جٛؿحٟو0101/0115 ٬

عحدعحً٪ٟ :ػ٪هحش جٛذسجعحش جٛوٰٜح:
 .1ضأشٰشز جٛغٰذ أ.د /هرٰذ هرذجٛوحؿ ٬طحٛف ستٰظ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس ذح٪٠ٛجُٔس ه( ٬ٜجعط٠شجس جٛذسجعس ه ٢ذوذ ) ِٛظٚ
جٛشذٰن  0101ضٰغٰشجً ٩ضخِِٰحً ه ٬ٜجٛـالخ ج٠ٛظشٯٰ٩ ٢ج٪ٛجُذٯ. ٢
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 .0جٛش٘ش  ٚ٘ٛجألعحضزز جٛزٯ ٢ضٔذ٪ٟج ذطٔحسٯش ه ٢ضذسٯغ٪٠ٜٛ ٞ٨جد (ٟحؾغوطٰش  ٩دٗطو٪سج٩ ) ٥جٛطأٰٗوذ هٜو ٬ضٔوذٯ ٞذوحٓ٬
جٛطٔحسٯش  ٢ٟجٛغحدز جألعحضزز ٜٛغٰذز أ.د ٰٚٗ٩ /جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ٩جٛرك٪ظ خال ٙجعر٪هٰ. ٢
جٔٛشجس :
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

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

أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .

 ٗ .6طووحخ جٛغووٰذز أ.د /عوو٠حـ جٛظووحٰٗ٩ ٫٩وو ٚجٰٜ٘ٛووس ٜٛذسجعووحش جٛوٰٜووح ذشووأٟ ١شقٜووس جٛووذٗط٪سج ٥ضخظووض جهووال ٝذٔغووٞ
جالؾط٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحم  ٩جالُحدز ذأ ٦٣جٛـالخ  ٞٛٯطٔذ٪ٟج ٜٛذسجعس ُٮ ُظ ٚسذٰن ٣ 0101لشجً ٜٛلشٍ٩
جٛـحستس جٛط ٬ض٠ش ذ٨ح جٛرالد ٩ع ٍ٪ٯطُ ٞطف جٛذسجعس ُ ٞ٨ٛظ ٚجٛظَٰ ٩ 0101ٯط ٞجٛطذسٯظ  ٞ٨ٛأ ١٩الٯ ٢ضخِِٰحً
هُٔ٩ ٞ٨ٰٜحً ٛطو٠ٰٜحش جٛغٰذ أ.د /ستٰظ جٛؿحٟوس .
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 .4جٓطشجـ جٛغٰذز أ.د /ع٠حـ جٛظح ٰٚٗ٩ ٫٩جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ذشأ ١ضأؾٰ ٚجٛكظ ٙ٪ه ٬ٜجٛذ٩سجش ج٠ٛإٜ٧س ٜٛطٔوذٝ
ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ( ٟحؾغطٰش – دٗط٪سج. )٥
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .

أ٩ال ٪ٟ :ػ٪هحش ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس

٩ .1جُْ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ٩آدجذ٨ح ٩جٌٜٛحش جٛششٰٓس ٩آدجذ٨ح ذؿٜغط ٦ج٤٠ٛؤذز ذطحسٯخ 0101/4/1ه٤ٟ ٬ٜف
دسؾس جٛذٗط٪سجز ُ ٬جٱدجخ ٜٛـحٛرس  /شٰ٠ح عوذ ٟك٠ذ ٓـد ُ٪ٟ ٬ػ٪م " جع٪ٜخ ج٤ٛذج ُ ٬جٔٛشآ ١ج٘ٛشٯ" ٞ
دسجعس ضذجٰٛ٩س
 ٩ر ٖٛذوذ أ ١أض٠ص جٛـحٛرس جٛطظ٪ٯرحش ه٠ٜح ذأ ١ضحسٯخ ج٤٠ٛحٓشس 0101/0/03
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 .0ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س جٛك٘٩ ٞج٤٠ٛحٓشس ٜٛـالخ جٱض ٬أع٠حؤ٩ ٞ٧ج٠ٛغؿٛ ٢ٰٜذسؾس ج٠ٛحؾغطٰش ذ٤لح ٝجٛغحهس ج٠ٛوط٠ذز
جٛطشٰ٘ٚ
ج٪٠ٛػ٪م
جٛـحٛد
ٝ
ٟششُح
 1خحؿش هرذ جٛش٩ؤٍ ٣غرٰس جإلٛضج ٬ُ ٝآٯحش أ.د /هٰذ ه٨ٟ ٬ٜذ ٫ذٜرن
٩ستٰغح
جألق٘حٗ ٢ٟ ( ٝطحخ أعطحر جٔ٤ٛذ ٩جٛرالًس ذٰٜ٘س جٱدجخ – ؾحٟوس
عوذ جِٔٛٮ
جٛطكشٯش ٩جٛط٪٤ٯش ٛإلٟح ٝجُٰ٪٤٠ٛس
جٛـح٧ش ذ ٢هحش٪س ) ع٪سز أ.دٟ /ك٠ذ ٟك٪٠د أذ ٪ه٬ٜ
ٟششُح
جٛرٔشز أ٪٠٣رؾحً دسجعس أعطحر جٔ٤ٛذ ٩جٛرالًس ذٰٜ٘س جٱدجخ ؾحٟوس
دالٰٛس أطٰٛ٪س
د٪٨٤ٟس
٤ٟحٓشح
أ.ٝ.د  /عوذ هرذ جٌِٛحس ٟك٠ذ ٯ٪عَ
أعطحر جٔ٤ٛذ ٩جٛرالًس ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س جٱدجخ
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ؾحٟوس ج٪ٛجد ٫جٛؿذٯذ

أ.ٝ.دٟ /ك٪٠د هغشجٟ ١ك٠ذ
أعطحر جٔ٤ٛذ ٩جٛرالًس ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س جٛطشذٰس
ٜٛـِٛ٪س ج٠ٛر٘شز ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
جٛطشٰ٘ٚ
ج٪٠ٛػ٪م
جٛـحٛد
ٝ
٤٧ 0ذ ُ٪ص ٫جق٠ذ جٛطك ٰٜٚجٛظشُ ٬ألِٛحف أ.دٟ /ك٪٠د ُشجؼ هرذ جٛكحُق
ع٪سز ج٪٤ٛس – دسجعس ُ ٬أعطحر جٛو ٝ٪ٜج٪ٌٜٛٯس ذٰٜ٘س آدجخ د٪٨٤ٟس
ذٜطحؾ٬
جٛرٰ٤س  ٩جٛذالٛس
أ.دٟ /ك٠ذ عوذ ٟك٠ذ
أعطحر ه ٝ٪ٜجٌٜٛس ذٰٜ٘س جٱدجخ –ؾحٟوس ذ٪س
عوٰذ
أ.ٝ.د ٟ /ظـِ ٬جع٠حهٰ٩ ٚضٰذ
أعطحر جٛو ٝ٪ٜج٪ٌٜٛٯس ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س آدجخ
د٪٨٤ٟس
أ.ٝ.د /أٯُ ٢٠طك ٬هرذ جٛغالٝ
أعطحر ج٤ٛك ٩ ٪جٛظشٍ ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س دجس
جٛو – ٝ٪ٜؾحٟوس جٰ٤٠ٛح

٤ٟحٓشح

ٟششُح
٩ستٰغح
٣حٓشح
ٟششُح
ٟشحسٗح
٤ٟحٓشح

جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 .6ضغؿٰ ٚأذكحظ جٛـالخ ج٠ٛزٗ٪س ُٰ٠ح ذوذ ٛذسؾس ج٠ٛحؾغطٰش
ٝ

جٛـحٛد

جإلششجٍ

ج٪٠ٛػ٪م

 1هرذ ج٨ٛحدٟ ٫شع ٬ه٤حطش جٛكذجغس ُ ٬جٔٛظٰذز جٛو٪٠دٯس أ .دٟ /ك٠ذ ٟك٪٠د جذ ٪ه٬ٜ
أعطحر جٔ٤ٛذ  ٩جٛرالًس ٰٜٗس جٱدجخ – ؾحٟوس
ج٠ٛوحطشز
ٟك٠ذ
د٪٨٤ٟس
أ.ٝ.دٟ/ك٪٠د هغشجٟ ١ك٠ذ
أعطحر جالدخ  ٩جٔ٤ٛذ ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س جٛطشذٰس
 ٩جٛـِٛ٪س ج٠ٛر٘شز ذذ٪٨٤ٟس
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 0جذطغحٝ
جٛؿ٪ٯ٬ٜ

