رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
مجلغ ال٣لُت الشابْ للّام الجامعي 0202/0202
املىّٝذ ًىم لاخذ املى ا٘0202/22/24 ٞ
**********
احخمْ مجلغ ال٣لُت في جمام العاِت الحادًت ِؽش ـباخا بشثاظت العُذ لاظخار الذ٠خىس /دمحم سّ٘ذ الامام ِمُذ ال٣لُت
وبدمىس١ل مً :
 .2ؤ.د /ظماح دمحم الفاوي
وُ٠ل ال٣لُت للذساظاث الّلُا والبدىر و ٜاثم بّمل و١الت ؼئىن الخّلُم والىالب
وُ٠ل ال٣لُت لؽئىن خذمت املجخمْ وجىمُت البِئت
 .0ؤ2د /و٘ذي العُذ ؤبىالىمش
سثِغ مجلغ ٜعم اللٕت الاهجلحزًت
 .3ؤ.د /اًمان دمحم خلمى امللُجى
سثِغ مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت
 .4ؤ.د ِ/بحر ِبذاملحعً ٜاظم
سثِغ مجلغ ٜعم الخاسٍخ
 .5ؤ.د /ابشاَُم دمحم مشحىهت
سثِغ مجلغ ٜعم الٙلعٙت
 .6ؤ.د٘ /مل هللا دمحم اظماُِل
الٝاثم بّمل سثِغ مجلغ ٜعم اللٕاث الؽشُٜت
 .7د .دمحم ؤخمذ الٝٙى
الٝاثم بّمل سثِغ مجلغ ٜعم آلازاس
 .8د /ؤخمذ ظُّذ ِثمان
لاظخار بٝعم الجٕش اُ٘ا
 .9ؤ.د /دمحم ِبذالٝادسِبذالحمُذ
لاظخار بٝعم اللٕت الاهجلحزًت
 .10ؤ.د /محراهذا دمحم خمِغ الضو٠ت
لاظخار بٝعم آلازاسوالذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت
 .11ؤ.د /خىان خمِغ الؽا٘عى
لاظخار املخٙشٓ بٝعم الٙلعٙت
 .12ؤ.د /مُالد ص١ى ٔالى
لاظخار املخٙشٓ بٝعم الخاسٍخ
 .13ؤ.د٘ /اًضة مدمىد ـٝش
لاظخار املعاِذ بٝعم اللٕت الّشبُت
 .14د /ؤظماء مدمىد ؼمغ الذًً
املذسط بٝعم آلازاسوالذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت
 .15د /ؼحروٍذ مفىٙى ٘مل
املذًشالخىُٙزي لىخذة لمان الجىدة بال٣لُت
 .16ؤ.د /دمحم مدمىد ؤبىِلى
مذًش وخذة الخذماث الال٢تروهُت
 .17د /ؤخمذ ِىُت خمُذة
ؤمحن ال٣لُت
 .28العُذ /خالذ الىلُذ خلمى لحىحي
وجم دِىة ١ل مً :
لاظخار بٝعم الجٕش اُ٘ا
 .1ؤ.د /دمحم ِىك العمجى
وٜذ اِخزس ًِ الحمىس :
سثِغ مجلغ ٜعم اللٕت الّشبُت
 .1ؤ.د /اًمان ٘ااد بش١اث
لاظخار بٝعم اللٕت الّشبُت
 .2ؤ.دِ /مششحاجه دمحم

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ا٘خخذ العُذ ؤ.د /دمحم سّ٘ذ الامام ِمُذ ال٣لُت الاحخماُ
-

في بذاًت الاحخماُ سخب العُذ ؤ.د /دمحم سّ٘ذ الامام ِمُذ ال٣لُت وسثِغ املجلغ بجمُْ العادة الحمىس .

-

سخب العُذ لاظخار الذ٠خىس /دمحم سّ٘ذ الامام ِمُذ ال٣لُت وسثِغ املجلغ بالعُذة الذ٠خىسة /ؼحروٍذ مفىٙى ٘مل
املذسط بٝعم الازاسوالذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت الهممامها لّمىٍت مجلغ ال٣لُت ١إٜذم مذسط بال٣لُت .

ؤوال  :مىلىِاث إلاخاوت و الخفذً-: ٞ
 .1املىلىِاث التى وشخذ في مجلغ الجامّت،

زاهُا :مىلىِاث وخذة لمان الجىدة :
ؤوال  :الخفذًِ ٞلى مدمشالجلعت العابٝت .
الٝشاس :جم الخفذً. ٞ
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
زاهُا  :خىاب ٜعم الجٕش اُ٘ا بترؼُذ د.دمحم ِبذٍ بذسالذًً ميعٝا للجىدة بالٝعم  ،و٠زل ٤اخخُاسمشؼذي الذِم الىالبي للٙشٛ
لاسبْ .
الٝشاس :و ا٘ ٞاملجلغ
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
زالثا  :بؽإن اِخماد الخىت إلاظتراجُجُت لٝعم الجٕش اُ٘ا .
الٝشاس :و ا٘ ٞاملجلغ مْ مخاوبت لاٜعام الّلمُت في مجلغ ال٣لُت الٝادم بمشوسة جٝذًم خىىهم إلاظتراجُجُت .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ث -1496633540 :ث  +فاكس 1496633540
~~2
مجمع الكلياث – األبعاديت– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
سابّا  :جىحُه الؽ٢شلٝعم الجٕش اُ٘ا ِلى ما جٝذم به مً اهجاصاث خاـت بالجىدة .
الٝشاس :و ا٘ ٞاملجلغ ِلى جىحُه الؽ٢شلٝعم الجٕش اُ٘ا مْ ؤوُب الخمىُاث بالخىُ٘ ٞوالعذاد ومضٍذا مً الخّاون البىاء  ،وجدذًذ
بشهامج الجٕش اُ٘ا ؤخذ البرامج املعتهذ٘ت لالِخماد .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
خامعا  :بؽإن جٝشٍشميع ٞالجىدة بٝعم الخاسٍخ ًِ ججهحزاث الٝعم الظدُٙاء مّاًحرالجىدة للىـى ٥بلى الاِخماد .
الٝشاس :ؤخُي املجلغ ِلما .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

ظادظا  :بؽإن خىاب ٜعم الخاسٍخ والزي ًخممً اخخُاسؤ.د .دمحم مدمىد ؤبىِلى مد٢ما لالظخبُاهاث الخاـت ببرهامج الخاسٍخ
٠ىهه مشاحّا داخلُا فى مجا ٥الجىدة.
الٝشاس :ؤخُي املجلغ ِلما .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
ظابّا  :جىحُه الؽ٢شلٝعم الخاسٍخ ِلى ما جٝذم به مً اهجاصاث خاـت بالجىدة .
الٝشاس  :و ا٘ ٞاملجلغ ِلى جىحُه الؽ٢ش لٝعم الجٕش اُ٘ا مْ ؤوُب الخمىُاث بالخىُ٘ ٞوالعذاد ومضٍذا مً الخّاون البىاء ،
وجدذًذ بشهامج الخاسٍخ ؤخذ البرامج املعتهذ٘ت لالِخماد .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
زامىا  :بخفىؿ الاظخبُاهاث إلال٢تروهُت املٝذمت مً سثِغ لجىت الاظخبُاهاث دِ.فام املفشي .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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وهي ( اظخماسة وؽاه ِمى ِمى َُئت – مٝترح حزب الىالب الى ا٘ذًً – همىرج ُٜاط ؤداء الهُئت املّاوهت – اظخماسة جُُٝم
ؤداء سثِغ الٝعم – اظخبُان ُٜاط سلا ؤولُاء لامىسًِ الخّلُم ًِ بّذ – اظخبُان مذي سلا الىالب ًِ املحالشاث )
الٝشاس  :و ا٘ ٞاملجلغ مْ حّمُم بحشاء الاظخبُاهاث بل٢تروهُا مً خال ٥الخيعُ ٞبحن لجىت الاظخبُاهاث و وخذة ٠ ، ITزل ٤اِخماد
َزٍ الاظخبُاهاث بّذ مشاحّتها مً حلغ ال٣لُت والاظخّاهت باظخبُاهاث الهُئت الٝىمُت لممان حىدة الخّلُم والاِخماد بّذ
جدىٍلها بلي اظخبُاهاث ال٢تروهُت .
٠زل ٤الاظخّاهت باالظخبُاهاث التي جم جفمُمها في ٜعم الخاسٍخ  ،وجىحُه الؽ٢شبلي الٝعم .
وٍخٝذم مجلغ بداسة الىخذة بالؽ٢شللذ٠خىسِفام املفشي ولجىت الاظخبُاهاث ملا جٝذم به مً اٜتراخاث واظخبُاهاث .

م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
10
11
12
13

همىرج اظخبُان مذي سلا الىالب ًِ املحالشاث
ممخاص حُذ
الجىاهب
حذا
الىظاثل الخّلُمُت املعخخذمت فى املحالشاث ١اهذ مىاظبت بذسحت
لاحهضة الّلمُت املعخخذمت فى الخذسٍباث الّلمُت ١اهذ خذًثت ومىاظبت
بذسحت
الاظخٙادة مً الذساظت املُذاهُت ١اهذ مُٙذة بذسحت
الاظخٙادة مً الذساظت املُذاهُت ١اهذ مُٙذة بذسحت
اظخلضمذ الذساظت جشددِ ٟلى امل٢خبت بذسحت
ال٢خب واملشاحْ املىحىدة بامل٢خبت ١اهذ خذًثت ومىاظبت للمدخىي الّلمى
بذسحت
اظخلضمذ الذساظت جشددِ ٟلى ؼب٢ت الاهترهذ بذسحت
احهضة الحاظب آلالى املىحىدة بال٣لُت ١اهذ ١اُ٘ت وخذًثت ومىاظبت بذسحت
١ان الخىاـل بحن لاظخار والىالب ًِ وشٍ ٞالبرًذ الال٢ترووى بذسحت
الاظخٙادة مً ظاِاث الذِم الىالبي ١اهذ ١اُ٘ت ومىاظبت بذسحت
١ان الخٙاِل واملىاٜؽت بحن لاظخار والىالب ؤزىاء املحالشة بذسحت
ساعى لاظخار الٙشو ٛالٙشدًت بحن الىالب ِىذ ؼشح املادة الّلمُت بذسحت
الخ٣لُٙاث الخاـت باملٝشس الذساس ى مثل (اِذاد بدث  ،مٝا ،٥حمْ بُاهاث

حُذ

مٝبى ٥لُّٚ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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14
15
16
17
18
19
20
21
22

ِ،مل وؽاه ...بلخ) ١اهذ مىاظبت بذسحت
وشٍٝت جُُٝم لاظخار بهزٍ الخ٣لُٙاث مثل (مىاٜؽت لا٘٣اس،مالخٍاث م٢خىبت
....الخ) ١اهذ مىاظبت بذسحت
١ان جذسٍبِ ٤لى لاظئلت الخإَُلُت الخخباساث نهاًت الّام مىاظبا بذسحت
١ان التزام لاظخار بمُّاد املحالشة بذسحت
حّامل لاظخار مْ حمُْ والبه دون جمُحزبذسحت
حؽّشؤن لاظخار ١ان ٜذوة خعىت ل ٤فى ؤداء ِمله بذسحت
الىٜذ املخفق لذساظت املٝشس١ان ١اُ٘ا بذسحت
٠ىذ خشٍفا ِلى خمىساملحالشة بذسحت
م٣ان املحالشة ١ان مىاظبا بذسحت
مىاُِذ املحالشاث ١ان مخىاظٝا ومىاظبا بذسحت

اظخماسة وؽاه ِمى َُئت الخذسَغ .
ؤوال  :إلاحشاءاث الخىُٙزًت
ًٝ .1ىم ِمى َُئت الخذسَغ في بذاًت الّام الذساس ي وبالخيعُ ٞمْ سثِغ الٝعم بخدذًذ ؤَذا٘ه التي ظِععى لخدُٝٝها في خال٥
الّام .
ً .2مؤل ِمى َُئت الخذسَغ اظخماسة جٝىٍم ؤِماء َُئت الخذسَغ ،وٍش٘ ٞمّها حمُْ الىزاث ٞاملّضصة لها وَعلمها لشثِغ الٝعم في
نهاًت ١ل ٘فل دساس ي .
ً .3خىلى سثِغ الٝعم بمشاحّت وجذ ُٜٞالٝعم الخاؿ بّمى َُئت الخذسَغ٠ ،ما ًٝىم بملء الجضء الخاؿ به في الاظخماسة .
ًٝ .4ىم سثِغ الٝعم بمىاٜؽت هخاثج الخُُٝم مْ ِمى َُئت الخذسَغ في ظبُل ال٢ؽ ًِ ٚظلبُاث لاداء في الّمل والععي بلى
ججاوصَا معخٝبال .
ً .5خىلى ِمُذ ال٣لُت املّجي مشاحّت وجذ ُٜٞالٝعم الخاؿ بّمى َُئت الخذسَغ والٝعم لا١ادًمي زم ًى ْٜالجضء الخاؿ به .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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ً .6خىلى ِمُذ ال٣لُت بِذاد جٝشٍش ًِ ؤداء املذسظحن في ١لُخه ،وَعلم الخٝشٍش لعّادة سثِغ الجامّت في وَؽمل رل ٤اهجاصاث الّام
لا١ادًمي.
 .7جىز ٞوسخ مً َزٍ الاظخماسة في الجهاث الخالُت :
 م٢خب الّمُذ.
 م٢خب وُ٠ل ال٣لُت لؽاون الخّلُم والىالب .
ُ
ً .8خم اظخخذام الخُُٝم العىىي وَعخّان بيخاثج الخُُٝم العىىي لؤل١ادًمُحن ٠خُُٝم ؼامل لؤلداء ،خفىـا في الحاالث الخالُت:
ِ ىذ ملء الخٝشٍشالخاؿ بالٝعم ِىذ الخٝذم للترُٜت لا١ادًمُت .
 في خالت ججذًذ ِٝىد لاظاجزة املخّاٜذًً .
 في خاالث ؤخشي بداسٍت خعب الحاحت .
ؤوال :البُاهاث الصخفُت:

اظخماسة جٝىٍم ؤِماء َُئت الخذسَغ

١لُت
الٝعم لا١ادًمي:
إلاظم:
الشٜم الصخص ي:
الذسحت الىٌُُٙت
الخخفق الّام:
الخخفق الذ:ُٜٞ
آخشماَل ِلمي:
الجهت املاهدت للماَل:
ِذد ظىىاث الخبرة في مجا ٥الخذسَغ الجامعي:

جاسٍخ املُالد:
الجيعُت:

جاسٍخ الحفىِ ٥لُه:

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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الجىاثضوالؽهاداث الخٝذًشٍت (ًشجى بس٘ا ٛالىزاث ٞالتي جثبتها):
اظم الجاثضة/الؽهادة
الخٝذًشٍت

الجهت املاهدت
للجاثضة/الؽهادة الخٝذًشٍت

الخاسٍخ

املجا ٥الزي مىدذ ُ٘ه
الجاثضة/الؽهادة الخٝذًشٍت

جُُٝم الجىاثضوالؽهاداث الخٝذًشٍت :
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في الجىاثضوالؽهاداث الخٝذًشٍت  3ؼهاداث ( 20دسحاث).
 برا ِذد املؽاس١اث في الجىاثض والؽهاداث الخٝذًشٍت ؼهادجحن ( 15دسحاث).
 برا ِذد املؽاس١اث في الجىاثضوالؽهاداث الخٝذًشٍت ؼهادة واخذة ( 7دسحاث).
 برا لم ً ً٢لذًه ؤًت ؼهاداث ( 0دسحت).
زاهُا :املٝشساث الذساظُت التي ٜمذ بخذسَعها في ال٣لُت:
الّام الجامعي ---------------
الٙفل
الذساس ي

اظم املٝشس

العاِاث
املّخمذة

ِذد الىلبت

الٙفل
لاو٥

الٙفل
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
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الثاوي

الٙفل
الفُٙي

زالثا :لاوؽىت البدثُت
املالٙاث/البدىر الّلمُت/الترحمت/الذساظاث التي جم وؽشَا ؤو التي ًجشي بِذادَا /جدُ٢م ؤبدار ؤو ؤوشوخاث/دِم مالي ملؽاسَْ
بدثُت ؤو ؤبدار حّاٜذًت (ًشجى بس٘ا ٛالىزاث ٞالتي جثبتها):

