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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمی اییر         زة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

و البحثیة ألساتذتھا  لقدرات العلمیةالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین       يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي من خالل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل مكانة 

مستوى المنافسة  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا
محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى مرحلتى اللیسانس 

 .  والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة المستدامة للمجتمع

  
  یرة الذاتیةــــــالس

  
   مروة شحاتھ محمود الشقرفي/ االسم 

  م 1976/  11/  11/ تاریخ المیالد 
  

  : التدرج الوظيفى والمهنى 
  م25/11/2000معيد بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور  

  م17/12/2005مدرس مساعد بقسم اللغة العربية بآداب دمنهور  
  م29/12/2009بية بآداب دمنهور  بقسم اللغة العر األدب العربيمدرس 

  
  :التدرج العلمى 

  م2005/  6/  30/ تاريخ الحصول على الماجستير 
   2009/  7/  2/ تاريخ الحصول على الدكتوراه 

أنـور  / د.عبد الواحد الشيخ ، أ/ د.أ/ إشراف   »ديوان ابن الصباغ الجذامي ؛ دراسة فنية  «موضوع الماجستير 
  محمد السنوسي

محمد زكريـا عنـاني ،    / د.أ/ إشراف  » عناصر اإلبداع الفني في شعر ابن حمديس الصقلي «دكتوراه موضوع ال
  عبد الواحد الشيخ / د.أ

  بآداب دمنهور األدب العربي بقسم اللغة العربية مدرس / الوظيفة 
  

  :الشهادات الحاصل عليها 
  .م 1998ة ليسانس آداب بتقدير جيد جدا آداب دمنهور جامعة اإلسكندري -1
  .بتقدير ممتاز  م ،2005، درجة الماجستير في اآلداب من آداب دمنهور جامعة اإلسكندرية  -2
  .بمرتبة الشرف األولى م ، 2009، درجة الدكتوراه في اآلداب من آداب دمنهور جامعة اإلسكندرية  -3
م ، 30/10/2002م إلـى  19/10/2002ن اجتياز الدورة التدريبية إلعداد المعلم الجامعي المنعقدة في الفترة م -4

  .كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور 
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م إلـى  23/4/2003اجتياز برنامج تويفل ، جامعة اإلسكندرية ، مركز خدمـة المجتمـع ، فـي الفتـرة مـن       -5
  .م 23/6/2003

امعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، وحدة الحاسب اآللي ، كلية اآلداب ، ج) Windows(اجتياز دورة في برنامج  -6
  .م 11/10/2004م إلى 28/9/2004، في الفترة من 

، وحدة الحاسب اآللي ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهـور ،  ) Word(اجتياز دورة في برنامج  -7
 .م 28/10/2004م إلى 10/10/2004في الفترة من 

دة الحاسب اآللي ، كلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، وح) Internet(اجتياز دورة في برنامج  -8
  .م 4/11/2004م إلى 30/10/2004، في الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  ، جامعة اإلسكندرية ،  T1اجتياز دورة التدريس الفعال   -9
 .م 7/7/2005م إلى 2/7/2005في الفترة من 

ياز دورة أخالقيات وآداب المهنة ، مركز تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس والقيـادات  ، جامعـة      اجت -10
  .م 26/6/2005م إلى 24/6/2005اإلسكندرية ، في الفترة من 

اجتياز دورة االتصال الفعال ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة اإلسكندرية ، فـي   -11
  .م 12/7/2005م إلى 9/7/2005الفترة من 

اجتياز دورة العرض الفعال ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة اإلسكندرية ، فـي   -12
 .م 19/7/2005م إلى 16/7/2005الفترة من 

كندرية ، في اجتياز دورة مهارات التفكير ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة اإلس -13
 .م 19/7/2005م إلى 16/7/2005الفترة من 

اجتياز دورة أساليب البحث العلمي ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة اإلسكندرية  -14
  .م 2/8/2005م إلى 30/7/2005، في الفترة من 