ٟك٠ذ ُ ٢ضرغٰؾ أدخ ج٘ٛرحس ٛألؿِح ٙذٰ٢
جٛوشذٰس  ٩جِٛحسعٰس  ،دسجعس جع٪ٜذٰس
جقظحتٰس ٓ ،ظض جٛكٰ٪ج ٬ُ ١جٔٛشآ١
ألق٠ذ ذ٨ؿص ٓ ٩ظ٧ ٦ح ٫خ٪خ ذشج٫
ذؿ٧ ٦ح ٫خ٪خ ٨٠ٛذ ٫أرس ٯضد٫
( أ٪٠٣رؾح )

أ .دٟ /ك٠ذ ٟك٪٠د جذ ٪ه٬ٜ
أعطحر جٔ٤ٛذ ٩جٛرالًس ٰٜٗس جٱدجخ – ؾحٟوس
د٪٨٤ٟس
أ.د /ق٠ذ ٫جذشج ٰٞ٧قغ ٢قغح٢ٰ٣
أعطحر جٌٜٛس جِٛحسعٰس ٰٜٗس جٌٜٛحش  ٩جٛطشؾ٠س
ؾحٟوس جألص٧ش

ٟ 6حؾذ ٟك٪٠د ٟك٠ذ جٛرٰ٤س جٰ٤ِٛس ٛالعطوحسز ٩أغش٧ح ُ ٬أ.د /هرذ ج٪ٛجقذ قغ ٢قغ ٢جٛشٰخ
ض٘٪ٯ ٢جٛظ٪سز جالٯؿحذٰس جٛشوشٯس ( أعطحر جٔ٤ٛذ  ٩جٛرالًس ذٰٜ٘س آدجخ د٪٨٤ٟس
ج٠ٛضجسز
دٟ /ش٩ز شكحض ٦جٛشٔشُ٬
قحُق جذشج ) ٰٞ٧أ٪٠٣رؾح
أعطحر جالدخ جال٣ذٛغ ٬ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س آدجخ
د٪٨٤ٟس

 ٬٤ٟ 4جٛغٰذ أق٠ذ شوش أذ ٬ه٠ش أق٠ذ هرذ جهلل ذ ٢أ.د /جٯ٠حُ ١إجد ذشٗحش
أعطحر جالدخ جٛوشذ ٬ذٰٜ٘س آدجخ د٪٨٤ٟس
قشذ ١٪جٛشٜر ، ٬دسجعس جع٪ٜذٰس
جٛغٰذ
دٟ /ش٩ز شكحض ٦جٛشٔشُ٬
أعطحر جالدخ جال٣ذٛغ ٬ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س آدجخ
د٪٨٤ٟس
 9دهح خٰ٠ظ جٛغوٰذ جضِحٓس جٛغال ٝذٰ ٢جٛشوشج  ٩أ  .دٟ /ك٠ذ ٟك٪٠د جذ ٪ه٬ٜ
جٛغٰحعٰٰ ، ٢دسجعس ضكٰٰٜٜس ٟٔحس٣س أعطحر جٔ٤ٛذ ٩جٛرالًٰٜٗ ٦س جٱدجخ – ؾحٟوس
ؾحذش
د٪٨٤ٟس
دٟ /ش٩ز شكحض ٦جٛشٔشُ٬
أعطحر جالدخ جال٣ذٛغ ٬ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س آدجخ
د٪٨٤ٟس
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
غحٰ٣حً ٪ٟ :ػ٪هحش ٓغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .1ج٪٠ٛػ٪م  ٪ٟ :جُٔس ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه ٬ٜعكد ضغؿٰ ٚجٛغٰذز ٣ /ذج عوذ ٟك٠ذ ذذس ج٠ٛوٰذز ذٰٜ٘س جٛطشذٰس ذذ٪٨٤ٟس
٩ج٪٠ٛجُٔس هٟٔ ٬ٜشسجش جٛط٘ ٬ٰٜ٠ج٠ٛغط ٫٪جألُ ٙ٩ظ ٚجٛشذٰن ٪٠ٜٛ 0101جد جٛطحٰٛس ( أدخ أٟشٯ٘ 6 ٬أدخ  -شوش
قذٯع  4أدخ – ٟغشقٰس  4أدخ )
غحٛػحً ٪ٟ :ػ٪هحش ٓغ ٞجٛطحسٯخ
 .1ج٪٠ٛػ٪م ٪ٟ :جُٔس ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغط 0115/3/1٬ُ ٦ه ٬ٜضغؿٰ ٚذكع جٛـالخ ج٠ٛزٗ٪سز ُٰ٠ح ذوذ ٛذسؾس
ج٠ٛحؾغطٰش شورس ضحسٯخ جعال٬ٟ
جإلششجٍ
ج٪٠ٛػ٪م
 ٝجٛـحٛد
 1جٛغٰذ  /ؾ٠ح ٙهرذ د٩س هرذ جهلل ذ ٢ٯحعٰ٨ُٔ٩ ٢ح جٛرشذش ُ٬
٣شش جالعال ٬ُ ٝجُشٯٰٔح ؾ٪٤خ جٛظكشج
ج٪ٛجقذ
ُ ٬ه٨ذ ج٠ٛشجذـٰ٧941 - 443 (٢ـ/
) ٝ 1143 - 1193

أ.ٝ.د /جق٠ذ ٟك٠ذ جع٠حهٰ ٚجٛؿ٠حٙ
،جعطحر جٛطحسٯخ جالعال٩ ٬ٟقؼحسض٦
ج٠ٛغحهذ ٰٜٗس جالدجخ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
د /شٰ٠ح هرذ جٛكٰ٠ذ جٛر٤ح ٟ،ذسط
جٛطحسٯخ جالعال٩ ٬ٟقؼحسض ٦ذٰٜ٘س جالدجخ
ؾحٟوس د٪٨٤ٟس

 0أ ٟٚػَٰ هرذ قٔ ّ٪جال٣غح ٬ُ ١جٛذٛ٩س جالٯ٪ذٰس ُٟ ٬ظش أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧ك٠ذ هٟ ٬ٜشؾ٣٪س جعطحر
جٛطحسٯخ ٩جٛكؼحسز جالعالٰٟس ٰٜٗس جالدجخ
ج ٬ٛ٪٠ٛج٪٨ٛجس٧1171-1250ٝ ٫ـ ٩567-648/جٛشح)ٝ
ؾحٟوس د٪٨٤ٟس ،
دٰ٤٧ /س ذ٪٤٨ط ٣ظش هرذ سذٟ ٦ذسط
جٛطحسٯخ جالعال٩ ٬ٟقؼحسضٰٜٗ ٦س جٛطشذٰ٦
ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
أ.ٝ.د /ضٰغٰش ٟك٠ذ شحد ٫جعطحر جٛطحسٯخ
شورح ١جٛكٔ٩ ّ٪ج٠ٛوحٟالش ُ ٬ذالد جٌ٠ٛشخ
 6ش٬ٓ٪
٩جٛكؼحسز جالعالٰٟس ج٠ٛغحهذ ذٰٜ٘س
٩جال٣ذٛظ  ٢ٟخال٪٣ ٙجص ٙذ ٢ع)ٚ٨
شٗ ٬ٓ٪حٟٚ
جالدجخ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس ،
٧1022 - 1093ٝــ 413-486/
دٟ /ح٧ش ٟك٠ذ جذ٪جٛغوٰذ ٟذسط ٟذسط
ضحسٯخ جٛوظ٪س ج٪ٛعـ٩ ٬قؼحسض٨ح ٰٜٗس
جالدجخ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
 ٬٤ٟ 4ق٠ذً ٫شٯد جٛغٰذز ِٰ٣غس ٩د٩س٧ح ُ ٬جٛكٰحز جٛوٰ٠ٜس أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧ك٠ذ هٟ ٬ٜشؾ٣٪س جعطحر
٩جالؾط٠حهٰس ذح٠ٛذٯ٤س ج٪٤٠ٛسز ٟ٩ظش جٛطحسٯخ ٩جٛكؼحس ز جالعالٰٟس ٰٜٗس جالدجخ
ٟك٠ذ جذٟ ٪ك٠ذ
 ٝ 804 - 330/ ٥ 018 – 149ؾحٟوس د٪٨٤ٟس ،
دٰ٤٧ /س ذ٪٤٨ط ٣ظش هرذ سذٟ ٦ذسط
جٛطحسٯخ جالعال٩ ٬ٟقؼحسضٰٜٗ ٦س جٛطشذٰ٦
ؾحٟوس د٪٨٤ٟس

زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :
تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

Damanhur university
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=========================================================
ٟ 9ك٪٠د
ُحٯض ٟك٠ذ

جٛؼرن

 3ه٠ش٩
هرحط

ٟك٠ذ

جٛوالٓحش جالٯشجٰ٣س جٛخٰٜؿٰس  - 1535ج.د /طالـ جق٠ذ ٧شٯذ، ٫جعطحر جٛطحسٯخ
جٛكذٯع ٩ج٠ٛوحطش ٰٜٗس جالدجخ ؾحٟوس
ٝ 0116
د٪٨٤ٟس
أ.د /جق٠ذ هرذ جٛوضٯض هٰغ ،٬جعطحر
جٛطحسٯخ جٛكذٯع ٩ج٠ٛوحطش ٰٜٗس جالدجخ
ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
جٛوالٓحش ج٪٘ٛٯطٰس جٛرشٯـحٰ٣س)  - 1855ج.د /طالـ جق٠ذ ٧شٯذ ٫جعطحر جٛطحسٯخ
جٛكذٯع ٩ج٠ٛوحطش ٰٜٗس جالدجخ ؾحٟوس
1535
د٪٨٤ٟس
أ.د /جق٠ذ هرذ جٛوضٯض هٰغ ٬جعطحر
جٛطحسٯخ جٛك ذٯع ٩ج٠ٛوحطش ٰٜٗس جدجخ
ؾحٟوس د٪٨٤ٟس

شورس جٛطحسٯخ ج٪ٛعٰؾ
 3سجٰ٣ح ٟك٠ذ ُطكٮ
جذ٪جٛو٢ٰ٤

"٪٣سٟح ١جٛركش ج٠ٛط٪عؾ ٩هالٓحض ٞ٨ج .د هٜٮ أق٠ذ جٛغٰذ جعطحد جٛوظ٪س
ذحالٟرشجؿ٪سٯس جٛرٰض٣ـٰس ُٮ ه٨ذ ج٪ٛعـٰٜٗ ٬س جالدجخ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس،
س٩ذشش ؾ٪ٯغ٘حسد ) ٝ 5701 – 5701
ج .د ٯحعش ٟظـِ ٬هرذج٧٪ٛحخ أعطحر
جٛوظ٪س ج٪ٛعـ ٬ذٰٜ٘س جٱدجخ ؾحٟوس
ِٗش جٛشٰخ

دسؾس جٛذٗط٪سج- : ٥
 1جٯ٠ح ١هرذ جِٛطحـ "ٟشقٜس جٛشه٧ ٬ُ ٬ؼرس ضحعٰ ٬ٜضحؾش
ٟك٠ذ هرذ جٛوضٯض ذحٛؿضجتش دسجعس ضكٰٰٜٜس ٟٔحس٦٣
ؾ٪دز

" أ.د /جٟ ٟٚك٠ذ ذٰ٨ٟ ٬ٟ٪شج ١جعطحر
جٛطحسٯخ ٩قؼحسز ٟظش ٩جٛششّ جالد٬٣
جٔٛذٯ٩ ٞهٰ٠ذ ٰٜٗس جٛطشذٰ ٦ؾحٟوس
د٪٨٤ٟس  ،ج.ٝ.دُ /حٯض ج٪٣س هرذ ج٠ٛـٜد
جعطحر ضحسٯخ ٩قؼحسز ٟظش ٩جٛششّ
جالد ٬٣جٔٛذٯٰٜٗ ٞس جٱدجخ ؾحٟوس
د٪٨٤ٟس

جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
ٟٔ .0طشـ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغط٩ ٝ 0101/4/1 ٬ُ ٦جٔ٠ٛذ ٢ٟ ٝأ.د /جذشجٟ ٰٞ٧شؾ٣٪س ُ٤لشجً ٠ٛح ض٠ش ذ ٦جٛرالد
 ٢ٟكش ٍ٩ذؤذ جٟطكح٣حش جٛذسجعحش جٛوٰٜحُٟ ٬شجق) ٚجٛط٘ – ٬ٰٜ٠ج٠ٛحؾغطٰش – جٛذٗط٪سج ( ٥ذ٠غط٪ٯحض٨ح ُ٪ٟ ٬هذ٧ح
د ١٩ضحؾٰ ٚه ٬ٜأ ١ٯ٘ ١٪جالٟطكح ١شرٰٛ ٦ـشٯٔس ٩صجسز جٛطشذٰس ٩جٛطو ٬٧٩ ٰٜٞه ٬ٜج٤ٛك ٪جالض:٬
 - 1ٯٔذ ٚٗ ٝؿحٛد ذكػحً ٟطروحً ُٰ ٦ج٨٤٠ٛؽ جٛو ٬٠ٜجٛذْٰٓ ٩ٯشُو ٦ه ٬ٜجال٣طش٣ص ٛالعحضز ٥ه ٬ٜأ ١ٯكطِق ذ٤غخس
٩سٰٓ ٦ضغ ٜٞه٤ذ جٛو٪دز
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 - 0ٯؿٰد ه ٢ؾٰ٠ن جٛطِٰٜ٘حش ج٠ٛـحٛد ذ٨ح ٩ٯشُو٨ح أٯؼح ه ٬ٜجال٣طش٣ص ٛالعحضزز

٪ٟ ٬ُ - 6جد ج٤ٛظ٪ص ٯٔذ ٝجٛطشؾ٠حش ٩جٛطو٪ٟ ْٰٜغْ ٩ٯٔ ٝ٪ذشُو ٦ذِ٤ظ جٛـشٯٔ٩ ٦ٯ٘ ١٪ر ٖٛذذٯال ه ٢جٛركع
ٓشجس جٜٛؿ٤س  :ٯٔٓ ٚٗ ٝ٪غ ٞذحدج جالٟطكح ١قغد ٟحٯشج ٥جٔٛغ٤ٟ ٞحعد ٦ٛ
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .

سجذوحً ٪ٟ :ػ٪هحش ٓغ ٞجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س
 - 1ج٪٠ٛػ٪م ٪ٟ :جُٔس ٟؿٜظ ٓغ ٞجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س ذؿٜغط 0115/ 3/1 ٬ُ ٦ه ٬ٜئهحدز
ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س جٛك٘٩ ٞج٤٠ٛحٓشس ذ٤ح ً ه ٬ٜجهطزجس أقذ ج٠ٛك٘. ٢ٰ٠
جٛطشٰ٘ٚ
ج٪٠ٛػ٪م
 ٝجٛـحٛد
ستٰغح
٤ٟ٩حٓشًح

٧ 1ذ ٫عٰ٠ش ٟك٠ذ ضظ٪ٯش ج٠ٛوؿضجش أ.د/هضش صٗ ٬قحٟذ ٓحد٩ط
ُ ٬ج ٢ِٛجٛرٰض٣ـ ٬أعطحر جٱغحس ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س ٰٜٗس جٱدجخ –
هرذ جٛولٰٞ
قط ٬جٔٛش ١جٛغحذن ؾحٟوس جالع٘٤ذسٯس
جٰ٠ٛالد٫
ٟششُح
- 0أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو٬
أعطحر جٱغحس ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س ٩هٰ٠ذ ٰٜٗس
جٱدجخ – ؾحٟوس – د٪٨٤ٟس
ٟششُحً
- 6أ.د /هرٰش هرذ ج٠ٛكغٓ ٢حع ٞأ عطحر جٱغحس
ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س ذٰٜ٘س جٱدجخ ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٟ- 4ش٩ز هرذ ج٠ٛؿٰذ جٔٛحػ٬
أعطحر  ٩ستٰظ ٓغ ٞجالسشحد ذٰٜ٘س جٛغٰحقس ٩
ج٤ِٛحد ّ ؾحٟوس جالع٘٤ذسٯس