الّىىان

الىىُ
مٝبى ٥لليؽش/وؽش /مؽشوُ
بدثي  /جشحمت  /جإلُ /ٚحاس
الّمل به /جدُ٢م/ؤبدار

حهت اليؽش

وبُّت املؽاس٠ت
باخث
سثِغ/مؽاسٟ

جاسٍخ اليؽشؤو
جاسٍخ الاهتهاء
مً مؽشوُ
البدث

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

جامعت دمنهور
كليت اآلداب
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جُُٝم لاوؽىت البدثُت :
 برا ١ان ِذد لابدار امليؽىسة ًضٍذ ًِ بدث واخذ في العىت ( 20دسحت)
 برا ١ان ِذد لابدار امليؽىسة َى بدث واخذ ميؽىس( 15دسحاث)
 برا لم ًيؽشؤًت ؤبدار خال ٥الّام ،ولِغ له ؤًت ؤوؽىت بدثُت (  0دسحت)

سابّا :لاوؽىت الّلمُت
املاجمشاث/الىذواث/وسػ الّمل/الذوساث الخذسٍبُت التي جم املؽاس٠ت ٘يها (مْ بس٘ا ٛالىزاث ٞالتي جثبتها):
الّىىان

الىىُ
ماجمش/هذوة/وسؼت
ِمل/
دوسة جذسٍبُت

وبُّت املؽاس٠ت
سثِغ
الخاسٍخ
حلعت/ميع/ٞمدالش/مؽاس/ٟوسٜت
ِلمُت

الجهت
املىٍمت

م٣ان
الاوّٝاد

جُُٝم لاوؽىت الّلمُت:
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث جضٍذ ًِ  3مؽاس١اث في العىت ( 20دسحاث).
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في لاوؽىت الّلمُت مؽاس٠خحن ( 15دسحاث).
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في لاوؽىت الّلمُت مؽاس٠ت واخذة ( 7دسحاث).
 برا لم ً ً٢لذًه ؤًت مؽاس١اث في لاوؽىت الّلمُت ( 0دسحت).
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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خامعا :خذمت ال٣لُت

ًشجى ملء الجذو ٥باللجان ؤو املهام التي جم بهجاصَا في مجا ٥خذمت ال٣لُت (٠ما جم حّشٍٙه في هٍام الترُٜاث) مْ بس٘ا ٛالىزاث ٞالتي
جثبتها.
اللجىت ؤو املهمت

الجهت

الخاسٍخ

وبُّت املؽاس٠ت

بلى

مً

جُُٝم خذمت الجامّت:
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت ال٣لُت  3مؽاس١اث ( 20دسحاث).
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت ال٣لُت مؽاس٠خحن ( 15دسحاث).
 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت ال٣لُت مؽاس٠ت واخذة ( 7دسحاث).
 برا لم ً ً٢لذًه ؤًت مؽاس١اث ( 0دسحت).
ظادظا :خذمت املجخمْ
ًشجى ملء الجذو ٥باللجان ؤو املهام التي جم بهجاصَا في مجا ٥خذمت املجخمْ (٠ما جم حّشٍٙه في هٍام الترُٜاث) ،مْ بس٘ا ٛالىزاث ٞالتي
جثبتها.
اللجىت ؤو املهمت

الجهت

الخاسٍخ

وبُّت املؽاس٠ت
مً

بلى

جُُٝم خذمت املجخمْ:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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 برا ١ان ِذد املؽاس١اث في خذمت املجخمْ  3مؽاس١اث ( 20دسحاث).
 برا ِذد املؽاس١اث في خذمت املجخمْ مؽاس٠خحن ( 15دسحاث).
 برا ِذد املؽاس١اث في خذمت املجخمْ مؽاس٠ت واخذة ( 7دسحاث).
 برا لم ً ً٢لذًه ؤًت مؽاس١اث ( 0دسحت).

اظخماسة جُُٝم ؤداء سثِغ ٜعم
ؤو ا٘ ٞال
ؤو ا٘ٞ

املاؼشاث

ؤو ا٘ ٞمْ
الخّذًل

لذًه شخفُت ُٜادًت وخاظمت ِىذ بجخار الٝشاس
ًدترم آساء آلاخشًٍ وَعمذ بالحىاس
له ظُاظت واضحت ومّلىت في بداسة الٝعم وجىىٍشٍ
يهخم بالحىاساملعخمشمْ ؤِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهت
ٌّىي ال٣لُت ال٢ثحرمً وٜخه وحهذٍ لذِم الخىىٍشاملاظس ي
ٌعخّحن في بداسة الٝعم بأساء ومؽاس٠ت ؤِماء َُئت الخذسَغ
ٌعخخذم ظلىاجه الٝاهىهُت بّذالت ومىىُٝت
ًدشؿ ِلي جىصَْ املىاسد املخاخت للٝعم بمىلىُِت
ًٝىم بدل مؽا١ل ؤِماء الٝعم بٙاِلُت
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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ًذًشمجلغ الٝعم بإظلىب دًمٝشاوي

ًبز ٥مجهىد ملحىً في جىىٍشالٝعم في املجاالث املخخلٙت
ًىلْ ٔحرلاِماء بمجلغ الٝعم بما جم اجخارٍ مً ٜشاساث
الىلىح والؽٙاُ٘ت في املّامالث
ٌّمل ِلي جدعحن ـىسة وظمّت الٝعم الّلمي
ٌعاوي بحن الجمُْ في املّاملت
ًدُي الٝعم ِلما ب٣ل حذًذ في اللجان ومجالغ ال٣لُت والجامّت
يهخم بةوالُ ؤِماء الهُئت املّاوهت ِلي اللىاثذ والٝىاهحن الجامُّت وٍخابْ ؤدائهم بّذالت

اظخبُان لُٝاط سلا ؤولُاء لامىسًِ ( الخّلُم ًِ بّذ )
وّم
املاؼشاث

بلي خذ ما

ال

الخّلُم ًِ بّذ ؤ٠ثرمشوهت ِلي ؤبىاثىا
الخّلُم ًِ بّذ ًازشفي سْ٘ املعخىي الثٝافي والّلمي ألبىاثىا
الخّلُم ًِ بّذ ًادي بلي لمان الىمى الحُٝٝي في شخفُت وجٙاِله ِبرالىظاثل
الخّلُمُت الحذًثت للىالب
جى٘ش ال٣لُت الخذماث الالصمت للخّلُم ًِ بّذ .
ال ًخى ا٘شلذي ؤبىاثىا وظاثل ج٢ىىلىحُت حعاِذَم ِلي مخابّت املٝشساث الذساظُت
ًِ بّذ
اوّذام الاجفا ٥املباؼشوحها لىحه بحن الىالب ولاظخار ًٝٙذ ؤبىاثىا ال٢ثحرمً
الخدفُل
ظهىلت الىـى ٥بلى املادة الّلمُت ال٢تروهُا خاسج ٜاِاث الخذسَغ واملذسحاث
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
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املضدخمت
الخّلُم ًِ بّذ ًٝلل املفشو٘اث ِلي ولي لامش
الخّلُم ًِ بّذ ال ًد ٞٝالّذالت الحُُٝٝت في الخدفُل ألبىاثىا
في هٍام الخّلُم ًِ بّذ ٌّخبرالىالب مىّضلحن وحُٕب ِنهم بّن املهاساث
لاظاظُت في الخّلُم
َل جٙ٢ي املادة الّلمُت دون ؼشخها للىالب

جاظّا  :بخفىؿ الاظخبُاهاث املٝذمت مً ٜعم الخاسٍخ وهي ِلي الىدى الخالي :
ؤ  -همىرج اظخىالُ سؤي ؤِماء َُئت الخذسَغ والهُئاث املّاوهت باألٜعام الّلمُتًِ الشلا الىٌُٙى
-1
م
1

2

 داخل ال٣لُت
باليعبت لبِئت ومعخلضماث الّملُت الخّلُمُت
الّباسة
امل٣اجب
ِذد امل٣اجب مىاظب لّذد الّاملحن
ِذد ال٢شاس ى مىاظب لّذد الّاملحن
م٣اجب ؤِماء َُئت الخذسَغ الثٝت
الىٍا٘ت جخم بفٙت معخمشة
هٍام التهىٍت
الفُاهت جخم بفٙت دوسٍت
املذسحاث
الىٍا٘ت جخم بفٙت معخمشة
ؤِما ٥الفُاهتجخم بفٙت دوسٍت
ؤِما ٥الفُاهت جخم ِلي ؤ٠مل وحه

مشض ى

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
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جدذًث املعخلضماث داخل املذسحاث ؤوال بإو٥
الالاءة حُذة
هٍام الفىث (م٢بر)
معاخت املذسج مىاظبت باليعبت لّذد الىالب
هٍام التهىٍت

امل٢خبت
جى٘حراملشاحْ الّلمُت (٠خب – مجالث )
جدذًث املشاحْ الّلمُت ( ٠خب – مجالث )
جى ا٘شمشاحْ ومعخلضماث البدث الّلمى
وٜذ امل٢خبت مىاظب للىالب
جٝذًم املّىهت واملؽىسة مً ٜبل الّاملحن بامل٢خبت الظخخذام ؼب٢ت
املّلىماث بامل٢خبت

3

 -2باليعبت للمعخلضماث املعاِذة للّملُت الخّلُمُت-:
الّباسة
م
1

احهضة ال٢مبُىجشمخى٘شة

2

خذماث الىذ داخل الاٜعام

3

وظاثل الاجفاالث والخلُٙىن مخى٘شة وحّمل بٙ٢اءة

مشض ى

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

-3باليعبت لىٍام الّمل:
م

الّباسة

1

وحىد الهُ٣ل الخىٍُمى للٝعم

2

جدذًث الهُ٣ل الخىٍُمى للٝعم بفٙت دوسٍت

3

جىصَْ املٝشساث ِلى اِماء َُئت الخذسَغ

مشض ى

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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م

مشض ى

الّباسة

4

جىصَْ الّمل ًخم بفىسة ِادلت

5

جىصَْ الّمل ًخم بفىسة بخخُاسٍت

6

جىصَْ الّاثذ املادي بفىسة ِادلت

7

الاَخمام بالخذسٍب وسْ٘ الٙ٢اءاث

8

وش ٛجىزُ ٞالّمل بالٝعم

9

هٍام ؼب٢ت املّلىماث بالٝعم

10

هٍام ؼب٢ت املّلىماث بال٣لُت

11

هٍام الامخداهاث

12

اِما ٥ال٢ىترو٥

13

املؽاس٠ت فى الاوؽىت الّلمُت والبدثُت املخخلٙت مدلُا وِاملُا

14

جىصَْ الّمل ِلى اِماء َُئت الخذسَغ خعب ٙ٠اثتهم وٜذساتهم

15

الخىاـل بحن سثِغ الٝعم واِمائٍ

16

جٝذًشالا٘٣اسالحذًثت او الابذاِاث الجذًذة ملجاساة الخٝذم الّلمى مً ٜبل

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

سثِغ الٝعم واِماء َُئت الخذسَغ.
17

اجباُ هٍام الثىاب والّٝاب فى الّمل

18

اِىاء حٕزًت ساحّت ل٣ل ٘شد مً اِماء الٝعم ًِ معخىي ِمله

19

جُُٝم دوسي مً ٜبل سثِغ الٝعم ل٣ل ٘شد مً اِماء الٝعم .

20

ًىلْ سثِغ الٝعم ١ل ِمى مً ؤِماء الٝعم ِلى جُُٝمه.

21

الالخٝاء الذوسي بحن الاٜعام الّلمُت للخّاسٗ.

22

الخذسٍب ِلى وظاثل حّلُمُت خذًثت مثل العبىسة الزُ٠ت وامل٢خبت الشٜمُت.

23

حّاون الاٜعام الاداسٍت مْ الهُئاث الّلمُت بفىسة حُذة
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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م
24

مشض ى

الّباسة

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

جىُٙز مخىلباث الؽشاء باالٜعام الّلمُت(اخخُاحاث الاٜعام الّلمُت) فى
الىٜذ املىاظب

25

حّامل الاداسة الّلُا مْ اِماء َُئت الخذسَغ بدُادًت جامت

26

الخّامل بحن الاٜعام الّلمُت بفىسة الثٝت

 -4املىاهج الذساظُت ووش ٛالخذسَغ:
الّباسة
م
جدذًث املٝشساث الذساظُت بفٙت دوسٍت.
1
املىاهج واملٝشساث الذساظُت للٝعم .
2
ي
٠خاب الٝعم (الىٍش  /الّملى).
3
الذِم املادي لل٣لُت.
4
الذِم املادي للٝعم.
6
7
هٍام جٝشٍشاملٝشسمً خُث بظخ٢ما ٥الىمارج

مشض ى

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

هٍام جىـُ ٚاملٝشسمً خُث بظخ٢ما ٥الىمارج

8
م
1
2
3
4

 -5هٍام إلاسؼاد لا١ادًمى:

الّباسة

ِذد الىالب ل٣ل مشؼذ ؤ١ادًمى
وشٍٝت بجفا ٥املشؼذ لا١ادًمى بالىالب
هٍام املخابّت املعخمشة للىالب مً ٜبل املشؼذ لا١ادًمى.
خفى ٥املشؼذ لا١ادًمى ِلى هخاثج الىالب.

مشض ى

ٔحرمشض ى

ال ًىىبٞ

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
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5
6
7

جىزُ ٞمٝابلت املشؼذ الا١ادًمى مْ الىالب ؤشلها
مخابّت املشؼذ لا١ادًمى للىالب وخل املؽ٢الث التى جىاحه الىالب
بفٙت معخمشة مْ جىحُه الىصح والاسؼاد
جدذًذ املشؼذ لا١ادًمى مىاُِذ زابخت ملٝابلت الىالب

 لاوؽىت الىالبُت (داخل وخاسج ال٣لُت)-:م
1
2
3
4

مشض ى

الّباسة

ٔحرمشض ى

جىحذ الاوؽىت الىالبُت بفىسة مىاظبت ومخىىِت
اِماء َُئت الخذسَغ ِلى دساًت ب٣ا٘ت الاوؽىت الىالبُت
مؽاس٠ت الىالب واِماء َُئت الخذسَغ فى الاوؽىت الىالبُت
حصجُْ اِماء َُئت الخذسَغ للىالب للمؽاس٠ت فى الاوؽىت الىالبُت

مٝترخاث ؤخشي :
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ ............................................
ب  -اظخبُان لُٝاط ؤساء ؤِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهت في
اداء الاداسٍحن بال٣لُت للّام الجامعي 2022-2021م
ؤِضاجي اِماء َُئت الخذسَغ  :جدُه وُبت :
مً احل جدذًذ ٙ٠اًاث اداء الّاملحن بٝعمم الخماسٍخ فمى ١لُمت آلاداب  /حامّمه دمنهمىسهشحمى ولمْ ِالممت (√) ؤممام الذسحمت املىاظمبت
للٝٙشة التي جششحىنها وججذونها مهمت خعب سؤً٢م  .ول٢م حضٍل الؽ٢شوالخٝذًش
مالخٍت :
ن
1م الذسحت مٝعمه مً  0م  2بدُث ج٢ى دسحه ( )0ال ًىىب )2( ٞمشض ى و (ٔ )1حرمشض ى .
2م ِذم ٠خابه الاظم ٌّىُ ٤الحشٍت بالخّبحرًِ وحهت هٍش ٟبفذ ٛومىلىُِت.
ال ًىىبٞ
ٔحر
مشض ى
الجملت
م
مشض ى
ٜعم ؼئىن اِماء َُئت الخذسَغ
1
ًمخل ٤مهاساث ِالُت لالجفا ٥باآلخشًٍ
ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
لذًه الٝذسة ِلى اداسة الىٜذ بؽ٣ل ظلُم
ٌعاَم فى جٝذًم لا٘٣اسواملٝترخاث
ٌعهاَم فى حعهُل ظحرِملُت الترُٜت الِماء َُئه الخذسَغ
ًٝىم بمعاِذٍ الاهخذاباث الذاخلُت والخاسحُت
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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2

3

4

ًخابْ جٝذًم الىلباث الخاـت باحاصاث اِماء َُئت الخذسَغ
ٜعم الذساظاث الّلُا
ًمخل ٤مهاساث ِالُت لالجفا ٥باآلخشًٍ
ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
لذًه الٝذسة ِلى اداسة الىٜذ بؽ٣ل ظلُم
ٌعاَم فى جٝذًم لا٘٣اسواملٝترخاث
ًٝىم باالِالن ًِ الخٝذًم ببرامج الذساظاث الّلُا ( الؽشوه -املُّاد)
ًٝىم بمشاخّت اوسا ٛالخٝذًم
ًٝىم باالِالن ًِ الجذاو ٥الذساظُه وحذاو ٥الامخداهاث لىالب الذساظاث
الّلُا
ًٝىم بدىٍُم اِما ٥احان الذساظاث الّلُا واخالُٜاث البدث الّلمى

ٜعم امل٢خباث
ًمخل ٤مهاساث ِالُت لالجفا ٥باآلخشًٍ
ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
لذًه الٝذسة ِلى اداسة الىٜذ بؽ٣ل ظلُم
ٌعاَم فى جٝذًم لا٘٣اسواملٝترخاث
ًداَ٘ ِلى امل٢خبت وجشجُبها
ِلى دساًه بال٢خب واملجالث داخل امل٢خبت
ًٝىم باسؼاد اِماء َُئه الخذسَغ والهُئه املّاوهه الظخخذام الخذماث
الال٢تروهُت بامل٢خبت
ٜعم ؼئىن الىالب
ًمخل ٤مهاساث ِالُت لالجفا ٥باآلخشًٍ
ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
لذًه الٝذسة ِلى اداسة الىٜذ بؽ٣ل ظلُم
ٌعاَم فى جٝذًم لا٘٣اسواملٝترخاث
ًٝىم بةِالم الىالب باهزاساث الُٕاب
ًٝىم باِالم الىالب بيخاثج الخٍلماث
ًٝىم باإلحابه ًِ اظخٙعاساث اِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهه
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :
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كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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ٜعم الحعاباث

5

ًمخل ٤مهاساث ِالُت لالجفا ٥باآلخشًٍ
ٌّخمذ ِلى اظلىب الّمل الجماعي الخّاووي
لذًه الٝذسة ِلى اداسة الىٜذ بؽ٣ل ظلُم
ٌعاَم فى جٝذًم لا٘٣اسواملٝترخاث
ًٝىم بمعاِذٍ اِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهه الظخخشاج مٙشاداث مشجب
ًٝىم بمعاِذٍ اِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهه فى اظترداد اي معخدٝاث مالُت
مالخٍاث اخشي .....................................................................................................