ات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعـة  اجتياز دورة االتجاهات الحديثة في التدريس ، مركز تنمية قدر -15
 .م 7/6/2007م إلى 5/6/2007اإلسكندرية ، في الفترة من 

اجتياز دورة استخدام التكنولوجيا في التدريس ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات  ، جامعة  -16
  .م 21/6/2007م إلى 19/6/2007اإلسكندرية ، في الفترة من 

في مهارات الحاسب اآللي ، المجلس األعلى للجامعات ، كلية ) ICTP(تياز دورة اإلعداد والتأهيل لشهادة اج -17
  .م 2007التربية ، جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور ، 

اجتياز دورة ضوابط نُظُم التقويم ، مشروع تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات ، جامعة اإلسكندرية ، فرع  -18
  .م 20/5/2010إلى 18/5/2010، في الفترة من  دمنهور

  .اجتياز دورة البرنامج التدريبي إلعداد بنوك األسئلة ، كلية التمريض ، جامعة دمنهور  -19
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كلية التمريض   (Evaluation of Quality of Education and Student satisfaction) اجتياز دورة -20
  .، جامعة دمنهور 

، كليـة   )T. o .T) TRAINING OF TRAINERSرنامج المتَكَامل في ِإعداد المدربِين اجتياز دورة الب -21
  .م 9/5/2013م إلى  6/4/2013العلوم ، جامعة دمنهور ، في الفترة من 

، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئـة  ) (The Credit Hour Systemsاجتياز دورة نُظُم الساعات المعتمدة  -22
  .م 12/5/2015م إلى 11/5/2015ات ، جامعة دمنهور ، في الفترة من التدريس والقياد

كليـة  ،  (Competing for Research Funds) إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحـوث اجتياز دورة  -23
  .م 17/6/2015م إلى 16/6/2015في الفترة من ، جامعة دمنهور ،  اآلداب

مركز تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس    ،  )(Research Ethicsي أخالقيات البحث العلماجتياز دورة  -24
  .م 11/8/2015م إلى 10/8/2015والقيادات ، جامعة دمنهور ، في الفترة من 

مركز تنمية ،  )(Decision – making and problem - solvingاتخاذ القرار وحل المشكالت اجتياز دورة  -25
  .م 20/8/2015م إلى 19/8/2015، في الفترة من   اإلسكندرية ت ، جامعةقدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادا

مركـز تنميـة   ،  )(International Publishing of Researchالنشر الدولي للبحوث العلمية اجتياز دورة  -26
  . م23/8/2015م إلى 22/8/2015، في الفترة من   اإلسكندرية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، جامعة

مركز تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس    ،  )(Strategic Planningالتخطيط االستراتيجي اجتياز دورة  -27
  .م 25/8/2015م إلى 24/8/2015، في الفترة من   اإلسكندرية والقيادات ، جامعة

  

  :المؤلفات 
  . م2011 الحديثة مركز إبداع للطباعةفي األدب األندلسي ،  -1
  . م2011 الحديثة ، مركز إبداع للطباعةي األندلس في عهد ملوك الطوائف شعر السجون ف -2
   .م 2012، مركز إبداع للطباعة الحديثة مسلم بن الوليد  -3
  .م 2012، مركز إبداع للطباعة الحديثة  في أدب القرن الثالث الهجري -4
   . م2013الحديثة  مركز إبداع للطباعةاألدب العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي ،  -5
  . م2014الحديثة  مركز إبداع للطباعةالمتنبي ،  -6
   . م2014الحديثة  مركز إبداع للطباعةدراسات أدبية في اإلبداع الشعري للقرن الثاني الهجري ،  -7
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كلية اآلداب ، جامعة المنوفية ، مجلة بحوث محمد بن عمار األندلسي ؛ دراسة نفسية وفنية لشعره ،  -8
  .م 2012، يناير  88، العدد  23 السنة