٤ٟحٓشحً

جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
ٟح جعطؿذ  ٢ٟأه٠ح- : ٙ
 .1جهط٠حد آٰٛحش جٛطوحٟ ٟٚن ؿٜرس جٛذسجعحش جٛوٰٜح ُ ٬جٛطذسٯظ ه ٢ذوذ
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 .0ضكذٯذ ضحسٯخ جٟطكح٣حش ؿالخ جٛذسجعحش جٛوٰٜح  ٚ٘ٛج٠ٛغط٪ٯحش أهطرحسج  ٢ٟٯٟ 0101 /9/9 ٝ٪ن هذ ٝئقطغحخ ُطشز
جٛكلش ػ ٢٠جٛذسجعس
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
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جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ٩ضٔذٯ ٞضٔشٯش  ٢ٟجألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ( ٟحؾغطٰش – دٗط٪سجٜٛ ) ٥غٰذز أ.د ٰٚٗ٩ /جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح
ذح٪٠ٛجد جٛط ٬ضذسط  ٩ؿشٯٔس ضذسٯغ٨ح  ٩ؿشٯٔس جدج جٛـالخ ٛالٟطكح. ١
ٟ .6خحؿرس سؤعح جالٓغح ٝذحٰٜ٘ٛس ٛطشٰ٘ٛ ٚؿح ٩ ١ػن ٩ضظكٰف جٟطكح٣حش ج٠ٛحؾغطٰش  ٩جٛذٗط٪سجِٛ ٥ظ ٚجٛشذٰن
.0101
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
ٓ .4شس جٛغٰذ جالعطحر جٛذٗط٪س  /هرٰذ طحٛف ستٰظ جٛؿحٟوس ٟذ ُطشز ش٨شٯٜٛ ٢ـالخ جٛزٯ ٢ض٠ص ج٪٠ٛجُٔس ه ٬ٜضشٰ٘ٚ
ٛؿح ١ج٤٠ٛحٓشس  ٩جٛك٘٩ ٞر ٖٛجهطرحسج ٨٣ ٢ٟحٯس جٛكلش .
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه ٬ٜجٛطأؾٰ ٚقط٨٣ ٬حٯس جٛكلش ج٠ٛكذد ٓ ٢ٟر ٚجٛذٛ٩س .
 .9جٛـالخ جٛزٯ ٢ضٔذ٪ٟج ذخـؾ ٛطغؿٰ ٚسعحت ( ٚج٠ٛحؾغطٰش  ٩جٛذٗط٪سجز ) أ ٩ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س ٤ٟحٓشس  ٩جٛك٘ ٞه٬ٜ
جٛشعحٛس ٯط٤ٟ ٞكُ ٞ٨طشز ٛطٔذٯ ٞجٛذ٩سجش ج٠ٛـ٪ٜذس ٣ ٞ٨٤ٟلشج ٜٛلش ٍ٩جٛكحٰٛس
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .

عحذوحً ٪ٟ :ػ٪هحش جٛوالٓحش جٛػٔحُٰس ٩جٛخحسؾٰس :
ٗ .1طحخ جٛغٰذ أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧شؾ٣٪س ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغطُ ٦ٮ  0101/4/1ذحقحؿس ج٠ٛؿٜظ ه٠ٜحً ذكؼ٪س
جٛغٰـــــــــــــــ ذ أ.د /طالـ أق٠ذ ٧شٯذ ٫جألعطحر ج٠ٛطِشى ذحٔٛغ ٞج٠ٛإض٠ش جٛوح ٬٠ٛجألٛ ٙ٩ؿحٟوس ضٰض ٬ُ ٫جِٛطشز ٢ٟ
ٟ 11- 11حسط  0101ق٩ ٙ٪جٓن ج٠ٛشأز ُٮ ك ٚجٛطٌٰشجش جالؾط٠حهٰس.
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
ٗ .0طحخ جٛغٰذ أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧شؾ٣٪س ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغطُ ٦ٮ  0101/4/1ذحقحؿس ج٠ٛؿٜظ ه٠ٜحً ذ٤شش٥
أسذن ٟإِٛحش هٰ٠ٜس  ٩أدذٰس ذو٪٤ج- : ١
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .
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 ٔ٣ـس  ٢ٟ ٩أ ٙ٩جٛغـش ( أدذٮ ) ضحسٯخ جٛذٛ٩س جالعالٰٟس ُٮ ج٠ٛششّ جالعال.٬ٟ ضحسٯخ جٛذٛ٩س جأل٪ٟٯس . ٟظحدس ٤ٟ٩ح٧ؽ جٛركع ُٮ جٛطحسٯخ جالعال. ٬ٟجٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
ٗ .6طحخ جٛغٰذ أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧شؾ٣٪س ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ ذؿٜغطُ ٦ٮ  0101/4/1ذحقحؿس ج٠ٛؿٜظ ه٠ٜوحً ذ٤شوش
جٛغٰذز جٛذٗط٪سز  /ضٰغٰش ٟك٠ذ شحد ٫جألعطحر ج٠ٛغحهذ ذحٔٛغوٗ ٞطوحخ ذ و٤و٪جٟ ١ظوحدس ٤ٟ٩وح٧ؽ جٛركوع ُوٮ جٛطوحسٯخ
جالعال – ٬ٟدجس جٛطو ٰٜٞجٛؿحٟو ٬ذحالع٘٤ذسٯس – ٟظش .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.

هحششجً ٪ٟ :ػ٪هحش خذٟس ج٠ٛؿط٠ن ٩ضٰ٠٤س جٛرٰثس :
ج٩ال  :جٛطظذٯْ هٟ ٬ٜكؼش جٛؿٜغس جٛغحذٔس
ض ٞجٛطظذٯْ.
غحٰ٣ح ٤ٟ:حٓشس ج٪٠ٛػ٪هحش جٛطحٰٛس:
 .1أصٟس ُٰش٩ط ٗ٪س٣٩ح ٟ٩ؿحذ ٦٨جألصٟس ٩ؿشّ جٛطظذ ٫جضخزش جٜٛؿ٤س ٟؿ٪٠هس  ٢ٟجالٓطشجقحش جٛطحٰٛس-
 ض٪ؾٰٰٜٗ ٦س جٛضسجهس ٩جٛو ٝ٪ٜذو ٚ٠ج٠ٛشٗرحش جٰ٠ٰ٘ٛحتٰس جٛالصٟس جٛطؤٰ٩ ٞجٛطـٰ٨ش جٛط٪هٰس ذ٠خحؿش ُٰش٩ط ٗ٪س٣٩ح ِٰٰٗ٩س جٓ٪ٛحٯس  ٢ٟخال٩ ٙعحت ٚجٛط٪جط ٚجالؾط٠حه٩ ٬ض٪صٯن ٜٟظٔحشض٪هٰس ذحألٟحٗ ٢جٛوحٟس
 جعطخذج ٝذ٪جذحش ضؤٰ ٞخحسؼ ٟرٰٜٗ ٬٤س جٱدجخ ٛطؤٰ ٞج٠ٛطشددٯ ٢ه ٬ٜج٠ٛؿط٠ن ئٟ٘حٰ٣س ٟغح٠٧س جٛؿحٟوسُ ٬ضُٰ٪ش ٗ٠حٟحش ٜٛؿ٪٨٠س ذأعوحس ٟخِؼس  ٢ٟخال ٙجٛطوحٟ ١٩ن ٤ٟحُز ج٪ٔٛجش ج٠ٛغٜكس.
 جالعطٌ٤ح ه ٢ج٠ٛوحٟالش ج٘ٛطحذٰس  ٢ٟخال ٙأسشَٰ جٰٜ٘ٛس ٩جعطرذج٨ٛح ذ٪٠جٓن جٛط٪جط ٚجال٘ٛطش٬٣٩ ضـرْٰ ششؽ جسضذج ج٠٘ٛحٟس أل ٫شخض ٯشًد دخ ٙ٪ج٠ٛؿ٠ن ذحإلػحُس ئ ٬ٛجعطخذج ٝؾ٨حص ٰٓحطجٛكشجسز ه ٢ذوذ
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
غحٰ٣ح  :ده ٞجٛو٠حٛس ًٰش ج٤٠ٛطل٠س :
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ه ٢ؿشٯْ ج٣شح قغحخ ذ٘٤ٮ ذحٛؿحٟوس ٯ ٢٘٠أ هؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ٩جٛوح ٢ٰٜٟجٛطرشم  ٢ٟخالُ ٦ٛطف جٛرحخ أٟحٝ
جٛطرشم  ٢ٟأهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ٩جٛوحٛ ٢ٰٜٟذه ٞذوغ جألعش جِٰٔٛشز ذح٠ٛؿط٠ن جٛركشج٩٭.
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .

 ج٠ٛؿٜظ ُٮ قحٛس ج٣ؤحد دجت٤ٟ ٞز ذذجٯس أصٟس ٗ٪س٣٩ح ٩قط ٬ضحسٯخ.٦

٧زج ٓ٩ذ ج٣ط ٬٨جالؾط٠حم جٛغحهس جٛػحٰ٣س ذوذ جٛل٨ش .
عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى

ٟكؼش ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ؿحسب ٜٛوح ٝجٛؿحٟوٮ 0101/0115
ج٤٠ٛؤذ ٯ ٝ٪جالغ ٢ٰ٤ج٪٠ٛجُْ 0101/4/01
**********

جؾط٠ن ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ٯؿٜغط ٦جٛـحستُ ٦ٮ ض٠ح ٝجٛغحهس جٛػحٰ٣س هششز طرحقحً ذشتحعس جٛغٰذز جألعطحر جٛذٗط٪س/
ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ه ٢ؿشٯْ جِٰٛذٯِ٣٪ٗ ٪شجط  ٩ذ٠شحسٗس ٗ- : ٢ٟ ٚ
 ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪جٛطو٩ ٰٜٞجٛـالخ
أ.د /أق٠ذ هرذجٛوضٯض هٰغ٬
.13
 ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ٩جٛرك٪ظ
أ.د /ع٠حـ ٟك٠ذ جٛظح٫٩
.13
ٓحت ٞذو ٰٚٗ٩ ٚ٠جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪خذٟس ج٠ٛؿط٠ن ٩ضٰ٠٤س جٛرٰثس
دُ٩ .ذ ٫جٛغٰذ أذ٪ج٤ٛؼش
.18
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجِٜٛغِس
أ.دُ /ؼ ٚجهلل ٟك٠ذ جع٠حهٰٚ
.15
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
أ.د /جٯ٠ح ١ق ٬٠ٜجٰٜ٠ٛؿ٬
.01
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س
أ.د /هرٰش هرذج٠ٛكغٓ ٢حعٞ
.01
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ
أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧ك٠ذ هٟ ٬ٜشؾ٣٪س
.00
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ٩آدجذ٨ح
أ.د /جٯ٠حُ ١إجد ذشٗحش
.06
ٓحت ٞذو ٚ٠ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛحش جٛششٰٓس  ٩آدجذ٨ح
دٟ .ك٠ذ أق٠ذ ج٬ِٔٛ
.04
جألعطحر ذٔغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
أ.دٰٟ /شج٣ذج ٟك٠ذ خٰ٠ظ جٛض٦ٗ٩
.09
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجِٜٛغِس
أ.دٰٟ /الد صًٗ ٬حٛٮ
.03
جألعطحر ج٠ٛغحهذ ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس
دٟ .ظـِٟ ٬ك٠ذ جع٠حهٰ٩ ٚضٰذ
.03
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
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دٟ .ك٠ذ ٟك٪٠د جٛششٓح٫٩
.08
أ.دٟ .ك٠ذ ٟك٪٠د جذ٪ه٬ٜ
.05
د .أق٠ذ هـٰس قٰ٠ذز
.61
جٛغٰذ٧ /حٟ ٬٣ك٠ذ ٗطحش
.61
٩جهطزس ه ٢جٛكؼ٪س :
 أ.د /هرذجٛولٰ ٞأق٠ذ هرذجٛولٰٞ٩ضٌٰد ه ٢جٛكؼ٪س :
 أ.دٟ/ك٠ذ ٟؿذ ٫ضشجخ -أ.د /هرذج٪ٛجقذ قغ ٢جٛشٰخ

ج٠ٛذسط ذٔغ ٞجٛؿٌشجُٰح
ج٠ٛذٯش جٛطِٰ٤ز٭ ٪ٛقذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس
ٟذٯش ٩قذز جٛخذٟحش جال٘ٛطشٰ٣٩س
أ ٢ٰٟجٰٜ٘ٛس
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛؿٌشجُٰح
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجٛؿٌشجُٰح
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس

جُططكص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس
" ذغ ٞجهلل جٛشق ٢٠جٛشقٰ" ٞ
ُ ٮ ذذجٯس جالؾط٠حم سقرص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ٩ستٰظ ج٠ٛؿٜظ ذؿٰ٠ن جٛغحدز
ج٠ٛشحسٰٗ. ٢
 غ ٞششهص عٰحدض٨ح ُٮ ٪ٟػ٪هحش ج٠ٛؿٜظ ه ٬ٜج٤ٛك ٪جٛطحٛٮ :

أ٩ال ٪ٟ :ػ٪هحش جإلقحؿس  ٩جٛطظذٯْ - :
ج٪٠ٛػ٪هحش جٛط ٬ؿًشقص ُٮ ٟؿٜظ جٛؿحٟوس،
ؾٜغس - : 0101/4/19
 .1ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س الخطٰحس أُؼٰٜٗ ٚس  ٩أُؼ ٚهؼٰ٧ ٪ثس ضذسٯظ  ٩أُؼ٪ٟ ٚكَ  ٩أُؼ ٚؿحٛد ٩أُؼ ُٰٜٞ ٚٯكط٫٪
ه ٬ٜأُ٘حس جذذجهٰس ٪٠ٛجؾ٨س ُٰش٩ط ٗ٪س٣٩ح  ٩ضش٘ ٚجٜٛؿ٤س  ٢ٟجٛغحدز :
هٰ٠ذٰٜٗس جٛظٰذٛس
 جٛغٰذ أ.د /ؾ٠ح ٙه٠شج١ جٛغٰذ أ.دُ /ؼ ٚجهلل جع٠حهٰٰٜٗ ٚس جٱدجخ جٛغٰذ أ.دٟ /ظـِ ٬جٛغوذٰٜٗ ٬٣س جٛضسجهس جٛغٰذ أ .د٣ /و٠حش ٟك٠ذ جٛغٰذ ٰٜٗس جٛط٠شٯغٰٜٗس ذٰـش ٫جٛضٓحصٯْ
 جٛغٰذ أ.د /هال ج٠ٛششذ٫ جٛغٰذ  /أٰٜٗ ٢ٰٟس جٛط٠شٯغ . .0ػش٩سز ٩ؾ٪د ذ ٖ٤جالعثٜس .
 .6جٛطأٰٗذ ه ٬ٜج٠ٛكحػشجش جٛطِحهٰٜس .
 .4هذ ٝجٛطٰٓ٪ن ذح٪ِٛس٩ ٦ٟالذذ ٗ ٢ٟطحذس جالعٗ ٞحٟالً سذحهُٔ٩ ٬حً ٜٛشٓ ٞج. ٬ٟ٪ٔٛ
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art
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جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .

ؾٜغس - : 0101/4/15

 .1ضٰٰٔ ٞجٛركع ه ٢ؿشٯ ْ ٛؿ٤س غالغٰس  ٩د ١٩جِ٣شجد قغد ضشٰ٘ٛ ٚؿح ١جٛطظكٰف ٟ ٚ٘ٛحدز.
ٓ ٚٗ .0غ ٞهٟ ٬٠ٜغث ٙ٪ه ٢جالذكحظ ٣ ٩طحتؿ٨ح.
 .6ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س هٰٜح ٜٛشد ه ٬ٜجالعطِغحسجش.
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه ٬ٜضشٰ٘ ٚجٜٛؿ٤س : ٢ٟ ٚٗ ٢ٟ
هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس .
 جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١جٛشحُو٬ ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪جٛطو٩ ٰٜٞجٛـالخ
 جٛغٰذ أ،د /أق٠ذ هرذجٛوضٯض هٰغ٬ ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ٩جٛرك٪ظ
 جٛغٰذز أ.د /ع٠حـ جٛظح٫٩ٟذٯش ٩قذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس .
 جٛغٰذ أ.دٟ /ك٠ذ أذ٪ه٬ٜ جٛغحدز سؤعح جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس. جٛغٰذ ٟ /ذٯش ٩قذز IT جٛغٰذ ٟ /ذٯش ٩قذز جٛطٔ٪ٯ ٞجٱ. ٬ٛ ٧٩ز ٥جٜٛؿ٤س ٠٨ٟط٨ح جٛشد ه ٬ٜجعطِغحسجش جهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ٩قٟ ٚش٘الش جٛـالخ .  0101/4/61ج٣ط٨ح جٛذسجعس .  0101/9/3جهال ١جالذكحظ هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس .  0101/9/61ذذجٯس ضغ ٰٜٞجالذكحظ ٩قط ٬غالغس جعحذٰن ض٘ ١٪جال ٟطكح٣حش هرحسز هٟ ٢شش٩هحش ذكػٰس ذ٠ح ٯط٪جُْ ٟن ٰٜٗٗ ٚس  ٩ٯط ٞجالخطرحس ُٮ ج ٩جالٟطكح ١ج٘ٛطش. ٬٣٩ ج٠ٛشحسٯن جٛركػٰس الذذ ٩ ٢ٟػن ٟوحٯٰش قحٗ٠س ٨ٛح ٰٜٗ ٚٗ ٩س ضؼن ج٠ٛوحٯٰش ج٤٠ٛحعرس ٩جٛشش ٩ؽ ج٪ٛجؾد ض٪جُش٧حه ٢ؿشٯْ جٜٛؿ٤س  ٩هشػ٨ح هٟ ٬ٜؿٜظ جٰٜ٘ٛس غٟ ٞؿٜظ جٛؿحٟوس .
 ُٰذٯ ٪ض٪ػٰكٛ ٬ـشٯٔس ه ٚ٠جٛركع ٓ٩ذ جٓطشـ جٛغٰذ أ.د /ستٰظ جٛؿحٟوس جٛط٪جطٟ ٚن جٛـالخ ٓرٗ ٚطحذسجالذكــــــــــــــــــــــــــــــحظ .
 ٯٔذ ٝجٛـحٛد جٛركع ه ٬ٜجالٯ  ٰٚ٠جٛؿحٟو ٬هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس ٓ ٩ذ أ٣شأش جٛؿحٟوس( ) 69111خ٠غس ٩غالغ١٪أ َٛجٯ ٰٚ٠ؾحٟوٜٛ ٬ـالخ  ٩ٯط ٞجهال٨٣ح هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس ٩جٛؿحٟوس.
 هُٰ ٚ٠ذٯ ٪ض٪ػٰكٛ ٬طِوٰ ٚجالٯ ٰٚ٠جٛؿحٟو. ٬جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً ٟن ض٘ َٰٜجٛغٰذ أ.دٟ /ك٠ذ أذ٪ه ٬ٜجالعطحر ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ذوُٰ ٚ٠ذٯ ٪ض٪ػٰك٬
ٛـشٯٔس ه ٚ٠جٛركع .
 ٯٔطشـ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس أ ١ض٘ ١٪دسؾحش جٛشأُس ٗحٜٟس ه ٬ٜجِٛظ ٚجٛذس جع ٬جأل. ٙ٩جٔٛشجس :
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 ٪ٟطِحش جٛركع :جٔٛشجس :
جٛكذ جالد )11 (٬٣طِكحش ٩جٛكذ جألٓظ )19( ٬طِك٤٧٩ ٦حٕ جعطػ٤ح ٛروغ ج٪٠ٛجد جٛط٨ٛ ٬ح ؿرٰوس خحطس
٩جٛركع ٯُ٘ ١٪شد ٢ٟ ٫دجخ ٚجٔ٠ٛشسجش جٛذسجعٰس  ٩ال ٯط ٞسذؾ ج٘ٛطحخ ذحٛركع .
 ٓذٟص جٰٜ٘ٛس ضظ ٪س ٤ٛلح ٝجٛركع ه ٬ٜج٤ٛك ٪جٛطحٛٮ : .1ٯٔ ٝ٪جٛـحٛد ذاهذجد ٟٔحٛس ذكػٰس أٟ ٩شش٩م ذكع أ ٩ذكع ٟشؾوٮ ُٮ جُٔ٠ٛشس.
ُٟٔ ٚ٘ٛ .0شس ذكع ٩جقذ ،قط٩ ٬ئٗ ١ح ١ٯٔ ٝ٪ذطذسٯظ جُٔ٠ٛشس أٗػش  ٢ٟهؼٰ٧ ٪ثس ضذسٯظ.
 .6ٯُكذد أعطحر ج٠ٛحدز ٟؿ٪٠هس  ٢ٟجألذكحظ ُٔ٠ٜٛشس جٛز٭ ٯٔ ٝ٪ذطذسٯغ٪ٟ 11- 3 ٢ٟ ٦ػ٪هحش٩ ،ٯشع٨ٜح ٛشتٰظ ٟؿٜظ
جٔٛغ٩ ،ٞٯٔ ٝ٪جألخٰش ذاسعح ٙؾٰ٠ن ه٤ح٩ٯ ٢جألذكحظ  ٚ٘ٛجِٛشّ ٪ٛقذز  IT؛ ٤ٛشش٧ح هٜوٓ٪ٟ ٬ون جٰٜ٘ٛوس ٟون جإلشوحسز
الع ٞأعطحر جُٔ٠ٛشس.
 .4ٯوط ٞه٠و ٚئعووط٠حسز ٛطٰٔوٰ ٞذكوع جٛـحٛوود ًٔ ُ٩وح ٛط٪طووَٰ جُٔ٠ٛوشس ٯٔو ٝ٪ذو٨ٜ٠ووح أعوطحر ج٠ٛوحدز٩ ،ضطؼوو ٢٠جعو ٞجٛـحٛوود،
ٟ٩ووحٯٰش جٛطٰٔووٰٟ ٞو ٢قٰووع ٟوذ ٫جسضرووحؽ جٛركوع ذط٪طووَٰ جُٔ٠ٛوشس ٩ ، %31ػوو٪ـ جألُ٘وحس  %11ؿشٯٔووس جٛوووشع
٩جٛطك٩ ٰٜٚأ ٞ٧ج٤ٛطحتؽ ٩ ،%11جالٓطرحط ٩ ،%11ذوذ ر ٖٛٯُؿحص أ ٩ال ٯُؿحصٟ .شُْ سٓ. )1( ٞ
 .9ذوذ٧ح ٯط ٞه ٚ٠ئعط ٠حسز ٟؿ٠وس ٤ٛطٰؿس ضٰٰٔ ٞجألذكحظ ؿرًٔح ٛط٪طَٰ جُٔ٠ٛشس ٯٔ ٝ٪ذو٨ٜ٠ح ٗو٣٪طش ٙ٩جِٛشٓوس ٟطؼو٤٠س
جع ٞجٛـحٛد٩ ،ه٪٤ج ١جُٔ٠ٛشس٩ ،ٯُؿحص أ ٩ال ٯُؿحصٟ .شُْ سٓ.)0( ٞ
 .3أذكحظ جٛـحٛد ض٪ػن ٗ٨ٜح ُٮ ٩ َٜٟجقذ.
ُٟٔ .3طشـ جٛرش٣حٟؽ ٯٔو ٝ٪هٜوٓ ٬حهوذز ذٰح٣وحش جٛوشٓ ٞجٔٛوٟ٪ٮ٩ ،سٓو ٞؾٜو٪ط جِٛظو ٚجٛذسجعو ٬جألٙ٩؛ ٩رٛوٖ ٛوشذؾ ٣طٰؿوس
جِٛظ ٚجأل٩ ٙ٩عٰٔ ٝ٪جٛـحٛد ذحٛذخ ٢ٟ ٙ٪خال٨ٛح ه ٬ٜج٪٠ٛجد جٛطٮ ٯٔ ٝ٪ذذسجعط٨ح قٰع عٰط ٞضظ٠٣ ٰٞ٠وحرؼ ذكوع
ُٟٔ ٚ٘ٛشس ٯكط٪٭ ه ٬ٜه٤حطش جٛركع ج٠ٛـ٪ٜذس  ٢ٟجٛـحٛد٠ٗ ،ح ٧وٟ ٪وزٗ٪س ٩ ،عؤٰ ٝ٪جٛـحٛود ذٜ٠وة ج٠٤ٛو٪رؼ أ١٩
الٯُٟ ٢رحشش ُٮ ٓ٩ص ٟوٰ ٢عٰكذد ٦ٛ ٥جٛرش٣حٟؽ ُٟٔ ٚ٘ٛشس٩ ،عٰؿوٗ ٦ٜأُ ٦٣ٮ جٟطكح٩ ،١ر ٖٛعُٰٔ ٢ٟ ٜٚض٘شجس ج٘ٛالٝ
ُٮ جألذكحظ أل ٦٣عٰ٘ ١٪أٟح ٝجٛـحٛد ُشطس ٩جقذز ٓ٩٩ص ُٟكذد ُٟٔ ٚ٘ٛشس٩ ،ٯط ٞجٛؼٌؾ هٜو ٬ئسعوح٩ ٙعوٰط ٞه٠وٚ
قغحخ  ٚ٘ٛهؼٰ٧ ٪ثس ضذسٯظ ُٔ٠ٜٛشسجش جٛطٮ ٯٔ ٝ٪ذطذسٯغ٨ح  ٢ٟخال ٦ٛٯوط ٞضٰٔوٰ ٞجألذكوحظ د ١٩ه٠و ٚض٤ضٯو٨ٛ ٚوح ،
قٰع ٯغطـٰن جإلؿالم ه ٬ٜجألذكحظ ٟرحشش٩ ،ذوذ جإل٣ط٨ح  ٢ٟجٛطٰٰٔ ٞٯط ٞؿرحهوس ٣طٰؿوس جٛطٰٔوٰ٩ ٞٯوط ٞسذـ٨وح ذ٤طٰؿوس
جٛطش ٝجأل.ٙ٩
جٔٛشجس :
٩جُْ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس .
 جٛـالخ ر ٫٩جالقطٰحؾحش جٛخحطس ٯط ٞه ٚ٠جذكحظ ط٪ضٰ. ٞ٨ٛ ٦جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 ضش ٰ٘ٛ ٚؿ٤س هٰٜح ذحدجسز جٛؿحٟوس ٠ٛطحذوس ؾٰ٠ن جالؾشج جش ج٠ٛطخزٓ ٢ٟ ٥ر ٚجٰٜ٘ٛحش ذشتحعس : جٛغٰذ أ.د /هرٰذ طحٛف ستٰظ جٛؿحٟوس٩هؼ٪ٯس ٗ: ٢ٟ ٚ
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 أ.د /ؾ٠ح ٙه٠شج١ أ.د /هرذجٛكٰ٠ذ جٛغٰذ أ.د /ق٤ح ١جٛشحُو٬ أ.د /أ٨ٟ ٟٚشج١ أ.د /ج٨ٛح ٬ٟضشجذٰظ أ.د٣ /رٰ ٚذ٘ش أ.دٟ /ك٠ذ ج٘ٛشػ أ .د /هرٰش ٓحعٞ أ.ٝ.دٟ /ك٪٠د ُ٪ص٩ ٫ج٬ٛجٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً .
 ٗ٤طش٩الش جألٓغح٠ٗ ٝح  ٬٧ذِ٤ظ ضشٰ٘ ٚجِٛظ ٚجٛذسجع ٬جأل ٙ٩د ١٩ضٔذٯ ٞأ ٫جهطزجسجش ٣لشجً ٜٛـش ٍ٩جٛـحستس جٛط٬ض٠ش ذ٨ح جٛرالد .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
٩ ج٠ٛؿٜظ ُٮ قحٛس ج٣ؤحد دجت. ٞ