اظم الٝعم:
اظم ِمى َُئت الخذسَغ:
الذسحت الّلمُت:
ظىىاث الخبرة الخشدسحت ِليها:

ج  -اظخماسة جُُٝم ؤداء ؤِماء َُئت الخذسَغ
ًخم الخُُٝم مً ٜبل سثِغ الٝعم للّام الجامعى 2022 -2021م

ؤوال -:إلاِذاد للبرامج لا١ادًمُت -:
.1
.2
.3
.4

ٔحرمٝبى٥
1

مٝبى٥
2

حُذ
3

حُذ حذا
4

امخُاص
5

الحشؿ ِلي ٠خابت همىرج جىـُ ٚاملٝشس
بىشٍٝت ظلُمت وواضحت .
مشاحّت وجدذًث البرامج الخّلُمُت
واملٝشاسث الذساظُت
جىىٍش اظالُب الخذسَغ والخجذًذ
والابخ٣اسفي لاداء
بمذاد امل٢خبت باظماء ال٢خب واملشاحْ
الحذًثت الخاـت باملٝشس.
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 .5جٝذًم الحلى ٥واملٝترخاث للمؽا١ل
الخاـت باملىاهج وجذِميها .
زاهُا  -:املهام الخذسَعت
ازىاء املحالشاث الىٍشٍت :
ِ .1شك همىرج جىـُ ٚاملٝشس بىلىح ِىذ بذء
جذسَغ املٝشس.
 .2الٝذسة ِلي جىـُل املادة الّلمُت باظخخذام
الىظاثل الخ٢ىىلىحُه الحذًثت .
 .3الالتزام بمدخىي املٝشسوبٝا لىمارج جىـُٚ
املٝشس.
 .4إلاحابت ِلي حمُْ ؤظئلت الىالب .
 .5اجاخت الٙشـت للىالب للمىاٜؽت مْ اخترام
ؤساثه.
 .6الحشؿ ِلي الالتزام باملىاُِذ املحذدة
للمدالشاث.
 .7مشاِت الٙشو ٛالٙشدًت بحن الىالب
 .8مشاحّتالامخداهاث والىاحباث مْ الىالب
واِىائهم حٕزًت ساحّت جُٝمُت ( ملىاٜؽت ما
خفل ِلُه مً دسحاث)
 .9جٝذًم همىرج حُذ للىالب ًدخزي به
زالثا  -:املؽاس٠ت في خل مؽا١ل الىالب
.1
.2

.3
.4

ٔشط الُٝم الذًيُه والاخالُٜت بحن
الىالب.
معاِذة الىالب ِلي ا٠دؽاٗ راجه
وصٍادة ٜذساجه في اجخار ٜشاسجه بىٙعه
وُُٙ٠ت الخٕلب ِلي الفّىباث التي
حّترله .
جى٘حرحىمً الالٙه واملىدٍ بحن ِمى َُئت
الخذسَغ والىالب في اواس الخٝالُذ
الجامُّت.
جُُٝم اِما ٥الىالب ومعاِذتهم
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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=========================================================
لخصحُذ الاخىاء للىالب .
سابّا -:الشٍادة الّلمُت

 .1دِم الىالب ا١ادًمُا .
 .2جُُٝم اِما ٥الىالب ومعاِذتهم
لخصحُذ الاخىاء.
 .3جٝذًم الخصح والاسؼاد للىلبت .
 .4الخىاـل الّٙا ٥مْ الىلبت .
خامعا -:املاجمشاث والىذواث ووسػ الّمل الخّلُمُت والاهخاج الّلمي :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املؽاس٠ت في املاجمشاث داخلُا وخاسحُا.
وؽشؤبدار ِلمُت مد٢مت مدلُا وِاملُا.
الّمىٍت في املجالث الّلمُت مدلُا
وِاملُا .
الاؼترا ٟفي الخدُ٢م في املجالث مدلُا
وِاملُا .
الاؼشاٗ ِلي الشظاثل (ماحعخحر
ود٠خىساٍ)
اِذاد املالٙاث الّلمُت في مجا٥
الخخفق.
الّمىٍت في لجان الخدُ٢م املحلُت
والّاملُت
الّمىٍت في لجان الترُٜاث .

ظادظا  -:الاظهام في خذمت الجامّت واملجخمْ
 .1املؽاس٠ت في حمُّاث ٔحرالح٢ىمُت.
 .2املؽاس٠ت في ؤوؽىت لخذمت املجخمْ .
ظابّا -:الّالٜت مْ الضمالء -:
 .1الخّاون املخباد ٥في هٝل وجباد٥
املّلىماث بحن الّمى وباقي الاِماء
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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=========================================================
داخل الٝعم و اًما ؤِماء َُئت
الخذسَغ في الاٜعام الاخشي .
 .2الععي في ج٢ىًٍ ٘شٍِ ٞمل مً الضمالء
لحل املؽا١ل املعخّفُه ومذي الٝذسٍ
ِلي الّمل مً خال ٥الٙشٍ. ٞ
زامىا  -:الاوؽىت الىالبُت -:
 .1املؽاس٠ت في سثاظت لجىت الاظش.
 .2املؽاس٠ت في الاوؽىت الىالبُت .
 .3املؽاس٠ت في لجان دِم الىالب.

د  -اظخىالُ سؤي ؤِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهت ًِ ؤداء سثِغ الٝعم
العادة ؤِماء َُئت الخذسَغ والهُئت املّاوهت ،،،،،،
ُ٘ما ًلى مجمىِت مً الّباساث التى تهذٗ الى مّش٘ت ساً ٤فى ؤداء سثِغ الٝعم هشحى مً ظُادج٢م الاحابت ِلى الاظئلت الىاسدة ١لها
ورل ٤بهذٗ املعاَمت فى جىىٍشؤداء سثِغ الٝعم.
الٝعم الّلمى  /الخخفق...................
بظم ِمى َُئت الخذسَغ١ .........................لُت...............
الذسحت الّلمُت مُّذ ( ) مذسط معاِذ ( ) مذسط ( ) اظخار معاِذ ( ) اظخار ( )
البرًذ الال٢ترووى........................
الخلُٙىن ....................
ؤو ا٘ ٞالى خذ ال
مىلىِاث الاظخبُان
م
ؤو ا٘ٞ
ما
املهاساث الصخفُت ومهاساث الخّامل والاجفا ٥مْ الآلخشًٍ
1
2

ٌعخُٙذ مً الخبراث والٙ٢اءاث املىاظبت للّمل .
ًذِم الّالٜاث الاوعاهُت مْ املشئظحن واِماء َُئت الخذسَغ والىالب.
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ٌصجْ مً ٌّمل مّه ِلى إلابذاُ الخال.ٛ
ًد ٞٝالاوسجام والخ٣امل بحن ١ل مً ٌّمل مّه.
ٌّخمذ ِلى سوح الٝاهىن والّالٜاث الاوعاهُت فى حعُحرالّمل.
ٌعخمْ حُذا لالخشًٍ وٍخد ٞٝمً صحت ما ًىٝل بلُه مً مّلىماث.
لذًه شخفُت ُٜادًت وخاظمت.
ًدترم آساء الاخشًٍ.
لذًه الٝذسة ِلى الّمل فى ٘شٍ.ٞ
لذًه الٝذسة ِلى الخىاـل مْ الاوشاٗ الذاخلُت بال٣لُت.
لذًه الٝذسة ِلى الخىاـل مْ الاوشاٗ املخخلٙت خاسج ال٣لُت.
لذًه الٝذسة ِلى الّمل جدذ لٕي.
ًدخ َٙبّالٜاث وُبت مْ مخخل ٚالاوشاٗ بال٣لُت.
ًى٘شالاحىاء املىاظبت املادًت الى سْ٘ الشوح املّىىٍت ملً ٌّمل فى الٝعم.
الٝذساث الاداسٍت وهمي الُٝادة

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ٌصجْ مً ٌّمل مّه فى الٝعم ِلى املؽاس٠ت فى ـىْ الٝشاس.
ٌصجْ املىاٜؽت وٜبى ٥الاخخالٗ فى الشاي والاخز بإ٘مل آلاساء.
ًدُذ ٘شؿ الحىاسالبىاء ل٣ل الاِماء ازىاء الاحخماِاث.
ٌّمل ِلى اؼشا ٟالضمالء فى ولْ ومىاٜؽت وجىىٍشسظالت ال٣لُت.
ًىلْ اِماء َُئت الخذسَغ ِلى ما ٌعخجذ مً ٜشاساث وحّلُماث لها ِالٜت بالّمل.
ًخمخْ بالخبرة فى مجا ٥الّمل إلاداسي.
ًخمخْ باملىلىُِت والحعم والجشاءة فى مىاحهت املؽ٢الث إلاداسٍت.
ًخابْ جىُٙذ ما ًخخذٍ مً ٜشاساث.
ًىب ٞمبادت الذًمٝشاوُت ِىذ اجخاد الٝشاساث.
ًذًشاوؽىت الٝعم املخخلٙت ًِ وشٍ ٞظُاظت واضحت ومّلىت.
لذًه خىت ِمل ظىىٍت مّلىت وراث ماؼشاث مخابّت وجُُٝم لالداء.
ًلتزم بٝشاساث املجالغ الحا٠مت بال٣لُت.
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
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=========================================================
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ًلتزم بمبذا املعاواة والّذالت فى الخّامل مْ اوشاٗ الٝعم.
ًُٝم اداء الاوشاٗ املخخلٙت و٘ٝا ملّاًحرمُّىت واضحت ومّلىت.
ٌعاَم بٙاِلُت فى صٍادة املىاسد الزاجُت لل٣لُت.
ًلتزم باملىازُ ٞالاخالُُٜت وٜىاهحن الحماًت ال٢ٙشٍت لل٣لُت.
ًلتزم بالٝىاهحن واللىاثذ املىٍمت للّمل بال٣لُت.
ًمْ اظتراجُجُاث ِمل بذًلت ملىاحهت املؽ٢الث ٔحراملخىّٜت.
ًخىي باظخمشاسلخىمُت ٜذساث اِماء َُئت الخذسَغ ومّاوهيهم بالٝعم.
لذًه الٝذسة ِلى الخّامل مْ الاصماث والىىاست.
ٌؽاس ٟفى جىُٙذاوؽىت زٝاُ٘ت وِملُت واحخماُِت للىالب واملجخمْ.
ًخمخْ باالهفاٗ فى مش اٜبت ظحرالّمل.

املخىلباث الىٌُُٙت الخاـت باملىفب والٝذسة ِلى الخىىٍش
37
38
39
40
41
42
43

ًٝذم الدعهُالث املىاظبت للىالب والهُئت الخذسَعُت لخد ُٞٝاداء مخمحز.
لذًه الٝذسة ِلى جىىٍشوجدذًث الٝذًم مً خال ٥مخىلباث وٌُٙخه.
ٌؽاس ٟفى الخُُٝم الزاحى لل٣لُت.
ٌّمل ِلى جشظُخ الُٝم الاخالُٜت داخل الٝعم.
ًٝىم بخىصَْ الاِباء الىٌُُٙت وجدذًذَا بفىسة واضحت.
ًٝىم بالخخىُي واداسة الىٜذ بؽ٣ل مىاظب داخل مهام وٌُٙخه.
ًمْ خىي الخىىٍشاللالصمت ُ٘ما ًخق وٌُٙخت وٍخابْ جىُٙذَا باظخمشاس.

آساء اخشي جشون ظُادج٢م الا٘تها
..............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
الٝشاس:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art
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-1
-2
-3
-4
-5

ؼ٢شٜعم الخاسٍخ سثِعا وؤِماء و٘شٍٝا ومّاوهحن ِلي َزٍ الاظخبُاهاث .
مشاحّت َزٍ الاظخبُاهاث مً وخذة لمان الجىدة واِخمادَا وولب حّمُمها وجُّٙلها َزا الٙفل الذساس ي .
جدىٍل َزٍ الاظخبُاهاث بلي ال٢تروهُت ولشوسة مؽاس٠ت لاوشاٗ املّىُت في اظخ٢ماَ ٥زٍ الاظخبُاهاث .
ِٝذ مؽاس٠ت بحن لجىت الاظخبُاهاث في الىخذة و٘شٍٜ ٞعم الخاسٍخ .
جٙشَٖ الاظخبُاهاث الال٢تروهُت وجدذًذ الاحشاءاث الخصحُدُت مً خال ٥الخّاون مْ وخذة  ITفي ال٣لُت

الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

ِاؼشا  :بؽإن املُٝاط املٝذم مً د٠خىس /ببشاَُم مفىٙى ؼّبان لخُُٝم الىسٜت الاخخباسٍت و٘ٝا للمّاًحرالُٝاظُت لالخخباساث .
استمارة تقييم جودة الورقت االختباريت
العىت الذساظُت :
الٙفل الذساس ي :

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اظم املٝشس:
الّام الجامعي :
ؤوال :مً خُث اظدُٙاء ِىاـش الؽ٣ل :
بخشاج الىسٜت الاخخباسٍت

جدٞٝ

لم ًخدٞٝ

ؼّاسالجامّت
ؼّاسال٣لُت
اظم البرهامج
الّام الجامعي
الٙفل الذساس ي
صمً الاخخباس
اظم املٝشس
الذسحت ال٣لُت لالخخباس
الذسحت ال٣لُت ل٣ل ظاا٥
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

10
11
12
13
14
15

-

جىحذ دسحت لُٝاط مخشج الخّلم
ًىح م ممذ ظ م مماا ٥جدشٍ م ممشي ( اخخُ م مماسي خع م ممب مخشح م مماث
الخّلم للمٝشسالذساس ي ) .
ِذد ؤوسا ٛالاخخباسفي خالت حّذدَا
الاخخباسخالي مً الاخىاء اللٕىٍت
اظم ِمى َُئت الخذسَغ ( ؤظخار املادة)
جىحذ ِباسة في نهاًت الاخخباسجُٙذ باهتهاء لاظئلت
مالخٍاث املشاحْ :
................................................................................................
................................................................................................

زاهُا :مً خُث جى ا٘ ٞالىسٜت الاخخباسٍت مْ الخىـُ ٚوحذاو ٥املىاـٙاث
دسحت الخدٞٝ
الّىفش
م
بلى خذ ما
بذسحت ٠بحرة
1

2

3

4

لم ًخدٞٝ

مم ممذي جى ا٘م مم ٞمدخم ممىي الىسٜم ممت
الاخخباسٍم ممت مم ممْ مدخم ممىي املٝم ممشس
الذساسم م م ي املّل م ممً بالخىـ م ممُٚ
للىالب
ً ٝممِغ الاخخب مماسه ممىاجج ال ممخّلم
بمع م م ممخىٍاتها املخخل ٙم م ممت وب ٝم م مما
لجذو ٥املىاـٙاث .
ًِٝغ الاخخباس مدخىٍاث املٝشس
وبٝم م م م م مما لؤلَمُم م م م م ممت اليعم م م م م ممبُت
للمىلم م م م م ممىُ و٘ٝم م م م م مما لجم م م م م ممذو٥
املىاـٙاث
ًىح م ممذ ظ م مماا ٥للخم م مماًضل م مممً
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ؤظئلت الىسٜت الاخخباسٍت
ًٝمِغ العماا ٥املىلمىعي ( ان
وحذ) مخمشج المخّلم املعمتهذٗ
باملٝشس.