9-  ي الفَنة فاسرة ، وديي الشَّخْصة فْؤيي ؛ رتَكْفسمجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، العدد ، والَّدة بنت الم
  .م ، ملحق مستقل تابع للعدد 2012الثالثون ، أكتوبر 

مجلة كلية اآلداب ، جامعة بنها ، العدد الثالث ، ية الذَّات نَموذَجا المالمح النَّفْسيةُ في شعرِ الغَزال ؛ رْؤ -10
  .م  ، ملحق مستقل تابع للعدد 2013والثالثون ، يوليو 

بحث مقبول للنشر بمجلة ، المعتَضد بن عباد اَألنْدلُسي ، وعالقَتها بِاالضطرابِ النَّفْسي  يةصخْشَسماتُ  -11
  .م ، ملحق مستقل تابع للعدد 2014، أكتوبر  99، العدد المنوفية  كلية اآلداب ، جامعةبحوث 

بحث مقبول للنشر بمجلة الدراسات التربويـة واإلنسـانية ،    ، شَهوة المجد بين المتَنَبي وابن زيدون  -12
  .م 2015، المجلد السابع ، العدد األول ، يناير  دمنهور كلية التربية ، جامعة

  
  

  :األنشطة وعضوية اللجان 
امعي           ) 1 ام الج اني للع ي الث ل الدراس ي الفص دمنھور ف ة اآلداب ب ئلة بكلی لم األس -م 2009عضو لجنة تسلیم وتس

 .م 2010

امعي       ) 2 ام الج دمنھور للع ة اآلداب ب ا بكلی رقیة وآدابھ -م 2009منسق برنامج اللغة العربیة وآدابھا واللغات الش
 .م 2010

  .م 2010-م 2009للعام الجامعي  بكلیة اآلداب بدمنھورنتائج االمتحان من الب الطُّجنة تظلمات عضو ل) 3

 .م 2010-م 2009  للعام الجامعي عضو لجنة مراجعة أوراق األسئلة وكراسات اإلجابة بكلیة اآلداب بدمنھور) 4

 . م 2010-م 2009عضو في معیار القیادة والحوكمة بكلیة اآلداب بدمنھور  ) 5

  .م 2011-م 2010عضو لجنة البرامج التعلیمیة وتطویر نظم االمتحانات بكلیة اآلداب بدمنھور ) 6

 .م  2011/ م  2010 للعام الجامعي قسم اللغة العربیة بكلیة اآلداب بدمنھورمجلس أمین ) 7

  .م 2011 –م 2010بكلیة اآلداب بدمنھور  للعام الجامعي عضو لجنة تظلمات الطالب من نتائج االمتحان ) 8      

  . م 1013 –م 1012عضو لجنة المكتبة للعام الجامعي ) 9
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=========================================================  

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمی اییر         زة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

و البحثیة ألساتذتھا  لقدرات العلمیةالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین       يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي من خالل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل مكانة 

مستوى المنافسة  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا
محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى مرحلتى اللیسانس 

 .  والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة المستدامة للمجتمع

 .م 1/10/2013، حتى م 11/12/2012 عضو في مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلیة  في الفترة من) 10      

ة المتح  ) 11 ات اإلجاب ئلة وكراس ة أوراق األس ة مراجع و لجن ي األول  عض ل الدراس ات الفص م ، 2012/2013ان
  .اللغة اإلنجلیزیة واآلثار : مراجعة كنتروالت قسمي اإلشراف على 

ن  ) 12 رة م ي الفت ور ، ف ة دمنھ ة اآلداب جامع ة لكلی ة الرقمی ـروع المكتب ق مش ى  11/4/2013منس م  ، حت
 .م 3/8/2013

ة ) 13 ة مراجع و لجن ة ال  عض ات اإلجاب ئلة وكراس ي األول  أوراق األس ل الدراس ات الفص م ، 2014/2015متحان
  .كنتروالت قسم اللغة العربیة الخاصة ب