٧زج ٓ٩ذ ج٣ط ٬٨جالؾط٠حم جٛغحهس جٛػحٰ٣س ذوذ جٛل٨ش .

عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى

ٟكؼش ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ؿحسب ٜٛوح ٝجٛؿحٟوٮ 0101/0115
ج٤٠ٛؤذ ٯ ٝ٪جٛػالغح ج٪٠ٛجُْ 0101/4/08
**********

جؾط٠ن ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ذؿٜغطُ ٦ٮ ض٠ح ٝجٛغحهسج٪ٛجقذز ذوذ جٛل٨ش ذشتحعس جٛغٰذز جألعطحر جٛذٗط٪س /ق٤ح ١خٰ٠ظ
جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ه ٢ؿشٯْ جِٰٛذٯِ٣٪ٗ ٪شج٣ظ  ٩ذ٠شحسٗس ٗ- : ٢ٟ ٚ
 ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪جٛطو٩ ٰٜٞجٛـالخ
أ.د /أق٠ذ هرذجٛوضٯض هٰغ٬
.60
 ٰٚٗ٩جٰٜ٘ٛس ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ٩جٛرك٪ظ
أ.د /ع٠حـ ٟك٠ذ جٛظح٫٩
.66
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجِٜٛغِس
أ.دُ /ؼ ٚجهلل ٟك٠ذ جع٠حهٰٚ
.64
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
أ.د /جٯ٠ح ١ق ٬٠ٜجٰٜ٠ٛؿ٬
.69
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
أ.د /هرٰش هرذج٠ٛكغٓ ٢حعٞ
.63
أ.د /جٯ٠حُ ١إجد ذشٗحش
.63
دٟ .ك٠ذ أق٠ذ ج٬ِٔٛ
.68
أ.دٟ/ك٠ذ ٟؿذ ٫ضشجخ
.65
أ.د /هرذج٪ ٛجقذ قغ ٢جٛشٰخ
.41
دٟ .ك٠ذ ٟك٪٠د جٛششٓح٫٩
.41
أ.دٟ .ك٠ذ ٟك٪٠د جذ٪ه٬ٜ
.40
د .أق٠ذ هـٰس قٰ٠ذز
.46
جٛغٰذ٧ /حٟ ٬٣ك٠ذ ٗطحش
.44
٩جهط زس ه ٢جٛكؼ٪س :
 دُ٩ .ذ ٫جٛغٰذ أذ٪ج٤ٛؼش أ.د /هرذجٛولٰ ٞأق٠ذ هرذجٛولٰٞ أ.د /جذشجٟ ٰٞ٧ك٠ذ هٟ ٬ٜشؾ٣٪س أ.دٰٟ /شج٣ذج ٟك٠ذ خٰ٠ظ جٛض٦ٗ٩ أ.دٰٟ /الد صًٗ ٬حٛٮ -دٟ .ظـِٟ ٬ك٠ذ جع٠حهٰ٩ ٚضٰذ

ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٱغحس ٩جٛذسجعحش ج٣٪ٰٛحٰ٣س ٩جٛشٟ٩حٰ٣س
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس ٩آدجذ٨ح
ٓحت ٞذو ٚ٠ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٌٜٛحش جٛششٰٓس  ٩آدجذ٨ح
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجٛؿٌشجُٰح
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس
ج٠ٛذسط ذٔغ ٞجٛؿٌشجُٰح
ج٠ٛذٯش جٛطِٰ٤ز٭ ٪ٛقذز ػ٠ح ١جٛؿ٪دز ذحٰٜ٘ٛس
ٟذٯش ٩قذز جٛخذٟحش جال٘ٛطشٰ٣٩س
أ ٢ٰٟجٰٜ٘ٛس

ٓحت ٞذو ٰٚٗ٩ ٚ٠جٰٜ٘ٛس ٛشث ١٪خذٟس ج٠ٛؿط٠ن ٩ضٰ٠٤س جٛرٰثس
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛؿٌشجُٰح
ستٰظ ٟؿٜظ ٓغ ٞجٛطحسٯخ
جألعطحر ذٔغ ٞجٌٜٛس جال٣ؿٰٜضٯس
جألعطحر ج٠ٛطِشى ذٔغ ٞجِٜٛغِس
جألعطحر ج٠ٛغحهذ ذٔغ ٞجٌٜٛس جٛوشذٰس

جُططكص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس
" ذغ ٞجهلل جٛشق ٢٠جٛشقٰ" ٞ

ُ ٮ ذذجٯس جالؾط٠حم سقرص جٛغٰذز أ.د /ق٤ح ١خٰ٠ظ جٛشحُو ٬هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس ٩ستٰظ ج٠ٛؿٜظ ذؿٰ٠ن جٛغحدز
ج٠ٛشحسٰٗ. ٢
ٓ ذ ٝج٠ٛؿٜظ جٛط٤٨ثس ٜٛغٰ ذ أ.دُ٩ /ذ ٫جٛغٰذ أذ٪ج٤ٛؼش ٛطشٰٓس عٰحدض ٦ج ٬ٛدسؾس أعطحر ُٮ جٛطحسٯخ جٔٛذٯٟ ٞط٢ٰ٤٠
ٛغٰحدضٟ ٦ضٯذ  ٢ٟجٛطٔذ٩ ٝجٛشٓ. ٬
 غ ٞششهص عٰحدض٨ح ُٮ ٪ٟػ٪هحش ج٠ٛؿٜظ ه ٬ٜج٤ٛك ٪جٛطحٛٮ :

أ٩ال ٪ٟ :ػ٪هحش جإلقحؿس  ٩جٛطظذٯْ - :

ج٪٠ٛػ٪هحش جٛط ٬ؿًشقص ُٮ ٟؿٜظ جٛؿحٟوس جألخٰش ،
 .1جألذكحظ ج ٔ٠ٛذٟس  ٢ٟؿالخ جِٛشٓس جأل٩ ٬ٛ٩جٛػحٰ٣س ٩جٛػحٛػس ض٘ٛ ١٪خذٟس ج٠ٛؿط٠ن  ٩ضـرٰٔ ٦جرج أ.٢ٟ٘
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.

زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

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

 .0ج٤٠ٛحٓشحش جٛوٰ٠ٜس ض٘ ١٪ه ٢ؿشٯْ أ ١٩الٯ٩ ٢ٯط ٞجالخـحس ٓر٨ٜح ذأعر٪هٰ٩ ٢ٯشع ٚجٛشجذؾ ٜٛغٰذ أ.د /ستٰظ جٛؿحٟوس
 ٩جٛغوٰذ أ.د٣ /حتود ستوٰظ جٛؿحٟوووس ٜٛذسجعوحش جٛوٰٜوح ٩جٛركوو٪ظ  ٩جٛغوٰذ أ.د /هٰ٠وذ جٰٜ٘ٛووس  ٩جٛغوٰذ أ.دٰٗ٩ /و ٚجٰٜ٘ٛووس
ٜٛذسجعحش جٛوٰٜح ٩جٛرك٪ظ ٠ٜٛطحذوس ٩قؼ٪س جٛـحٛد ٩ج٠ٛششٍ ُ ٬جٰٜ٘ٛس .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
 .6هذ ٝسذؾ جألذكحظ ذح٘ٛطد جٔ٠ٛشس ٢ٟ٩ ، ٥ٯخوح َٛرٛوٖ عوٰطوشع ٠ٜٛغوح ٛس جٔٛحٰ٣٪٣وس  ٩ ،عو ٍ٪ٯوط ٞجهوال ١ه٤وح٩ٯ٢
جألذكحظ هٓ٪ٟ ٬ٜن جٰٜ٘ٛس ٩جٰٜ٘ٛس ًٰوش ٟغوإ ٦ٛهو ٢أٯوس أذكوحظ ضوٜو ٢خوحسؼ جٓ٪٠ٛون ٩جٰ٘٠ٛش٩عوُ٪ص ُو٪س ٝجٛخوحص
ذأهؼح ٰ٧ثس جٛطذسٯظ ٩جٛوز٭ عوٰط ٞجٛط٪جطو ٚجالٗوحدٯٟ ٬٠ون جٛـحٛود هو ٢ؿشٯوْ جٯٰ٠و ٚجٛـحٛود جالٗوحدٯ ٩ ٬٠سٓ٠و٦
ج. ٬ٟ٪ٔٛ
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
جعطوشجع ٟح ض ٞجال٣ط٨ح ئ  ٦ٰٛذ٪قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش ذحٛؿحٟوس ذشتحعس جٛغٰذ أ،د /هرٰذ طحٛف ستٰظ جٛؿحٟوس ه٬ٜ
ج٤ٛك ٪جٛطح: ٬ٛ
 .1ػش٩سز هٔذ جؾط٠حم ٠ٛؿٜظ جٰٜ٘ٛس ٓرٟ ٚؿٜظ جٛؿحٟوس ٯ ٝ٪جالسذوح ج٪٠ٛجُْ ٜٛ 0101/4/05الؿالم هٓ ٬ٜشجسجش
جؾط٠حم ٩قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش ذحٛؿحٟوس.
جٔٛشجس :
ض ٞهٔذ جالؾط٠حم ٯ ٝ٪جٛػالغح ج٪٠ٛجُْ.0101/4/08
 .0ػش٩سز ضشٰ٘ٛ ٚؿ٤س ٠ٜٛطحذوس  ٢ٟجٰٜ٘ٛس ٛوٰٜ٠س جالذكحظ  ٢ٟجٛغحدز :
( هٰ٠ذ جٰٜ٘ٛس – ٗ٩٩ال جٰٜ٘ٛس – سؤعح جألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس – ٟذٯش ٩قذز ) IT
جٔٛشجس :
ض ٞذحِٛوُ ٚٮ ؾٜغس ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ج٤٠ٛؤذ ُٮ ٓ٩ 0101/4/01وذ ضو ٞجػوحُس جٛغوٰذ ٰٛ٩ /وذ جٰٗ٪ٛو ٚستوٰظ ٓغو ٞشوث١٪
جٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ  ٩جٛغٰذٰٗ /شٛظ عحٟ ٬ٟغث ٙ٪جٛر٪جذس جال٘ٛطشٰ٣٩س ذحٰٜ٘ٛس .
ٓ .6حٟص جدجسز ج٠ٛشش٩هحش ذو ٚ٠جٯٜٛ ٰٚ٠طوشٍ هٟ ٬ٜش٘الش جٛـالخ  ٍ٪ٓ٪ٜٛه ٬ٜق٨ٜح .
جٔٛشجس :
ٓحٟص جٰٜ٘ٛس ذطِوٰ ٚجإلٯ ٰٚ٠ه ٢ؿشٯْ ٨٤ٟذع ٬جٛؿحٟوس .
٩ .4ػن التكس ٟحٰٛس ٛطخظٰض ٟ٘حُأش ٜٛوح ٢ٰٜٟذ٪قذز ض٘٪ٛ٪٤ؾٰح ج٠ٛوٟ٪ٜحش ٓ٩ ،ذ ٩جُوْ جٛغوٰذ أ.د /ستوٰظ جٛؿحٟووس
ه ٬ٜر.ٖٛ
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
 .9ضِوٰ ٚطِكس جٰٜ٘ٛس جٛشعٰ٠س  ٩ػش٩سز هُٰ ٚ٠ذٯ ٪ض٪ػوٰك ٬الهؼوح ٰ٧ثوس جٛطوذسٯظ ٜٛطوحٟوٟ ٚون أذكوحظ جٛـوالخ
٩٩سشس هٓ ٚ٘ٛ ٚ٠غٛ ٞششـ جٱٰٛحش ج٠ٛطؤٜس ذحألذكحظ.
جٔٛشجس :
زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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سؤٯس جٰٜ٘ٛس :

ؾحٟوس د٪٨٤ٟس
ٰٜٗس جٱدجخ

تت طلغ الكليت إلً أى تكىى هؤسست تعليويت وبحثيت هعتودة تحتح
هكاًت هسهىقت بيي ًظائسها وت ح بأساترتها وخس جيها إلً هستىي
الوٌافست هحليأ و اقليويإا هي خال بساهج ازاسيت هتويزة فً
هسحلتً الليساًس والدزاساث العليا تسهن فً السقً و التٌويت
الوستداهت للوجتوغ .

Damanhur university
Faculty of Art

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

جٛظِكس ِٟو٤ٟ ٦ٜز أٗػش  ٢ٟأسذن ع٪٤جش ٓ٩ذ ٩ط ٚهذد ص٩جس جٓ٪٠ٛن ٟح ٯضٯوذ هو ٢أسذووس ٟالٯوٰ ٢صجتوش  ٩عوٰط ٞه٠وٚ
٩سػ ه ٚ٠ذؿذجٛ ٙ٩ألٓغح ٝجٛوٰ٠ٜس ٜٛطوشٍ ه ٬ٜآ ٦ٰٛجٛطوحٟ ٟٚن جألذكحظ ٩سُو٨ح ه ٬ٜج٪٠ٛجٓن جٛط ٬قذدض٨ح جٛؿحٟوس .
 .3ض ٞه )61(ٚ٠جٯ ٩ ٰٚ٠سٓ ٞعش٤٘ٛ ٫طش٩الش جِٛشّ جأل٩ ٬ٛ٩جٛػحٰ٣س ٩جٛػحٛػس .
جٔٛشجس :
أقٰؾ ٟؿٜظ جٰٜ٘ٛس ه٠ٜحً.
٩ ج٠ٛؿٜظ ُٮ قحٛس ج٣ؤحد دجت. ٞ

٧زج ٓ٩ذ ج٣ط ٬٨جالؾط٠حم جٛغحهس جٛػحٰ٣س ٩ج٤ٛظَ ذوذ جٛل٨ش .

عميد الكلية
أ.د /حنان الشافعى

زسالت الكليت :
تقدم الك ليت خدهت تعليويت وبحثيت هتويزة تسقً إلً هستىي التويز واإلبداع في هجاا اداا والعلاىم اإلًسااًيت فاً ساىا العواح هحلياإا و إقليوياا اساتٌااإا إلاً هعاا يس
الجىاة 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 جيي ،و إتاحت الفسصت لها لوتابعت الجد د هي العلىم و الوعازف و الخبساث  ،و تلبيت احتياجاث الوجتواغ
،والوساهوت ف ي حاح هكاكالت ، ،و بٌاال الكخ ايت الو اس ت و تٌو يات قاين اتًتواال و الواىاطٌيي هاي خاال إجاسالاث تتسان باتساتقالليت و التعااوى و التقاى ن الارات ي
والوستوس .
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