5

مالخٍاث املشاحْ :
 ................................................................................................................................................................................................-

زالثا  :جشاعى ـُأت لاظئلت املّاًحرالُٝاظُت للجىدة و٘ٝا للؽشوه الجُذة للعاا ٥و٘ٝا لىمي العااِ ٥لى الىدى الخالي:
لم ًخدٞٝ
جد ٞٝالى خذ
جدٞٝ
ؼشوه الفُأت
م
ما
الجُذة لؤلظئلت

1
2
3
4

-

أ) ؤظئلت إلاخخُاسمً مخّذد
ماؼشاث حىدة متن /حزسظاا ٥الاخخُاسمً مخّذد
ج٢ممىن ـممُأت مممتن العمماا٥
واضم ممحت  ،دُٜٝم ممتٜ ،فم ممحرة،
صحُدت لٕىٍا
ججىم م ممب الخلمم م ممُذ ؤو الاًدم م مماء
باإلحاب ممت الص ممحُدت ف ممي م ممتن
العاا٥
ججى م ممب ـ م ممُٕت الى ٙم ممي ١لم م مما
ام ً٢رل٤
ًخم م م م م مممً م م م م م ممتن الع م م م م مماا٥
املٙهىم ؤو املفمىلح برا ١مان
الهممذٗ مممً العمماا ٥حّشٍممٚ
َزا املٙهىم
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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م

5

1
2
3

4

5
6
7

8
9

ؼشوه الفُأت
الجُذة لؤلظئلت

جدٞٝ

جد ٞٝالى خذ
ما

لم ًخدٞٝ

بم٣اهُت الاحابت ِمً العماا٥
دون الىٍشللبذاثل.
-

ماؼشاث حىدة بذاثل ظاا ٥الاخخُاسمً مخّذد
ج ٢ممىن َى مما ٟبحاب ممت واخم ممذة
٘ٝي صحُدت ؤو مٙملت .
جخج م م م م م مماوغ الب م م م م م ممذاثل ف م م م م م ممي
مدخىاَم م مما وجم م ممشجبي بمجم م مما٥
العاا٥
حّخمذ البذاثل ِلمى الاخىماء
الىاؼ م م م م م م ممئت م م م م م م م ممً ه ٝم م م م م م ممق
املّلىمم م م م م م م م م مماث ؤو الٙهم م م م م م م م م ممم
الخاويء
ج ٢م م م م م م م م م ممىن املف م م م م م م م م م ممىلحاث
وال٣لمم م مماث املعم م ممخخذمت فم م ممي
الب ممذاثل مّشو٘ ممت ١له مما ل ممذي
والب الجامّت
ججى ممب الاسجباو مماث الل ٍُٙممت
بم ممحن مم ممتن العم مماا ٥وإلاحابم ممت
الصحُدت
ججى ممب اظ ممخخذام ِب مماساث
حمُْ ١ /مل مما ظمب ٞصمحُذ
ؤو ١ل ما ظب ٞخىإ .
جىصَم م ممْ الاحابم م ممت الصم م ممحُدت
ِلم م م م ممى املى اٜم م م م ممْ املخخلٙم م م م ممت
للب م م ممذاثل جىصَّ م م مما مدع م م مماوٍا
وبؽ٣ل ِؽىاجي
ًتراوح ِذد البذاثل مما بمحن (
 )4بلى ( )5بذاثل .
ًدع م مماوي ِ م ممذد الب م ممذاثل ف م ممي
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
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ؼشوه الفُأت
الجُذة لؤلظئلت

جدٞٝ

جد ٞٝالى خذ
ما

لم ًخدٞٝ

حمُْ لاظئلت .
ًجم م م م ممب ؤال ج٢م م م م ممىن الاحابم م م م ممت
الص م م م م ممحُدت ؤو م م م م ممى ٥م م م م م ممً
املؽدخاث ؤي جخمممً حمُمْ
البذاثل هٙغ ِذد ال٣لمماث
جٝشٍبا .
ب) ماؼشاث حىدة ظاا ( ٥الفىاب والخىإ)
ؤن جخمم م مممً الّبم م مماسة ٘٢م م ممشة
واخذة ٘ٝي .
جفم م م ممآ الّبم م م مماساث بةخ٣م م م ممام
بدُم ممث ج٢م ممىن بمم مما صم ممحُدت
جماما ؤو خاوئت جماما
مالثممت ومى ٥الّبماسة لل٢ٙمشة
خت م ممى ٌع م ممهل ِل م ممى الىال م ممب
بدسا ٟال ٢ٙممشة الشثِع ممُت ز ممم
الح٢م ِليها
ال جدخىي الّباسة ِلى بّمن
لال ٙم م م م مماً الت م م م م ممي حعم م م م م مماِذ
الىالم ممب ِلم ممى الخىـم ممل بلم ممى
إلاحاب م ممت الص م ممحُدت ،مث م ممل:
داثم م م مما ِ ،م م ممادة ،باظ م م ممخمشاس،
٘ٝم م ممي ،مم م ممً الىبُعم م ممي ،فم م ممي
حمُم م م م م م ممْ لاخم م م م م م ممىا ،٥مم م م م م م ممً
المشوسي  ..الخ
ؤن ال جإخ ممز الّب مماساث جشجِب مما
مُّىمما ومىخٍممما مممً البذاًممت
ّ
بلمى النهاًممت ،بمل جممىصُ بىشٍٝممت
ِؽىاثُت ٔحرمىخٍمت
ال جدعم م مماوي ِم م ممذد إلاحابم م مماث
الصم ممحُدت بّم ممذد إلاحابم مماث
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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ؼشوه الفُأت
الجُذة لؤلظئلت

جدٞٝ

جد ٞٝالى خذ
ما

لم ًخدٞٝ

الخاوئ م ممت ،واملعخدع م ممً ؤن
ً٢ىن الٙاس ٛالّذدي بُنهمما
ـٕحرا
ؤن ًممخم ججىممب ـممُٕت الىٙممي
في العاا. ٥
في خالمت الّبماساث الخاوئمت،
ًجممب ؤن ً٢ممىن الخىممإ مبيُمما
ِلم م ممى خى م م ممإ ف م م ممي املّلىم م م مماث
ولِغ ِلى ؤلٕاصلٕىٍت.
ًخممً الاخخباس ِذدا ٠بحرا
مً الّباساث التي حٕىي ؤ٠بر
ح م ممضء م م ممً امل م ممادة الذساظ م ممُت
بدُث ال جذُ مجاال للحَ.
ث) ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت إلا٠ما٥
ولم م ممْ الٙم م ممشآ ٜم م ممشب نهاًم م ممت
الّباسة
جدم م ممزٗ ال٣لمم م ممت املهمم م ممت فم م ممي
الّباسة
ِم ممذم ولم ممْ الّبم مماسة بىفم ممها
مً ال٢خاب
وح م ممىد ٘ م ممشآ ؤو ازى م ممحن ِل م ممى
لا٠ثر٘ٝي في الّباسة
حعم مماوي معم مماخت الٙشأم مماث
في البىىد
جىحم ممذ احابم ممت واخم ممذة ٘ٝم ممي
للٙشآ .
ث) ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت إلا٠ما ٥املُٝذ
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ث -1496633540 :ث  +فاكس 1496633540
~~31
مجمع الكلياث – األبعاديت– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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ؼشوه الفُأت
الجُذة لؤلظئلت

جدٞٝ

جد ٞٝالى خذ
ما

لم ًخدٞٝ

ولم ممْ ال٣لمم مماث التم ممي ظم ممِخم
الاخخُم مماسمنهم مما جدم ممذ الّبم مماسة
مباؼشة
الخىصَممْ الّؽممىاجي لل٣لممماث
التي ظِخم الاخخُاسمنها
ِممذد ال٣لممماث املّىمماٍ جضٍممذ
بمٝذاسزالزت ِلى لاٜل .
ِ ممذم ول ممْ الجمل ممت بىفم ممها
مً ال٢خاب .
ج) ماؼشاث حىدة ؤظئلت املضاوحت
جج م م م م مماوغ امل ٝم م م م ممذماث م م م م م ممْ
الاظم م ممخجاباث  ،ؤي جخمم م مممً
ه ٙممغ املىل ممىُ خت ممى ج٢م ممىن
الاظخجاباث مخجاوعت
ًخمم مممً العم مماا ٥مٝم ممذماث
واظ م م ممخجاباث ٜف م م ممحرة  ٜم م ممذس
إلام٣ان .
صٍممادة ِممذد الاظممخجاباث ِممً
ِذد املٝذماث بمٝذاس زالزمت
ِىاـشِلى لاٜل
ج٢خممب املٝممذماث بلممى الُمممحن
وجإخ ممز ؤس ٜممام .... ، 3 ،2 ، 1 :
الم م م م م ممخ فم م م م م ممي خم م م م م ممحن ج٢خم م م م م ممب
الاظ م م م ممخجاباث بل م م م ممى الِع م م م مماس
ومشٜمت بدشوٗ ؤ  ،ب  ،ج
ولممْ ٜىظممحن بلممى حاهممب ١ممل
س ٜم ممم م م ممً ؤس ٜم ممام امل ٝم ممذماث
ً٢خب ُ٘مه سممىصالاظمخجاباث
.
٠خاب م ممت الع م مماا ٥م ٢م ممخمال ف م ممي
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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ؼشوه الفُأت
الجُذة لؤلظئلت

جدٞٝ

جد ٞٝالى خذ
ما

لم ًخدٞٝ

هٙغ الفٙدت
ح) ماؼشاث حىدة ؤظئلت الخّشٗ ِلى املفىلحاث
اسجباوه باملحخىي الذساس ي
ًِٝغ َذ٘ا حّلُما مدذدا
ولىح الّباسة
حع ممخخذم الّب مماسة هف مما م ممً
ال٢خاب
خ) ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت الفىسوالشظىم والجذاو٥
ولىح الخّلُماث
جى ا٘شالفىسالصحُدت
اسجباه العاا ٥باملحخىي
ً ٝم م م م ممِغ َ م م م م ممذ٘ا حّلُمُ م م م م مما
مدذدا
ولىح الشظم ؤو الجذو٥
د) ماؼشاث حىدة ـُأت ؤظئلت املٝا٥
ؤن ً ٢م ممىن الع م مماا ٥واض م ممحا
ومدم م م م م ممذد بدُم م م م م ممث ج٢م م م م م ممىن
املؽ٣لت التي ًىشخها واخذة
في ؤرَان الىالب
ججى م م ممب اظ م م ممخخذام ١لم م م مماث
مشجبى ممت بالخ ممز٠شمثل :م ممً /
متم م ممى  /ؤر٠م م ممش ... ،الم م ممخ ١لمم م مما
ؤم. ً٢
ٌعم ممخخذم العم ممااِ ٥بم مماساث
مممً ؼممإنها ُٜمماط املعممخىٍاث
الّلُم م مما مم م ممً هم م ممىاجج الم م ممخّلم
مثممل  :ملممارا  ،اؼممشح ٜ ،مماسن ،
اسبممي ٘ ،عممش ،اهٝممذ  ،خلممل ،
رسالة الكلية :

تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

جامعت دمنهور
كليت اآلداب
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ؼشوه الفُأت
الجُذة لؤلظئلت

جدٞٝ

جد ٞٝالى خذ
ما

لم ًخدٞٝ

ُٜم  ..الخ .
1
2
3
4

ذ) ماؼشاث حىدة ؤظئلت بِادة الترجِب
ًِٝغ العااَ ٥ذ٘ا واخذا
جىصَم م م م ممْ ِىاـم م م م ممشالعم م م م مماا٥
جىصَّا ِؽىاثُا
ًدخىي العااِ ٥لمى خمىالي(
ِ ) 9-5ىفشا
وحممىد ٘ىاـممل واضممحت بممحن
ِىاـشالعاا٥

مالخٍاث املشاحْ :
...................................................................................... .................................................
ؤَم هٝاه الٝىة :
.......................................................................................................................................
ؤَم هٝاه المّ: ٚ
......................................................................................................................................
مٝترخاث الخدعحن :
.......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................جدشٍشا في .......................
سثِغ لجىت املشاحّت املذًشالخىُٙزي لىخذة لمان الجىدة
جى ُْٜلجىت املشاحّت
ؤ.د/دمحم مدمىد ؤبى ِلي
ٌّخمذ ،،،
ِمُذ ال٣لُت
وسثِغ مجلغ بداسة وخذة لمان الجىدة
ؤ.د دمحم سّ٘ذ إلامام

الٝشاس:
 -1و ا٘ ٞاملجلغ ِلى املُٝاط  ،وجٝذًم الؽ٢شللذ٠خىسببشاَُم ؼّبان ِلي َزٍ آلالُت امل٢خملت .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت مْ جٝذًم الؽ٢شللذ٠خىس /ابشاَُم ؼّبان .

 -2حؽُ٢ل لجىت لخىىٍشهمىرج الىسٜت الاخخباسٍت لىخذة الُٝاط والخٝىٍم للخى ا٘ ٞمْ املُٝاط ِلى الىدى الخالي :
 .1د ظماح الفاوي
 .2ؤ.د دمحم ؤبى ِلي
 .3ؤ.د ابشاَُم مشحىهت
 .4ؤ.م.د ساهُا هٍمي
 .5د /ابشاَُم مفىٙى ؼّبان
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
الحادي ِؽش :بخفىؿ جُّٙل خىت ظحرالذساظت ولشوسة وجُّٙل وعبت مً املحالشاث  onlineمشاِاة للٍشوٗ لاصمت الحالُت
وِذم اهتهاء ال٣لُت مً ججهحزاملّامل إلال٢تروهُت .
الٝشاس :و ا٘ ٞاملجلغ
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
الثاوي ِؽش :بخفىؿ حؽُ٢ل حؽُ٢ل مشاحّت خىت ال٣لُت إلاظتراجُجُت .
الٝشاس :حؽ٣ل اللجىت ِلي الىدى الخالي :
املؽشٗ الّام ِلي مشاحّت الخىت
 .1ا.د .دمحم سّ٘ذ إلامام
سثِعا
 .2د .ببشاَُم ؼّبان
 .3ا.د .ظماح الفاوي
ِمىا
ِمىا
 .4ا.د .و٘ذي ؤبىالىمش
ِمىا
 .5ا.د .ببشاَُم مشحىهت
ِمىا
 .6ا.د .دمحم مدمىد ؤبىِلي
 .7ا.م.د ِ.فام ٠ما ٥املفشي
ِمىا
ِمىا
 .8ا.م.د .ههي ٔالي
ِمىا
 .9د .دمحم ِبذٍ بذسالذًً
ِمىا
 .10ا.م.د .خمادة ميس ي
ِمىا
 .11د.ؤخمذ ِىُت
ِمىا
 .12د .بًمان ِالم
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
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ِمىا

 .13د .ؤخمذ خمِغ ؼدُت
ِمىا
 .14د.بظالم ٘ىصي
 .15د.خعام ماصن
ِمىا
ِمىا
 .16ؤ.خالذ الىلُذ
ِمىا
 .17اِ.لي زابذ
ِمىا
 .18دِ .اوٜ ٚىذًل
ِمىا
 .19ؤ.محرَان خمش
ِمىا
 .20ؤمحرة العشوي
ِمىا
 .21ؼهحرة ِىا
وٍٙىك املؽشٗ الّام مّالي ِمُذ ال٣لُت بالخيعُ ٞمْ سثِغ الٙشٍ ٞبةلا٘ت مً ًشاٍ ٘اِال في اظخ٢ما ٥لامش.
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

الثالث ِؽش :بؽإن الخىت الخىُٙزًت املٝذمت مً العُذ الذ٠خىس /ابشاَُم مفىٙى ؼّبان املذًشالخىُٙزي لجاثضة الخمحزالح٢ىمي
الّشبي ل٣لُت آلاداب بذمنهىس