  .م 2015 -2014بكلیة اآلداب بدمنھور   والتسھیالت المادیة للتعلمعضو في معیار التعلیم والتعلُّم ) 14

اني   ) 15 ي الث ل الدراس ات الفص ة المتحان ات اإلجاب ئلة وكراس ة أوراق األس ة مراجع و لجن م ، 2014/2015عض
  .الخاصة بكنتروالت قسم اللغة العربیة 

برنامج اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا بكلیة اآلداب بدمنھور للعام الجامعي الجودة عن منسق ) 16
 .م 2016/م 2015

 .م  2016/ م  2015 للعام الجامعي قسم اللغة العربیة بكلیة اآلداب بدمنھورمجلس  عضو) 17

  كلیة بجلستھ المنعقدة یوم الخمیس الموافقالقرار مجلس  .م  1/8/2015ا من بدًء التقویموحدة مدیر نائب ) 18      

 .م 30/7/2015      

  .م 2016 -2015عضو في معیار المقررات الدراسیة والمعاییر األكادیمیة بكلیة اآلداب بدمنھور  ) 19

  
  :االنتدابات 

  
  جال الضمان والجودة الدورات وورش العمل فى م

  .م 17/8/2009توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -1    
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمی اییر         زة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

و البحثیة ألساتذتھا  لقدرات العلمیةالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین       يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي من خالل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل مكانة 

مستوى المنافسة  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا
محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى مرحلتى اللیسانس 

 .  والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة المستدامة للمجتمع

  .م 6/12/2009توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -2    
  .م 20/4/2010 ة دمنهور ،إعداد ملف المقرر وجودة العملية التعليمية ، كلية اآلداب ، جامع -3    
  .م 28/4/2010، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور عرض نتائج التحليل البيئي ،  -4    
  .م 18/5/2010، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور المؤسسات التعليمية في ظل ثقافة الجودة الشاملة ،  -5    
  .م 25/5/2010عة دمنهور ، توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جام -6    
  .م 1/6/2010االستبيان ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، -7    
  .م 29/6/2010نشر ثقافة الجودة الشاملة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -8    
  .م 17/7/2010إدارة الجودة الشاملة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -9    
  .م 21/7/2010سنوي للمؤسسة التعليمية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،التقييم الذاتي ال -10   
  .م 11/8/2010توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -11   
  .م 14/8/2010توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -12   
  .م 17/8/2010المقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، توصيف البرامج و -13   
  .م 22/8/2010توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -14   
  .م 25/8/2010توصيف البرامج والمقررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -15   
  .م 29/8/2010ررات الدراسية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، توصيف البرامج والمق -16   
  .م 13/9/2010الزيارات الميدانية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -17   
  .م 18/10/2010اإلعداد للزيارة الميدانية ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -18   
  .م 25/10/2010ور ، نشر ثقافة الجودة ، كلية اآلداب ، جامعة دمنه -19   
  .م 30/4/2013البرنامج التدريبي لتطبيق اللوائح الدراسية والكنترول ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -20   

  .م 19/3/2014الدعم الطالبي واإلرشاد األكاديمي ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ، -21   
  .م 30/4/2014لكنترول ، كلية العلوم ، جامعة دمنهور ،البرنامج التدريبي لتطبيق اللوائح الدراسية وا -22   
   .م 7/10/2015تقرير المقرر ، كلية اآلداب ، جامعة دمنهور ،  -23   
  

  :االشتراك فى وضع وإعداد بعض الكتيبات فى مجال الجودة 
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  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمی اییر         زة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

و البحثیة ألساتذتھا  لقدرات العلمیةالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین       يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي من خالل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل مكانة 

مستوى المنافسة  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا
محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى مرحلتى اللیسانس 

 .  والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة المستدامة للمجتمع

  
  
  
  