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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الٝشاس :و ا٘ ٞاملجلغ
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
الشابْ ِؽش :املٝترخاث املٝذمت مً د.بظالم ٘ىصي ِمىمجلغ بداسة الىخذة بخفىؿ لامىسالخالُت :
 -1جدذًث ظُاظت ال٣لُت هدى ِاملُت الخّلُم  ،مً خال ٥مؽاسَْ بدثُت  ،و ؤبدار ميؽىسة فى مجالث ِلمُت ِاملُت  ،بما ًخماش ى
مْ سئٍت الذولت املفشٍت هدى جىىٍش الخّلُم املفشي وِاملُخه  ،وٍم ً٢الاظخٙادة مً جل ٤الخىىاث فى مجاالث منها الخّلُم
ًِ بّذ  ،والضٍادة الع٣اهُت  ،والاحشاءاث الاختراصٍت فى حاثدت ٠ىسوها  ،وادساج رل ٤فى الذساظت الزاجُت و الخىت الاظتراجُجُت
.
الٝشاس  :ج٣لُ ٚد .بظالم ٘ىصي بدؽُ٢ل ٘شٍ ٞلىلْ ظُاظت مٝترخت بالخيعُ ٞمْ وُ٠ل ال٣لُت لؽاون الذساظاث الّلُا
والبدىر .
 -2جإظِغ وخذة دِم الابخ٣اس:
الٝشاس  :جىحذ وخذة بٝعم الخاسٍخ هشحى ؤن ج٢ىن الىخذة ممثلت ِلي معخىي ال٣لُت بالخيعُ ٞبحن ٜعم الخاسٍخ ووخذة لمان
الجىدة وو١الت ال٣لُت لؽاون الخّلُم والىالب لىلْ خذة مٝترخت للىخذة .
 -3جدذًذ مىاـٙاث الخشٍج ( جدذًذ املىاـٙاث مْ مخىلباث ظى ٛالّمل ومؽاس٠ت لاوشاٗ املجخمُّت ٘يها -مشاحّت وجدذًث
املىاـٙاث مْ الخُٕحراث الاحخماُِت – دوسٍت املشاحّت  -اظخخذام هخاثج املشاحّت فى الخدذًث) .
الٝشاس :ج٣لُ ٚد .ببشاَُم ؼّبان بذساظت لامشوجىحُه وخذة لمان الجىدة لّمل الالصم .
 -4وعب الخىٌُ ٚمً خشٍجي ١ل بشهامج ودالالث رل - ٤خفشماظعاث جىٌُ ٚالخشٍج وجفيُٙها .
الٝشاس :مخاوبت سئظاء لاٜعام لّمل ماجمشللخىًٌُ ٚخم مً خالله ولْ ماؼشاث .
 -5جدذًث آلُت حزب الى ا٘ذًً مْ املعخجذاث الحذازُت والشٜمُت :
الٝشاس  :ج٣لُ ٚد.بًمان ِالم بالخىاـل مْ بداسة الى ا٘ذًً بالجامّت ومداولت ولْ آلُاث حزب حذًذة جخبىاَا ١لُت آلاداب
بذمنهىس.
 -6الاَخمام بالبيُت الخدخُت لخ٢ىىلىحُا املّلىماث مً خُث :
 الحاظباث آلالُت (وعبتها ومذي ٙ٠اًتها للىالب ومالثمتها لخذمت الخّلُم والخّلم—ؤظباب ِذم مالثمت اليعبت  -بحشاءاثالخدعحن )
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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-

وظاثل الاجفاالث وج٢ىىلىحُا املّلىماث( اهىاِها – اجاخت خذمت الاهترهذ للىالب).
الٝشاس :ولب جٝشٍشجٙفُلي مً د .ؤخمذ ِىُت ًِ بداسة IT

 -7جذؼحن معابٝت ؤ٘مل ٜعم ٌعخىُْ وؽش زٝا٘ت الجىدة وجىبُ ٞمّاًحرَا بذاخله ،وجدذًذ آلُت واضحت للخُُٝم حّخمذ ِلى
٘اِلُت لاداء والٙ٢اءة ِلى ؤن ًخم الاِالن ِىه ١إ٘مل ٜعم للّام الجامعى.
الٝشاس  :ج٣لُ ٚسئظاء لاٜعام بخجهحز ملٙاث الاِخماد وتهُئت لاٜعام لضٍاساة مش٠ض لمان الجىدة للىٜىٗ ِلي حاَضٍت
لاٜعام لالِخماد .
 -8بشامج دِم الىالب املخمحزًً واملخّثرًً  ،وحىد آلُاث واضحت ومّخمذة ومّلىت لخدذًذ الىالب املخٙىٜحن واملخّثرًً دساظُا
الٝشاس :جدذًث آلُاث الذِم الىالبي املىحىدة بالّٙل في وخذة لمان الجىدة بما ًدىاظب مْ الٍشوٗ الحالُت .
 -9جدذًذ احشاءاث واضحت ومّخمذة للخّامل مْ مؽ٢الث الخّلُم والخّلم مثل الذسوط الخفىـُت ،وال٢خاب الجامعي ان وحذ.
الٝشاس :سْ٘ لامشبلي وخذة بداسة لاصماث بال٣لُت لىلْ آلُاث للخّامل مْ َزٍ املؽ٢الث
ًخىحه مجلغ بداسة الىخذة ب٣ل الؽ٢شللذ٠خىسة بظالم ٘ىصي ِلي ما جٝذمذ به مً اٜتراخاث بىاءة جخذم الجىدة .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
الخامغ ِؽش :بخفىؿ ولْ حضء مٝالي في ؤظئلت الامخداهاث لخجىب بّن ظلبُاث الامخداهاث الال٢تروهُت التي لىخٍذ خال٥
الخجاسب العابٝت .
الٝشاسِ :شك لامشِلي مجلغ ال٣لُت مْ ر٠شؤظباب الاٜتراح وجفمُم اظخبُان لُٝاط َزا لامش.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

زالثا :مىلىِاث وخذة ج٢ىىلىحُا املّلىماث : IT
ؤوال  :بؽممإن الاهتهمماء مممً املجمممىُ الترا٠مممي :ؤ٘مماد الممذ٠خىسؤخمممذ ِىُممت بإهممه لممم ًممخم خممل مؽمم٣لت الترا٠مممي لّممذد ٠بحممرمممً وممالب الٙشٜممت
الشابّمت بال٣لُمت للّمام الجممامعي 2021/2020م ختمى جاسٍخمه مممً ِٜبمل الؽمش٠ت املىخجمت لبرهممامج الشـمذ آلالمي واملخّاٜممذة ممْ حامّمت دمنهممىس
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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مممً خممال ٥وصاسة الخّلممُم الّمماليء ٘مىممز الاهتهمماء مممً بِممالن هخمماثج الٙشٜممت الشابّممت بال٣لُممت والتممي اهتهممذ ًممىم  16ؤٔعممىغ 2021م  ،وَممزٍ
املؽمم٣لت ٜاثمممت ولممم ًممخم خلهمما ختممى آلان  ،وٜممذ جممم ِممشك لامممشِلممى العممُذ لاظممخار الممذ٠خىسدمحم سّ٘ممذ إلامممام ِمُممذ ال٣لُممت بخمماسٍخ الثالزمماء
2021/10/6م (١ان ًىم ِمل وبُعي)  ،وجم مخاوبت الجامّت وإداسة املؽشوِاث للخىاـل مْ الؽش٠ت لحل لاممش ،واملؽم٣لت ٘ىُمت ًم٢مً
خلهمما مممً ِٜبممل الؽممش٠ت بعممهىلت ختممى هممخم ً٢مممً الاهتهمماء مممً خعمماب املجمممىُ الترا٠مممي أل٠ثممرمممً  4000والممب  ،وؤن اخدعممابه وججمُّممه
ًممذوٍا ظُدعممبب فممي مؽمم٢الث ٠بحممرة ؤبشصَمما الّممىدة بلممى هٍممام الىخمماثج الىسُٜممت ب٣ممل ظمملبُاجه التممي لممم حّممذ مخماؼممُت مممْ جىحهمماث الذولممت
املفشٍت وحامّت دمنهىس بلى جُّٙل الشٜمىت وإلالتزام بها  ،وٜذ خشـذ ١لُدىا مىز مما ًضٍمذ ِلمى خممغ ظمىىاث ؤن جفمذسهخاثجهما بىشٍٝمت
آلُممت٠ .م مما ؤن الىٍممام الُ ممذوي ظِع ممبب خلممال ف ممي الىخمماثج الخاسٍخُ ممت لخشٍج ممي 2021/2020م والىدُجممت النهاثُ ممت لهممم  ،وظخف ممبذ الىدُج ممت
املىحىدة ِلى هٍام ( )MISمخخلٙت ًِ الىدُجت الىسُٜمت ٠ ،مما لمم ًمى٘ش-الىٍمام الُمذويٜ -اِمذة البُاهماث الالصممت الظمخخشاج الؽمهاداث
املممىت والثبىجُت التي جفذسًِ مش٠ضبـذاسالؽهاداث املىزٝت بالّاـمت إلاداسٍت الجذًذة.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
زاهُمما  :بؽممإن امل٢خبممت الشٜمُممت :ؤ٘مماد َ /مماوي ؤبممى الىجمما بممإنهخم بدخمماِ ٥ممذد ٠ 90خمماب باللٕممت الّشبُممت ِلممى امل٢خبممت الشٜمُممت ٠ ،ممما جممم بدخمما٥
ِذد  6دوسٍمت ِشبُمت  ،و٠مزا جمم اِخمماد وحسمجُل ومشاحّمت حمُمْ مما جمم بدخالمه فمي خمال ٥الؽمهش٠ ،مما ًمخم بظمخٝبا ٥الىلبمت بؽم٣ل دوسي
خعممب ١ممل ٜعممم خممال ٥لاظممبىُ مممً بذاًممت الّممام الذساس م ي ختممى آلان  ،وٜممذ ؤ٘مماد ؤَ /مماوي ؤبممى الىجمماة ؤهممه ًدخمماج – ِلممى لاٜممل -حهمماصًٍ
٠ىمبُىجشخذًثحن إلهجاصالّمل بعشِت وبذٜت.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
زالثا :بؽإن هٍم املّلىماث إلاداسٍت(: )MISؤ٘اد ؤ /خعً ؤهىسؤبى الحزًذ بإهه ٜذ جم الاهتهاء مً الدؽُّب الخاؿ باألٜعام الّلمُت التمي
بها ؼّب مخخلٙت وسّ٘ها ِلى هٍام (ِ )MISذا ٜعم اللٕاث الؽشُٜت ٘لم جفل الٝىاثم الخاـت بؽّبدُه ختمى آلان ٠ ،مما ؤن الىخمذة
في اهخٍاسخل املؽ٣لت الٙىُت الخاـت بالترا٠مي للّمل بعشِت ِلى الاهتهاء مىه آلُا في ؤٜشب وٜذ مم. ً٢
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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سابّا  :بؽإن الخذسٍب ِلى ج٢ىىلىحُا املّلىماث  :ؤ٘اد ؤ /واس ٛؤبى ٜمشمعئى ٥الخذسٍب ٜذ ٜام بّٝذ حلعاث ِمل مْ مىٌٙي ؼاون
الىالب بال٣لُت للىٜىٗ ِلى ممذي معمخىاَم وخبمرتهم فمي مجما ٥الخدمى ٥الشٜممي  ،وس٘مْ جٝشٍمشِمنهم جمهُمذا الخخُماسؤ٘ممل الّىاـمشممنهم
لخ ممذسٍبهم ٘ ممىسا ز ممم ول ممْ خى ممت لخ ممذسٍب حمُ ممْ م ممىٌٙي ؼ مماون الى ممالب وال٣لُ ممت ١له مما ِل ممى الخد ممى ٥الشٜم ممي و ُُٙ٠ممت جىبُ ٝممه ،وجدذً ممذ
الاخخُاحاث الخذسٍبُت لهم.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
خامعا  :بؽإن الؽمب٣اث والفمُاهت :ؤ٘ماد ؤ /ماً٣مل ممشٜق بإهمه ٜمذ ٜمام بةـمالح حهماصًٍ خاـمحن بالخصمحُذ إلال٢تروومي بىخمذة الُٝماط
ُ
امل َ
حملمت ِلمى ١مل ممً الجهماصًٍ دون ٘ٝمذ  ،ممما
والخٝىٍم بال٣لُت واظخىاُ حٕزًتهما بىٍام الدؽُٕل ل٣ل منها ٠ ،ما خاَ٘ ِلى البُاهاث
و٘ش ِلى ال٣لُت ؤمىالا ٠ثحرة ١ان ظِخم دّ٘ها لخدمُل وسخ الدؽُٕل مشة ؤخشي خاـمت ؤن الجهماصًٍ مخخلٙمحن فمي ظمىت إلاهخماج ٘إخمذَما
ؤخذر مً آلاخش.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
ظادظا  :بؽإن البىابت إلال٢تروهُت ؤ٘اد ؤ٠ /حرلغ ظامي معئى ٥وخذة Portalباالحى
 جمم اِمالن الىخمماثج لاولُمت للٝبممى ٥بإٜعمام ال٣لُممت للىمالب املعمخجذًً واملششممححن لل٣لُمت ورلممً ٤مىم الثالزمماء املى ا٘م2021/10/27 ٞمممًخال ٥املى ْٜالشظمى .
 جم ٘خذ باب الخدىٍالث ال٢تروهُا بحن ؤٜعام ال٣لُت للىالب املعخجذًً مً خال ٥املى ْٜالشظمى لل٣لُت جم اِالن حذو ٥مدالشاث ؼّبت الذساظاث الاظالمُت وهخاثج الٝبى ٥بالؽّبت مً خال ٥املى ْٜالشظمى لل٣لُت جلٝممذ الىخممذة ا٠ثممرمممً  750ولممب جدىٍممل بممحن ؤٜعممام ال٣لُممت وٜممذ جممم الّمممل ِليهمما فممى لممىء الٝىاِممذ املحممذدة والحممذ لادوممى للٝبممى٥بإٜعام ال٣لُت والزي خذدة مجلغ ال٣لُت
 اظخمشاس الىخذة فى جٝذًم الذِم الٙجى لجمُْ الىالب ُ٘ما ًخق مؽا١ل إلاًمُل الجامعى والاظخٙعاساث الخاـت بالىالباملعخجذًً ورلِ ٤لى مذاسالعاِت ورل ٤مً خال ٥الفٙدت الشظمُت لل٣لُت .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
جم ِمل اًمُالث لجمُْ والب الٙشٜت لاولى املعخجذًً واملششححن لل٣لُت َزا الّام ورلم ٤بيعمبت  % 90ممً احممالى ومالب وفمى اهخٍماسا٠ما ٥الباقى ختى ًخم الاِالن لجمُْ الىالب والحفىِ ٥لُت مً خال ٥الشٜم الٝىمى مً خال ٥املى ْٜالشظمى لل٣لُت
 اظخمشاس الىخذة فى جىٍُم ١ا٘ت الاحخماِاث ووسػ الّمل اون الًً ورل ٤لجمُْ احخماِاث اللجان ومجالغ لاٜعام ومجلغ ال٣لُتووخذة لمان الجىدة .
 ٜماممذ المىخذة في خال ٥ؼهمشا٠خىبشبمةسظاِ-٥مبرإلاًممُالث لا١ادًممُت للمعادة ؤِمماء َمُئتالخذسَغ -ما ًلي :
ؤ -مدمشمجلغ ال٣لُت .
ب -دِىة مجلغ ال٣لُت  ،وحذو ٥لاِما ٥لؽهشهى٘مبر2021م.
ج -دِىاث مجالغ لاٜعام لبّن لاٜعام الّلمُت بال٣لُتومدالشاللجان.
د -الاظخذِاءاث الخاـت بم٢خب جدُٝٝاث العادة ؤِماء َُئت الخذسَغ.
ٌ -حمُْ لاخباسالتى جيؽشِلى املى ْٜالشظمي جشظل وسخت منها ِلى البرًذإلال٢ترووي.
 سجل املى ْٜالشظمي لل٣لُت ختى الُىم ما ًضٍذ ًِ ظخت مالًمحن وؤسبّماثمت وِؽمشٍىإل ٚصٍماسة ٠ ،مما بلمٖ ِمذد الٝمشاءاثملى ْٜال٣لُت ما ًضٍذ ًِ ملُىن وحعّماثتوزالر وخمعحن ؤلٜ ٚشاءة للمىلىِاث امليؽىسة ِلى املى.ْٜ
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

سابّا  :مىلىِاث ؼئىن َُئت الخذسَغ :
٠ .1خاب العُذ ؤ.د /ابشاَُم دمحم مشحىهت سثِغ مجلغ ٜعم الخاسٍخ بمى ا٘ٝت مجلغ الٝعم في ِ 2021/11/2لى معخىي الاظاجزة
ِلى جشُٜت العُذ ؤ.م.د٘ /اًض ؤهىس ِبذاملىلب معّىد لاظخار املعاِذ بالٝعم الى دسحت ؤظخار الخخفق الّ م م م ممام ( الخاسٍخ
الٝذًم ) و الخخفق الذ ( ُٜٞجاسٍخ ؼبت الجضٍشة الّشبُت ) بزاث الٝعم هٍشا لىسود جٝشٍش لجىت جشُٜت لاظاجم م م م ممزة و لاظاجزة
املعاِذًً لجىت آلازاس ِلما بإهه خعً العحروالعلى ٟومدعً في ؤداء ِمله .
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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٠ .2خاب العُذ ؤ.د /دمحم ِىك العمجى ٜاثم بدعُحر ؤِماٜ ٥عم الجٕش اُ٘ت بمى ا٘ٝت مجلغ الٝعم في ِ 2021/11/14لى معخىي
الاظاجزة ِلى جشُٜت العُذ ؤ.م.د /خعحن مدمىد دمحم ٜمذ لاظخار املعاِذ بالٝعم الى دسحت ؤظخار الخخفق الجٕش اُ٘ا
لاٜخفادًت والجُىماج٢غ بزاث الٝعم هٍشا لىسود جٝشٍش لجىت جشُٜت لاظاجم م م م ممزة و لاظاجزة املعاِذًً لجىت الجٕش اُ٘ت ِلما
بإهه خعً العحروالعلى ٟومدعً في ؤداء ِمله .
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
٠ .3خاب العُذة ؤ.د /اًمان بش١اث سثِغ مجلغ ٜعم اللٕت الّشبُت بمى ا٘ٝت مجلغ الٝعم في ِ 2021/11/3لى ٠خاب املجلغ
لاِلى للجامّاث بىاء ِلى سد اللجىت الّلمُت للٕت الّشبُت و آدابها لىٌاث ٚلاظاجزة بخّذًل الخخفق الزي سُٜذ ِلُه العُذة
ؤ.د /اًمان ٘ااد بش١اث مً ( ؤظخار لادب الّشبي ) الى ( ؤظخار لادب والىٝذ ) .
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

 .4م٣اجباث ؤٜعام ( اللٕت الّشبُت – اللٕت الاهجلحزًت  -الجٕش اُ٘ا – الاحخماُ – آلازاس – اللٕاث الؽشُٜت  -العُاظت ) بؽإن
مى ا٘ٝاث لاٜعام الّلمُت ِلى جشؼُداث املُّذًً الجذد دّ٘ت ِ 2020/ 2019لى الىدى الخالى :
جاسٍخ مى ا٘ٝت
مادة الخخفق وجٝذًشَا
الاظم
الٝعم
مجلغ الٝعم
2021/11/3
( لادب الّشبى) وجٝذًشَا
ِىُاث العُذ ؤخمذ العُذ الفُّذي
اللٕت الّشبُت
ممخاص
َبه وحُه دمحم حاد الججزوسي
2021/11/1
( الحماسة )
اللٕت الاهجلحزًت
جٝذًشَا حُذ حذا
2021/11/3
( حٕش اُ٘ت الىٝل )
هىسَان مدمىد ِبذالشئٗ عجىٍ
(ؼّبت
الجٕش اُ٘ا
جٝذًشَا ممخاص
ِامت )
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الؽُماء ؤخمذ ١امل الفُاد مهُىه

(ظىظُىلىحُا املعىحن)
جٝذًشَا حُذحذا
(ِلم الاحخماُ الذًجى)
جٝذًشَا ممخاص
(جفىٍشاظالمى )جٝذًشَا
ممخاص
(جشحمت )جٝذًشَا ممخاص

2021/11/3

ؤًت سممان سص ٛدمحم ظُذؤخمذ

(جشحمه) جٝذًشَا ممخاص

2021/11/3

( الّالٜاث الذولُت )
وجٝذًشَا ممخاص

_____

الاحخماُ
الؽا٘عى هفشٜاظم دمحم الؽا٘عى
آلازاس

دمحم خحري صابذ خعً

(ؼّبت
اللٕت
اللٕاث
الؽشُٜم م م م م م م م مت الّبرًت)
و آدابها
( ؼّبت
اللٕت
الٙاسظُت)
العُاظت

آالء ِبذالذاًم ؤخمذ دمحم الذًٜ

اًه ابشاَُم مدمىد ميؽاوي خمىدة

2021/11/1
2021/11/1
2021/11/3

الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 .5الىلب املٝذم مً العُذة ؤ.د /اًمان امللُجى سثِغ مجلغ ٜعم اللٕت الاهجلحزًت بمى ا٘ٝت املجلغ بجلعخه في ِ 2021/11/1لى
ججذًذ الزي ظب ٞوؤن جٝذم به الٝعم في ِام  ًِ 2015خاحت الٝعم الى حُّحن الاحى :
( )1مذسط لٕت ٘شوعُت ( مً ٔحرؤِماء َُئت الخذسَغ ).
( )1مذسط لٕت املاهُت( مً ٔحرؤِماء َُئت الخذسَغ ). .
ورل ٤للحاحت املاظت اليهم لحعً ظحر الّملُت الخّلُمُت بالٝعم .
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

خامعا  :مىلىِاث ؼئىن الىالب :
ؤوال  :الخفذًِ ٞلى مدمشالجلعت العابٝت :
الٝشاس  :جم الخفذًٞ
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

الٝشاس:ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

زاهُا  :مىلىِاث وخذاث الجىدة  - MIS -والُٝاط والخٝىٍم :
ُ٘ .1ما ًخّل ٞبىخذة الجىدة ً :شْ٘ املحمشملجلغ ال٣لُت .
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

زالثا :جدذًذ مىِذ الامخداهاث للٙفل الذساس ي لاو ٥للّام الجامعي :2022/2021
 .2املىلىُ :جدذًذ مىِذ الامخداهاث الؽٙهُت للٙفل الذساس ي لاو ٥للّام الجامعي .2022/2021
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت ِلى ؤن ًخم ِٝذ الامخداهاث ًىم العبذ املى ا٘ ،2021/12/11ٞوملذة ؤظبىُ ،مْ ِذم جى ٜٚالذساظت.
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

ُ
ُ
سابّا :املٝشساث الذساظُت والّٙالُاث املخّلٝت بها:
 .3املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/2بؽإن إلاخاوت بةهخٍام الّملُت الخّلُمُت والخذسَعُت ،
و٠زل ٤لاوؽىت فى الٝعم وهٍشا الوؽٕا ٥الٝاِاث الخذسَعُت باألِما ٥إلاوؽاثُت ٘ٝذ جم بِىاء مدالشاث ؤون الًً للىالب،
ومدالشاث مباؼشة ِىذ وحىد ؤما٘ ً٠اسٔت والٝعم ٌؽ٢شالضمالء ِلى الخٙهم والخّاون.
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
.
 .4املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/2بؽإن املى ا٘ٝت ِلى اظىاد مٝشس جاسٍخ مفش فى ِفش
الذولت الىظُىت ٜعم الازاس الٙشٜت الثالثت ؼّبت الازاس املفشٍت الى د١ /اسم الٝاض ى مىاـٙت مْ دِ /لُاء ؤبى ِلى وِلى الجمُْ
الالتزام بالٝىاِذ والمىابي املىٍمت.
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت.
الٝشاس:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

 .5املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/2بؽإن املى ا٘ٝت ِلى اِخماد اظخماساث الّبء
الخذسَس ى املٝذمت مً الضمالء و٘ٝا للخىت الخذسَعُت للٝعم والتى ١ل ٚبجمّها د /ؤمل خلٝها .
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
ُ ٥
ُ
 .6املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/2بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حّذًل حذو املٝشساث الذساظُت
ُ
ُ
الخاؿ بالعُذة الذ٠خىسة /خُاة ببشاَُم -املذسط املخٙشٓ بالٝعم ،ورلِ ٤لى الىدى الخالي:
الٙفل الذساس ي لاو٥
ُمىاـٙت مْ د .ابدعام الخماسي
الٙشٜت الثالثت
الٙلعٙت إلاظالمُت ( جفىٗ)
د.ابدعام الخماسي
الٙلعٙت إلاظالمُت والىفىؿ الٙشٜت الشابّت ( الثدت ٜذًمت)
ُ
مىاـٙت مْ د.سؼا سحب
الٙشٜت الثالثت
٘لعٙت الخاسٍخ
الٙفل الذساس ي الثاوي
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت.
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

خامعا :ال٢خاب إلالُ٢ترووي:
 .7املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/2بؽإن إلاخاوت بخٝشٍش ؤ.د٘ /اًض اهىس ِبذ املىلب و٘شٍٞ
ِمله بؽإن ٘دق ال٢خاب إلال٢ترووى والزي ًُٙذ بخى ا٘ ٞاملادة الّلمُت املٝذمت  softمْ م٢ىهاث املٝشس واخخىائها ِلى بّن
الاوؽىت وـالخُاتها للخذسَغ و اهىباٜها مْ المىابي واملّاًحر والٝىاِذ املّلىت وِلى الجمُْ سْ٘ املادة الّلمُت املخّلٝت
بال٢خاب الال٢ترووى ِلى املىفت مْ لشوسة جممُنها لالوؽىت املىلىبت وبىى ٟالاظئلت .
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
 .8املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/3بؽإن جإُ٠ذ ؤ.د.خىان
ُ
الؽا٘عي ،ؤ.دِ.بحر ٜاظم ،ؤ.د.ظماح الفاوي ،د.ؤمحرة الفٙتيِ ،لى اهتهائهم مً ِمل املٝشس إلالُ٢ترووي ،وفي اهخٍاس جىحيهاث
ال٣لُت وحهت الدعلُم.
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .
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الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
 .9املىلىُ:جى٘حراملادة الّلمُت الخاـت بالىالب ِلى مى ْٜال٣لُت ملً ًشٔب في رل.٤
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت.
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

ظادظا :جٝاسٍشالذِم الىالبي:
 .10املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/2بؽإن إلاخاوت بالخٝشٍش الىاسد مً د /ؤخمذ خمِغ
الٝٙى املشؼذ لا١ادًمى للذِم الىالبى،الزي ًُٙذ بةهخٍام الىالب فى املحالشاث ،ووؽش جىُِت ال٢خاب إلال٢ترووى،والخىُِت
باإلحشاءاث الاختراصٍت وخل املؽا١ل والفّىباث التى جىاحه الىالب ،واِخمذ املجلغ ما وسد فى الخٝشٍش.
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
 .11املىلىُ :جٝاسٍشالذِم الىالبي املش٘ىِت مً ٜعم اللٕت إلاهجلحزًت.
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

 .12املىلممىُ٠ :خمماب مجلممغ ٜعممم آلازمماسوالذساظمماث الُىهاهُممت والشوماهُممت بجلعممخه املىّٝممذة بخمماسٍخ  2021/11/3بؽ مإن إلاخاوممت بّممذم
جٝذم ؤي والب لئللخدا ٛبؽّبت الذساظاث لاوسوبُت الٝذًمت بالٙشٜت الثاهُت بالٝعم ختى آلان.
الٝشاس :ؤخُىذ اللجىت ِلما.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
زامىا :ما ٌعخجذ مً ؤِما:٥

 .13املىلمىُُ :مٝتمرح العمُذة لاظمخارة المذ٠خىسة /ظمماح الفماوي – وُ٠مل ال٣لُمت لؽماون الخّلمُم والىمالب ،بومالُ ٛمبمادسة ظماِذوي
والتي جخخق ُبمعاِذة والب الذمج والىالب املٙ٢ى٘حن وروي الاخخُاحاث الخاـت ،ورل ٤بخى٘حراملىاد الّلمُمت لهمم ُ
ومعماِذتهم
ُ
٘يهمما ِممً وشٍمم ٞاملّامممل املش٠ضٍممت بال٣لُمماثِ ،لممى ؤن ًممخم جخفممُق ؤًممام ُمدممذدة لىممالب ال٣لُممت ،وؤن ًخممىلى َممزٍ املهمممت صمالئهممم فممي
الٝعم ؤو ُمذسس ي املىاد بال٣لُت بن ؤم ً٢ورل ٤بالخيعُ ٞمْ سثِغ الٝعم .
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .

 .14املىلىُ٠ :خاب العُذ لاظخار الذ٠خىس /هبُل ب٢حر – املذًشالخىُٙزي ملش٠ضالُٝاط والخٝمىٍم ،بؽمإن ظمشِت بسظما ٥حؽمُ٢ل مجلمغ
بداسة وخذة الُٝاط والخٝىٍم ،ولشوسة جُّٙل بىذ سٜم ( )17مً الالثدت املّخمذة للمش٠ض.
الٝشاسًُ :شْ٘ لامشللّشك ِلى مجلغ ال٣لُت.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما وحاسي جىُٙز املىلىب .
ُ
 .15املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الاحخمماُ بجلعمخه املىّٝمذة بخماسٍخ  2021/11/1بؽمإن اِخمماد خىمت الخمذسٍب الّملمي للٙشٜمت الشابّمت
بٝعم الاحخماُ.
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت.
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 .16املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الجٕش اُ٘ا بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/3بؽإن املى ا٘ٝت ِلى جشؼمُذ العمُذ المذ٠خىس /ؤخممذ
ُ
٘شخاث – املذسط بالٝعمُ ،مؽش٘ا للمّامل بالٝعم ( مّمل  -GISالتربت – املشـذ) واملشظم ،للّام الجامعي .2022/2021
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 .1املىلىُ :اِزاسوالب ال٣لُت ِلى الىدى الخالى :
الٙشٜت  /الٝعم
اظم الىالب /الىالبت
م

ظبب الّزس

الٙترة

الٝشاس

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

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

.1

اظماُِل ؤخمذ ِبذالشخُم الشابّت ٜعم الخاسٍخ
اهخٍام باٛ
اظماُِل

حاثدت ٠ىسوها

ِام
2021/2020

وافق مجلس
الكلية

ظادظا :مىلىِاث الذساظاث الّلُا:
ؤوال :الخفذًِ ٞلى الجلعت العابٝت
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
سابّا :مىلىِاث ٜعم اللٕت إلاهجلحزًت:
 -1املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم اللٕت إلاهجلحزًت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/1بؽإن املى ا٘ٝت ِلى اِخماد هدُجت الاخخباس
الخإَُلي لباخثي الذ٠خىساة ؼّبت ؤدب اهجلحزي ظاِاث مّخمذة ٠ما ًلي:
ؤظماء خمِغ سممان - 95 :ممذوح ِلي املضًٍ90 :
ٜشاساللجىت :اخُىذ اللجىت ِلما
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -2املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم اللٕت إلاهجلحزًت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/1بؽإن املى ا٘ٝت ِلى مىذ الباخثت /لحى
سممان مىفىس( املُّذة بالٝعم) ،دسحت املاحعخحر في آلاداب ٜعم اللٕت إلاهجلحزًت ؼّبت لادب إلاهجلحزي جخفق دُٜٞ
الٝشاءة اللٕىٍت لؤلدب بىٍام العاِاث املّخمذة ورل ٤بّذ ِمل الخفىٍباث التى ؤبذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت.
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
خامعا :مىلىِاث ٜعم الخاسٍخ:
 -1املىلم م م م م ممىُ٠ :خم م م م م مماب مجلم م م م م ممغ ٜعم م م م م ممم الخم م م م م مماسٍخ بجلعم م م م م ممخه املىّٝم م م م م ممذة بخم م م م م مماسٍخ  2021/11/2م بؽم م م م م ممإن املى ا٘ٝم م م م م ممت ِلم م م م م ممى
حس م م م م ممجُل مىل م م م م ممىُ بد م م م م ممث الىالب م م م م ممت /ظ م م م م مىاء ٌع م م م م ممشي ِ م م م م ممامش ،الظ م م م م ممخ٢ما ٥مخىلب م م م م مماث دسح م م م م ممت املاحع م م م م ممخحرف م م م م ممى الاداب
مً ٜعم الخاسٍخ بىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت جاسٍخ بظالمى بّىىان:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
الجشاثم والّٝىباث فى الّشا ٛخال ٥الّفشالّباس ى لاوَ232-132 ٥م 847-750 /م .