  :االشتراك فى المؤتمرات 
 .م 30/12/2009، امعة دمنھور كلیة اآلداب ، جندوة عن حقوق الملكیة الفكریة وحقوق النشر ،  - 1
 .م 22/2/2010، كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ندوة عن اإلرشاد األكادیمي ،  - 2
  .م 24/4/2010، كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ندوة عن الُمَشاَرَكة الٌمْجَتَمِعیَّة ،  - 3
  .م 30/6/2010، كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ندوة عن البحث العلمي ،  - 4

  .م 7/5/2013د الالئحة الجدیدة لكلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، مؤتمر اعتما - 5
ور ،        - 6 ة دمنھ ة اآلداب ، جامع ي األول ، كلی ل الدراس ي الفص رول ف ال الكنت تعداد ألعم ن االس دوة ع ن

  .    م23/12/2013
  .م 13/3/2014 ، كلیة اآلداب ، جامعة دمنھور ، توصیف المقررات والمعاییر األكادیمیةعن ندوة  - 7

ھ      مؤت - 8 التھ وأھداف م ورس ة القس مر قسم اللغة العربیة وآدابھا واللغات الشرقیة وآدابھا لمناقشة تحدیث رؤی
  .م 26/10/2014اإلستراتیجیة ، 

  
  :المقررات التى قمت بتدريسها 

  يالجاهلالعربي في العصر األدب 
   األدب العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي

  العروض والقافية
  ي القرن الثاني الهجرياألدب العربي ف

  أدب المغرب واألندلس
  األدب العربي في القرن الثالث الهجري

  الحضارة اإلسالمية في القرن الرابع الهجري
  القرنين الخامس والسادس الهجريين  يف ياألدب دباأل

  الشعر العربي الحديث
  األدب المقارن

  اللغة العربية لغير المتخصصين



    

                                                                                                                                               
        Damanhur universityجامعة دمنھور                                                                                                                         
          Faculty of Artة اآلداب                                                                                                                  كلی              

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

  :رسالة الكلیة 
وم اإلنسانیة   تقدم الكلیة خدمة تعلیمیة وبحثیة متمی اییر         زة ترقى إلى مستوى التمیز واإلبداع في مجال اآلداب والعل ى مع تنادًا إل ا اس ًا و إقلیمی ى سوق العمل محلی ف

و البحثیة ألساتذتھا  لقدرات العلمیةالجودة التعلیمیة و البحثیة ، و مواكبة التطورات العلمیة و الفكریة و التكنولوجیة ، و ذلك بالتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة و ا
، و تلبیة احتیاجات المجتمع   و طالبھا ، و استخدام وسائل تعلیمیة حدیثة ،و متابعة الخریجین، و إتاحة الفرصة لھا لمتابعة الجدید من العلوم و المعارف و الخبرات

واطنین       يالمساھمة ف  ،و اء و الم یم االنتم ة ق یة المصریة و تنمی اء الشخص ذات     حل مشكالتھ ، و بن ویم ال اون و التق راءات تتسم باالستقاللیة و التع ي من خالل إج
 .والمستمر 
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  :رؤیة الكلیة 
تتطلع الكلیة إلى أن تكون مؤسسة تعلیمیة وبحثیة معتمدة تحتل مكانة 

مستوى المنافسة  بأساتذتھا وخریجیھا إلى وتصل مرموقة بین نظائرھا
محلیأ و اقلیمًیا من خالل برامج دراسیة متمیزة فى مرحلتى اللیسانس 

 .  والدراسات العلیا تسھم فى الرقى و التنمیة المستدامة للمجتمع

  
  :مجاالت الخبرات السابقة 

  )مقررات متنوعة كما هو مذكور بعاليه ( التدريس الجامعى  -1
 . العديد من الندوات الثقافية المشاركة في -2
 .المشاركة في حفالت تخرج للطالب شارك فيها العديد من القيادات وأولياء األمور  -3

  
 
 