جدذ اؼشاٗ:
ؤ.د /جِعحردمحم دمحم ؼادي اظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه املعاِذ بالٝعم
د /اظالم ٘ىصي اوغ مذسط ِلم الاحخماُ الٝاهىوى بال٣لُت
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021/10/25م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -2املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حسجُل مىلىُ بدث
الىالبتَ /ذًشدمحم ِبذ املىلب ،الظخ٢ما ٥مخىلباث دسحت الذ٠خىساٍ فى الاداب مً ٜعم الخاسٍخ بىٍام العاِاث املّخمذة
ؼّبت جاسٍخ بظالمى بّىىان:
لامً الاحخماعى فى ظلىىت دَلى دساظت جاسٍخُت َ816-602م 1414-1210 /م
جدذ اؼشاٗ ؤ.د /ابشاَُم دمحم ِلى مشحىهت اظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه بالٝعم ،
ؤ .د /خىان مبرو ٟظُّذ اللبىدي اظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت الاظ٢ىذسٍت
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021/10/25م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -3املىلم م م م م ممىُ٠ :خم م م م م مماب مجلم م م م م ممغ ٜعم م م م م ممم الخم م م م م مماسٍخ بجلعم م م م م ممخه املىّٝم م م م م ممذة بخم م م م م مماسٍخ  2021/11/2م بؽم م م م م ممإن املى ا٘ٝم م م م م ممت ِلم م م م م ممى
حس م م م م م ممجُل مىل م م م م م ممىُ بد م م م م م ممث الىالب م م م م م ممت ٔ /م م م م م ممادة مىس م م م م م م ى ِب م م م م م ممذ ال م م م م م ممشخمً ؤخم م م م م م ممذ ،الظ م م م م م ممخ٢ما ٥مخىلب م م م م م مماث دسح م م م م م ممت
الذ٠خىساة فى الاداب مً ٜعم الخاسٍخ بىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت جاسٍخ خذًث بّىىان:
الفالىهاث الثٝاُ٘ت فى مفشفى الىف ٚالاو ٥مً الٝشن الّؽشًٍ ( دساظت جاسٍخُت )
جدذ اؼشاٗ ؤ.د /ـالح اخمذ َشٍذي د /اخمذ خمِغ الٝٙى .
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021/10/25م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -4املىل ممىُ٠ :خ مماب مجل ممغ ٜع ممم الخ مماسٍخ بجلع ممخه املىّ ٝممذة بخ مماسٍخ 2021/11/2م بؽ ممإن املى ا٘ ٝممت ِل ممى حس ممجُل مىل ممىُ بد ممث
الىالب /سلا ِىُت ِبذ الٙخاح الظمخ٢ما ٥مخىلبماث دسحمت املاحعمخحرفى الاداب ممً ٜعمم الخماسٍخ بىٍمام العماِاث املّخممذة
ؼّبت جاسٍخ ٜذًم بّىىان :
بدحرة املجزلت وٌهحرَا فى مفشالٝذًمت دساظت ؤزشٍت خماسٍت
جدممذ اؼممشاٗ :ؤ.د /و٘مذي ابممى الىمممش ،د /ؤؼممشٗ ِبممذ الممشئوٗ سأممب مممذًشاداسة البدممث الّلمممى بمخمماخ ٚالاظمم٢ىذسٍت و مممذًش
الازاسالٕاسٜت فى الاظ٢ىذسٍت ظابٝا
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021/10/25م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -5املىلممىُ٠ :خمماب مجلممغ ٜعممم الخمماسٍخ بجلعممخه املىّٝممذة بخمماسٍخ 2021/11/2م بؽممإن املى ا٘ٝممت ِلممى مممىذ الىالبه/ؤظممماء دمحم
ؼّبان العنهىسي ،دسحت املاحعخحرمً ٜعم الخاسٍخ ؼّبت الخاسٍخ الاظالمى بىٍام العاِاث املّخمذة فى سظاله بّىىان :
الذوسالعُاس ى والحماسي لؤلسمً فى مفشخال ٥الّفشالٙاومى َ567-466م1171-1073 -م
ورل ٤بّذ ؤن اجمذ الخفىٍباث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -6املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى مىذ الىالبه /هادًت ابشاَُم
٘خذ هللا الب٢شي ،دسحت املاحعخحرمً ٜعم الخاسٍخ ؼّبت الخاسٍخ الاظالمى بىٍام العاِاث املّخمذة فى سظاله بّىىان:
املازشاث الضماهُت وامل٣اهُت فى ج٢ىًٍ الصخفُت – الحجاج بً ًىظ ٚالثٙٝى اهمىرحا َ95-41م 713-661/م
ورل ٤بّذ ؤن اجمذ الخفىٍباث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -7املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حؽُ٢ل لجىت الح٢م
واملىاٜؽت للىالب  /ؼىقى ؼّبان ؼىقى ١امل ،فى الشظالت املٝذمه مىه الظخ٢ما ٥مخىلباث دسحت املاحعخحرفى الاداب بىٍام
العاِاث املّخمذة ٜعم الخاسٍخ – ؼّبت الخاسٍخ الاظالمى بّىىان
الحٝى ٛواملّامالث فى بالد املٕشب والاهذلغ مً خال ٥هىاص ٥بً ظهل َ486-413م 1093-1022 /م
ِلى الىدى الخالى :
 -1ؤ.د /ابشاَُم دمحم ِلى مشحىهت
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه وسثِغ ٜعم الخاسٍخ ١لُت الاداب حامّت دمنهىس
سثِعا ومىاٜؽا
 -2ؤ.د /ـبحى ِبذ املجُذ ادسَغ
مىاٜؽا
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه املعاِذ ١لُت الاداب حامّت ٙ٠شالؽُخ
 -3ؤ.م .د /جِعحردمحم ؼادي
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه املعاِذ ١لُت الاداب حامّت دمنهىس
مؽش٘ا
جدذ اؼشاٗ ؤ.د /جِعحرؼادي  ،د /ماَشدمحم ابى العُّذ .
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
-8املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حؽُ٢ل لجىت الح٢م واملىاٜؽت
للىالبه  /اًمان ابشاَُم ٘خذ هللا ب٣اسالظخ٢ما ٥مخىلباث دسحت املاحعخحرفى الاداب بىٍام العاِاث املّخمذة ٜعم الخاسٍخ – ؼّبت
الخاسٍخ الاظالمى بّىىان
حهىد ِٝبت بً هاْ٘ فى ٘خذ بالد املٕشب ( دساظت جدلُلُت وهٝذًت آلساء املاسخحن )
ِلى الىدى الخالى :
 -1ؤ.د /ابشاَُم ِبذ املىّم ظالمت
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت الاظ٢ىذسٍت سثِعا ومىاٜؽا
 -2ؤ.د /اخمذ ِبذ العالم هاـٚ
مىاٜؽا
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت وىىا
– 3ؤ .د /اخمذ دمحم اظماُِل الجما٥
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت دمنهىس
مؽش٘ا
بؼشاٗ :ؤ.د /اخمذ اظماُِل الجما٥
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
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ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -9املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حؽُ٢ل لجىت الح٢م واملىاٜؽت
للىالب /وه دمحم اظماُِل مشس ى ،الظخ٢ما ٥مخىلباث دسحت املاحعخحر فى الاداب بىٍام العاِاث املّخمذة ٜعم الخاسٍخ – ؼّبت
الخاسٍخ الاظالمى بّىىان:
دوله بجى وواط وِالٜاتها الخاسحُت مىز وؽإتها وختى ظٝىوها (َ961-876م 1555-1471 /م) .
ِلى الىدى الخالى :
 -1ؤ.د /ـالح اخمذ َشٍذي
سثِعا ومىاٜؽا
ؤظخار الخاسٍخ الحذًث واملّاـش ١لُت الاداب حامّت الاظ٢ىذسٍت
 -2ؤ.د /خعحن ِبذ هللا العُذ مشاد
مىاٜؽا
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه ب٣لُت الذساظاث الا٘شٍُٝت الّلُا – حامّت الٝاَشة
– 3ؤ .د /اخمذ دمحم اظماُِل الجما٥
ؤظخار الخاسٍخ الاظالمى وخماسجه ١لُت الاداب حامّت دمنهىس
مؽش٘ا
بؼشاٗ :ؤ.د /اخمذ اظماُِل الجما٥
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
ظادظا :مىلىِاث ٜعم الٕت الّشبُت:
 -1املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم اللٕت الّشبُت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/3بؽإن املى ا٘ٝت ِلى مىذ دسحت املاحعخحر
للباخثت /ؼُماء خعً صاًذ بىٍام العاِاث املّخمذة فى الشظالت املٝذمت بّىىان:
البىاء الٙجى فى الٝفت الٝفحرة ِىذ سلا امام
ورل ٤بّذ ؤن اجمذ الخفىٍباث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -2املىلمىُ٠ :خمماب مجلمغ ٜعممم اللٕممت الّشبُمت بجلعممخه املىّٝمذة بخمماسٍخ  2021/11/3بؽممإن املى ا٘ٝمت ِلممى حسمجُل مىلممىُ البدممث
املٝذم مً الىالبت /لحى ٘٢شي ِبذٍ ببشاَُم ،جخفق لادب والىٝذ بّىىان:
ٌاَشة الش٘ن فى مٝاالث ِبذ هللا الىذًم دساظت جدلُلُت
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .

==========================================================================
ث -1496633540 :ث  +فاكس 1496633540
~~51
مجمع الكلياث – األبعاديت– دمنهور – البحيرة
website:www.Damanhour.edu.eg
E-mail:Smartgate@damanhour.edu.eg

رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art
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بؼشاٗ:
ؤ.د .بًمان ٘ااد بش١اث  -ؤ.د .ؤظماء مدمىد ؼمغ الذًً
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021/10/20م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -3املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم اللٕت الّشبُت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/3بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حسجُل الىالب /وت وُّم
خبِب الٝشاض ى لذسحت املاحعخحرفى آلاداب ،بىٍام العاِاث املّخمذة ،فى خىت بّىىان:
الخىاظب العُاقى فى ظىسحى الف ٚوالجمّت ،دساظت ؤظلىبُت
بؼشاٗ:
ؤظخار لادب والىٝذ ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس
ؤ.د .بًمان ٘ااد بش١اث
ؤظخار وسثِغ ٜعم اللٕت الّشبُت ١لُت الذساظاث إلاظالمُت ،مذًىت العاداث.
ؤ.د .ـبري ٘ىصي ؤبى خعحن
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021/10/20م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -4املىلممىُ٠ :خمماب مجلممغ ٜعممم اللٕممت الّشبُممت بجلعممخه املىّٝممذة بخمماسٍخ  2021/11/3بؽممإن بِممادة حؽممُ٢ل لجىممت الح٢ممم واملىاٜؽممت
للباخممث /ولُممذ ٘خح ممى ببممشاَُم ؼ ممّلت ،فممى الشظممالت املٝذم ممت لىُممل دسح ممت املاحعممخحرفممى الّل ممىم اللٕىٍممت بىٍ ممام العمماِاث املّخم ممذة
بّىىان:
لازشالذاللى فى الخٙعحرالىدىي بحن ؤمالى ابً الصجشي و إًجاصالبُان للىِعابىسي
ِلى الىدى الخالى:
مؽش٘ا وسثِعا
ؤ.د .مدمىد ٘شاج ِبذ الحاَ٘
مىاٜؽا
ؤ.د.ص٠شٍا شحاجه الٝٙى
مىاٜؽا
ؤ.م.د .مفىٙى بظماُِل وجُذ
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ظابّا :مىلىِاث ٜعم آلازاسوالذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت
 -1املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخت املىّٝذة فى 2021 /11/3م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى
خىت بدث الىالبت /هادًت ِبذ الحمُذ ببشاَُم ٘ىلت لىُل دسحت املاحعخحر فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة مً ٜعم آلازاس
الُىهاهُت والشوماهُت فى مىلىُ بّىىان:
الخماثم وؤظخخذاماتها فى لامبراوىسٍت الشوماهُت
بةؼشاٗ:
ؤظخار د٠خىسآلازاسالُىهاهُت والشوماهُت ب٣لُت آلاداب حامّت دمنهىس
ؤ.د .خىان خمِغ الؽا٘عى
ؤظخار معاِذ آلازاسالُىهاهُت والشوماهُت ١لُت آلاداب حامّت وىىا
ؤ.دِ .ضةِبذ الحمُذٜابُل
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس 2021/11/3م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -2املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخت املىّٝذة فى 2021 /11/3م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى
خىت بدث الىالبت /ظلمى دمحم خعً لىُل دسحت املاحعخحر فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة مً ٜعم آلازاس الُىهاهُت
والشوماهُت فى مىلىُ بّىىان:
امل٢دؽٙاث لازشٍت بخل ؤبى مىذوسفى الّفشالشوماوى
بةؼشاٗ:
لاظخار بٝعم آلازاسالُىهاهُت والشوماهُت ب٣لُت آلاداب حامّت دمنهىس
ؤ.د .خىان خمِغ الؽا٘عى
ؤ.د .ـٙاء ؤبى الحزًذ
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس 2021/11/3م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -3املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخت املىّٝذة فى 2021 /11/3م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى
خىت بدث الىالب /حما ٥ـالح دمحم ًاظحن لىُل دسحت الذ٠خىساة فى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة مً ٜعم آلازاس الُىهاهُت
والشوماهُت فى مىلىُ بّىىان:
الخفاثق املّماسٍت الشوماهُت فى ِهذ لامبراوىسَادسٍان دساظت جىبُُٝت ِلى مّبذ ُ٘ىىط وسوما بشوما باظخخذام
الى ا ْٜاملّضص
بةؼشاٗ:
ؤظخار د٠خىسآلازاسالُىهاهُت والشوماهُت ب٣لُت آلاداب حامّت دمنهىس
ؤ.دِ .بحرِبذ املحعً ٜاظم
ؤظخار الهىذظت ب٣لُت الهىذظت  -حامّت ِحن ؼمغ
ؤ.د /جامشدمحم الىادي
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس 2021/11/3م
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -4املىلممىُ٠ :خمماب مجلممغ ٜعممم آلازمماسوالذساظمماث الُىهاهُممت والشوماهُممت بجلعممخت املىّٝممذة فممى 2021 /11/3م بؽممإن املى ا٘ٝممت ِلممى
ؤِادة حؽُ٢ل لجىت الح٢م واملىاٜؽت للىالبت /ابدعام ؤبى صٍذ بىٙغ لاِماء ورل ٤إلهتهاء املذة الخاـت بها.
ٜشاساللجىت :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
زامىا :مىلىِاث ٜعم إلاحخماُ
 -1املىل ممىُ٠ :خ مماب مجل ممغ ٜع ممم الاحخم مماُ بجلع ممخه املىّ ٝممذة بخ مماسٍخ  2021/11/1بؽ ممإن الخى مماب امل ٝممذم م ممً الع ممُذة /م ممشٍم
شممحاجت بب ممشاَُم ش ممحاجت – املممذسط بٝع ممم إلاحخم مماُ جخف ممق اجفمما ٥وإِ ممالم ،بخف ممىؿ ٘ ممخذ الدسممجُل ف ممى ٜع ممم الاحخم مماُ
للذساظاث الّلُا مشخلت الذ٠خىساة ؼّبت اجفا ٥وإِالم .
وٜممذ و ا٘مم ٞمجلممغ الٝعممم وٍش٘ممْ املىلممىُ بلممى لجىممت الذساظمماث الّلُمما ،مممْ بلٕمماء مى ا٘ٝممت مجلممغ الٝعممم العممابٝت ِلممى
حسجُلها خاسج حامّت دمنهىس.
ٜشاساللجىتً :شْ٘ لامشللّشك ِلى مجلغ ال٣لُت
الٝشاس:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -2املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الاحخماُ بجلعمخه املىّٝمذة بخماسٍخ  2021/11/1بؽمإن املى ا٘ٝمت ِلمى بِمادة حؽمُ٢ل لجىمت الح٢مم
واملىاٜؽت للباخثت /هذي ببشاَُم الشومى ،لىُل دسحت املاحعخحرفى آلاداب بىٍام العاِاث املّخمذة فى سظاله بّىىان:
ؤظلىب الحُاة و اوّ٣اظاجت ِلى زٝا٘ت الاظتهال ٟفى املجخمْ (دساظت جىبُُٝت مٝاسهت فى مداٍ٘ت البدحرة)
ِلى الىدى الخالى:
سثِعا ومىاٜؽا
ؤ.دِ .بذ هللا ِبذ الشخمً ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت الاظ٢ىذسٍت
ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس
مؽش٘ا
د .هاجى بذسببشاَُم
د .مدمىد ِبذ الحمُذ خمذي ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس
مؽش٘ا
ؤظخار ِلم الاحخماُ ١لُت آلاداب حامّت دمنهىس
مىاٜؽا
د .مجذي ؤخمذ بُىمى
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
جاظّا :مىلىِاث ٜعم الجٕش اُ٘ا
 -1املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الجٕش اُ٘ا بجلعخه املىّٝمذة بخماسٍخ  2021 /11 /3مء بؽمإن خىماب ؤ.د .ظمماح الفماوي وُ٠مل ال٣لُمت
للذساظاث الّلُا والبدىر املحى ٥مً ؤ.دِ .بذ الحمُذ العُذ ِبذ الحمُذ هاثب سثِغ الجامّمت للذساظماث الّلُما والبدمىر بؽمإن
خىت وآلُاث جدىٍل الذساظاث الّلُا والبدىر بلى هٍام سٜمي ر١ي
املىلممىُ لممه ؼممٝحن ازىممحن :لاو ،٥مممً هاخُممت جٝىُممت الخدممى٘ ،٥هممزا مىممىه بممةداسة املؽممشوِاث بالجامّممت ،وَممزا ممما جممم ممماخشا فممي الدسممجُل
الال٢ترووي والىخاثج الال٢تروهُت للىالب بىٍم املّلىماث إلاداسٍت  .MISوآلاخش ،الذساظاث الّلُا مً الىاخُت لا١ادًمُت مم ً٢بدخا ٥آلُت
الخّلم ًِ بّذ حضثُا ٘يها ،وال ًم ً٢جدىٍليها ١لُا ،خُث ًخىلب الاجفا ٥املباؼشبحن الباخث واملؽشٗ
ٜشاساللجىت :اخُىذ اللجىت ِلما
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
ِاؼشا :مىلىِاث ٜعم الٙلعٙت:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -1املىلمىُ٠ :خماب مجلمغ ٜعممم الٙلعمٙت بجلعمخه املىّٝممذة بخماسٍخ 2021/11/2م بؽمإن املى ا٘ٝمت ِلممى حسمجُل الخىمت املٝذمممت
مً الىالبت ساهذا ِىُت بش١اث دسوَؾ الظخ٢ما ٥مخىلباث الحفىِ ٥لى دسحت املاحعخحرفي الاداب بىٍام العاِاث املّخمذ
بالٝعم ؼّبت الٙلعٙت وجاسٍخها بّىىان:
الالضام الخلٝي بحن دًشٍ ٤باس٘ذ و اًماهىٍل لُُٙىاط دساظت جدلُلُت مٝاسهت
بةؼشاٗ :ؤ.د /مُالد ص١ى ٔالى
ؤ.م.دِ /فام ٠ما ٥املفشي
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021-11-2
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -2املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حؽُ٢ل لجىت الح٢م
واملىاٜؽت للباخثت /سؼا ِبذ الٕجى مىس ى في الشظالت املٝذمت لىُل دسحت املاحعخحربىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت الٙلعٙت
وجاسٍخها وهي بّىىان:
مؽ٣لت املّش٘ت وؤصمت الّالم املّاـشِىذ ادحاسمىساهى
وجخ٢ىن لجىت الح٢م واملىاٜؽت مً :
ؤ.د٘ /مل هللا دمحم بظماُِل
ؤظخار ٘لعٙت العُاظُت وسثِغ ٜعم الٙلعٙت١ -لُت آلاداب حامّت دمنهىس
مؽش٘ا وسثِعا
ؤ.د /ابشاَُم ولبت ظل٢ها
مؽش٘ا
اظخار الٙلعٙت الحذًثت واملّاـشة ووُ٠ل ١لُت الاداب بجامّت وىىا
ؤ.م.دمخخاسِبذ املىّم البعُىوي
مىاٜؽا
اظخار معاِذ الٙلعٙت الحذًثت املّاـشاملعاِذ١لُت الاداب ٜعم الٙلعٙت حامّت وىىا
ؤ.م.د ِفام ٠ما ٥املفشي
مىاٜؽا
اظخار الاخال ٛالاظالمُت املعاِذ بالٝعم
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس :و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :
تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -4املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى حسجُاللخىت املٝذمت مً
الىالبت /سيهام مدمىد دمحم حمّت الظخ٢ما ٥مخىلباث الحفىِ ٥لى دسحت املاحعخحرفي الاداب بىٍام العاِاث املّخمذ بالٝعم ؼّبت
الٙلعٙت وجاسٍخها بّىىان:
الّٝل والممحرفي ال٢ٙشالاظالمي وال٢ٙشالٕشبي الحذًث وه ِبذ الشخمً وسوظى ؤهمىرحادساظت جدلُلُت مٝاسهت
وجخ٢ىن لجىت الاؼشاٗ مً :
ؤ.م.د ِفام ٠ما ٥املفشي
ؤ.م.د سؼا مدمىد سحب
ِلما بإن جاسٍخ العُمىاس2021-11-2
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
 -3املىلمىُ٠ :خماب مجلمغ ٜعممم الٙلعمٙت بجلعمخه املىّٝممذة بخماسٍخ 2021/11/2م بؽمإن املى ا٘ٝمت ِلممى حسمجُل الخىمت املٝذمممت
مممً الىالبممتَ /مماحشدمحم ِبممذ املجُممذ الظممخ٢ما ٥مخىلبمماث الحفممىِ ٥لممى دسحممت املاحعممخحرفممي الاداب بىٍممام العمماِاث املّخمممذ
بالٝعم ؼّبت الٙلعٙت وجاسٍخها بّىىان :
اخال ٛالٝىة بحن ال٢ٙشالاظالمي وال٢ٙشالٕشبي الحذًث دساظت مٝاسهت
وجخ٢ىن لجىت الاؼشاٗ مً :
ؤ.م.د ِ.فام ٠ما ٥املفشي
ؤ.م.د .سؼا مدمىد سحب
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
 -4املىلىُ٠ :خاب مجلغ ٜعم الٙلعٙت بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ 2021/11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى مىذ الىالب ِبذ الٝادس
خعً ِبذ الٝادسدسحت املاحعخحربىٍام العاِاث املّخمذة ؼّبت الٙلعٙت وجاسٍخها والشظالت بّىىان:
الخلىة وحاَذة الىٙغ الاوعاهُت ِىذ الفىُ٘ت دساظت جدلُلُت
ورل ٤بّذ ؤن ؤجم الىالب الخفىٍباث التى ابذتها لجىت الح٢م واملىاٜؽت.
الٝشاس :و ا٘ٝذ اللجىت
الٝشاس:و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

ظابّا  :مىلىِاث الّالٜاث الثٝاُ٘ت والخاسحُت :
مىلىِاث ٜعم الخاسٍخ :
ؤوال ٠ /خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه فى2021 /11/2م بؽإن اخاوت ؤ.د /ابشاَُم مشحىهت بمؽاس٠خه ُ٘ما ًلى :
 -1ؼهادة خمىسامللخٝى الذولى بّىىان الابخ٣اسفى البدث الّلمى بالخّاون مْ حامّت بجى ولُذ لُبُا فى 2021/10/15
 -2خمىسدوسة الُٝادة واداسة الخُٕحرحامّت ج٢شٍذ بالّشا ٛفى الٙترة مً 2021/ 10 – 14/13
 -3مؽاس٠خه فى املحالشة الّلمُت بّىىان الٙجىة الشٜمُت وظبل الخدى ٥الشٜمى فى 2021/10/12
 -4مؽاس٠خه فى املحالشة الّلمُت بّىىان حّلم  ُٚ٠جخّلم فى 2021/10/12
 - 5مؽاس٠خه فى املحالشة الّلمُت بّىىان ٘ىىن الخدذر فى 2021/10/22
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما .
زاهُا ٠ /خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه فى2021 /11/2م بؽإن املى ا٘ٝت ِلى ظٙش ا0دِ 0لى اخمذ العُذ الى اًىالُا لالؼترا ٟفى
ّ٘الُاث املؽشوُ البدثى الخإزحر الحماسي املخباد ٥بحن الؽش ٛوالٕشب مً الٝشن الم  11الى الٝشن الم  21مً  2021/12/2الى
2021/12/9
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

زالثا ٠ /خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه فى2021 /11/2م بؽإن مى ا٘ٝت الٝعم ِلى جشؼُذ ؤ.د٘ /اًضة ـٝش فى الحفىِ ٥لى حاثضة
الذولت للخٙى ٛالّلمى للّلىم الاحخماُِت والتى جمىدها وصاسة الثٝا٘ت ًِ ِام . 2022
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
سابّا ٠ /خاب مجلغ ٜعم الخاسٍخ بجلعخه فى2021 /11/2م بؽإن مى ا٘ٝت الٝعم ِلى جشؼُذ ؤ.د٘ /اًضة ـٝش فى الحفىِ ٥لى
حاثضة الذولت للّلىم الاحخماُِت والتى جمىدها وصاسة الثٝا٘ت ًِ ِام . 2022
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت .
مىلىِاث ٜعم آلازاسوالذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت
ؤوال  /اخاوت مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة فى2021 /11/3م باؼترا ٟا0دِ 0بحر ٜاظم اللٝاء
هذوة خال ٥املىظم الثٝافى ب٣لُت الضساِت – ظاباباؼا – الاظ٢ىذسٍت ًىم  ُٚ٠ ًِ 2021/11/29حعخّذ لعى ٛالّمل
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
زاهُا  /اخاوت مجلغ ٜعم آلازاسوالذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة فى2021 /11/3م بالخٝشٍشالىاسد مً ا0دِ 0بحر
ٜاظم للحىاسالّلمى الزي ِٝذ ؤون الًً بّىىان :
The impact of digitalisation and education on the promotion
of intercultural dialogue in the Euro-Med region
ورلً ٤ىم  19ؤ٠خىبش 2021والتي ِٝذث خى ٥البدشاملخىظي.
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
زالثا  /مى ا٘ٝت مجلغ ٜعم آلازاس والذساظاث الُىهاهُت والشوماهُت بجلعخه املىّٝذة فى2021 /11/3م ِلي املٝترح املٝذم مً ؤ.دِ /بحر
ٜاظم بالخيعُ ٞمْ الذ٠خىسظُّذ سخا مذًش مخد ٚسؼُذ بخفىؿ ِٝذ دوسة للىالب الٝعم ووالب آلازاس مجاها بالخّاون مْ مخدٚ
سؼُذ بمداٍ٘ت البدحرة ؤون الًً معاء ِلي مذاسزالزت ؤًام في بذاًت ؼهشدٌعمبروظىٗ ج٢ىن ِلي الىدى آلاحي
امل٣ان
اظم املحالش
اظم املحالشة
ؤون الًً
ؤ.دِ /بحرٜاظم
ً٘ الخُٝب لازشي إلا٘تراض ي
ؤون الًً
ؤ.د /خىان الؽا٘عي
جإزحرالحٙاثشِلي دساظت آلازاس
ؤون الًً
ؤ.د /ظماح الفاوي
مذخل الي ِلم الحٙاثش
ؤون الًً
ؤ.دِ /الء الىداط مذًشبداسة الىعي لازشي
سظم وجىزُ ٞالٙخاسلازشي
بالبدحرة -وصاسة آلازاسوالعُاخت -البدحرة
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ؤخذر الا٠دؽا٘اث لازشٍت الحذًثت
بالجباهت الٕشبُت باألظ٢ىذسٍت

ؤ.د٘ /هُمت الىداط
مىىٝت آزاسلاظ٢ىذسٍت -وصاسة آلازاسوالعُاخت -
لاظ٢ىذسٍت

خٙاثشمّبذ ٠ىم جشوحه بالبدحرة

ؤ /ؤخمذ سص - ٛمىىٝت آزاسالبدحرة

ؤون الًً

ؤون الًً

الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
مىلىِاث ٜعم الاحخماُ :
ؤوال  /مى ا٘ٝت مجلغ ٜعم الاحخماُ بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/1بان جٝىم د 0ؼُماء خلمى شحاجه بّمل هذواث ودوساث فى
١لُت الاداب خى ٥دوسالجامّت فى جىُِت ؼباب الجامّت بان الخلٙت معئىلُت و٘ٝا ملبادسة خُاة ٠شٍمت
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
مىلىِاث ٜعم الجٕش اُ٘ا :
ؤوال /اخاوت مجلغ ٜعم الجٕش اُ٘ا بجلعخه املىّٝذة بخاسٍخ  2021/11/3بخىت الىذواث الّلمُت وهذواث الجىدة بالٝعم للّام
الذساس ى . 2022/2021
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
مىلىِاث ٜعم الاحخماُ :
ؤوال /مى ا٘ٝت مجلغ ٜعم الاحخماُ بجلعخه املىّٝذة في ِ 2021/11/1لى مؽاس٠ت العُذة الذ٠خىسة /نها ِبذاملٝفىد ٔالى لاظخار
املعاِذ بٝعم الاحخماُ في ماجمش حامّت اوهخاسٍى للبدث والخىمُت في الٙترة مً ً 4 – 2ىاًش  2022ببدث بّىىان ( خمالث الدعىٍٞ
الال٢ترووى اللُاث الخدى ٥الشٜمى بمفشفي مشخلت ما بّذ ٠شوها )
الٝشاس:
و ا٘ ٞمجلغ ال٣لُت

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

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

زامىا  :مىلىِاث خذمت املجخمْ وجىمُت البِئت :
ؤوال :الخفذًِ ٞلى حلعت املحمشالعاب.ٞ
الٝشاس :جم الخفذً.ٞ
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
زاهُا :مىلىِاث الاخاوت :
 .1ؤخُىذ اللجىت بالخىاب الىاسد مً العُذ لاظخار الذ٠خىس /دمحم مفىٙى لىُ ٚؤمحن املجلغ لاِلى للجامّاث بؽإن دوس
الجامّاث مً خال ٥املجلغ لاِلى لؽئىن خذمت املجخمْ وجىمُت البِئت مىز ِام  2019ومعاَمتها في املؽشوُ الٝىمى
للٝماء ِلى لامُت مْ َُئت حّلُم ال٢باس.
الٝشاس:ؤخُىذ اللجىت ِلما و جم جىُٙز ما حاء بالخىاب .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
 .2ؤخُىذ اللجىت بالخىاب الىاسد مً العُذ لاظخار الذ٠خىس /دمحم مفىٙى لىُ ٚؤمحن املجلغ لاِلى للجامّاث بؽإن
اظخمشاساملخابّت الُىمُت لّملُت الخىُّم لذ ٘حروط ٠ىسوها ..
الٝشاس:ؤخُىذ اللجىت ِلما و جم جىُٙز ما حاء بالخىاب .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
زالثا :مىلىِاث اللجىت:
 .3جخٝذم اللجىت بالؽ٢شللعادة ؤِماء اللجىت ِلى اليؽاه امللمىط خال ٥ؼهشا٠خىبش وجخق بالز٠ش العُذة الذ٠خىسة /اًمان
ِالم و العُذ الذ٠خىس /اؼشٗ ؼلبي .
الٝشاس:ؤخُىذ اللجىت ِلما .
الٝشاس:
رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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رؤيت الكليت :

جامعت دمنهور
كليت اآلداب

تتطل الكلية ىلإ أن تكون مؤسسة تعليمية وبحثية
معتمد تحتو مكا ة مرموىة بين ظائرةا وتصو بأساتذت ا
وخرياي ا ىلإ مستوت الم السة محليأ و اىليميإا من خالو
برامج دراسية متمية لإ مرحلتإ الليسا س والدراسات
العليا تس م لإ الرىإ و الت مية المستدامة للماتم .

Damanhur university
Faculty of Art

=========================================================
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
 .4جىاؼذ اللجىت العادة ؤِماء َُئت الخذسَغ بخىبُ١ ٞا٘ت الاحشاءاث الاختراصٍت ؤزىاء املحالشاث .
الٝشاس:ؤخُىذ اللجىت ِلما .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.
 .5جىاؼمذ اللجىممت العممادة سئظمماء لاٜعمام الّلمُممت بمممذ ًممذ الّمىن والخّمماون مممْ الخىممت الخىُٙزًمت لى١الممت خذمممت املجخمممْ وجىمُممت
البِئت للّام الجامعى . 2022/2021
الٝشاس:ؤخُىذ اللجىت ِلما .
الٝشاس:
ؤخُي مجلغ ال٣لُت ِلما.

 املجلغ في خالت اوّٝاد داثم مىز بذاًت ؤصمت ٠ىسوها وختى جاسٍخه.
َزا وٜذ اهخهى الاحخماُ العاِت الثالثت ِفشا بّذ الٍهش .
عميد الكلية
أ.د /دمحم رفعت االمام

رسالة الكلية :
تقدم الكلية خدمة تعليمية وبحثية متميزة ترىزإ ىلزإ مسزتوت التميزة وا بزداج لزا مازاو اعدام والعلزوم ا سزا ية لزإ سزوا العمزو محليزا إ و ىىليميزا اسزت ادا إ ىلزإ معزايير
الاود التعل يمية و البحثية  ،و مواكبة التطورات العلمية و الفكرية و التك ولواية  ،و ذلك بالتطوير المستمر للبرامج التعليمية و القزدرات العلميزة و البحثيزة اسزاتذت ا
و طالب ا  ،و استخدام وسائو تعليمية حديثة ،و متابعة الخرياين ،و ىتاحة الفرصة ل ا لمتابعة الاديزد مزن العلزوم و المعزار و الخبزرات  ،و تلبيزة احتياازات الماتمز
،والمسززاةمة ل زا حززو مالززكالتو  ،و ب ززاص الالخصززية المصززرية و ت ميززة ىززيم اط تمززاص و المززواط ين مززن خززالو ىاززراصات تتسززم باطسززتقاللية و التعززاون و التقززويم ال زذاتا
والمستمر .
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