
 تحت رراية 

 أ.د/ محمد أحمد زنيم الديد رميد الكلية

 وبإذراف 

 أ.د / مختار رطية ربد العزيز الديد وكيل الكلية لذئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
يئة التدريس ، يسعد قطاع خدمة المجتمع بالكلية اإلعالن عن فاعليات الموسم الثقافي بالفصل الدراسي الثاني آملين مشاركة السادة الزمالء من أعضاء ه          

افية التي ستقام ، وملء استمارة الجاد المباشر مع ضيوف الندوات واللقاءات الفكرية والثقوكذا مشاركة طالب الكلية من مختلف األقسام العلمية ، وذلك بالحوار 
 التقييم التي ستوزع علي الحضور في حينه . 

 هذا .. وقد تحددت مواعيد الندوات واللقاءات الثقافية علي النحو التالي : ـ          

 

 القدــم رنــــــــــــــوان النــــــــدوة
 المختـــــــــص 

 

 مدئـــــول  المحاضــــــرون
 التنفيــــــــــــــذ

 تــاريخ
 االنعقــــــــاد 

 دمور
 االنعقاد 

 مكــــان
 االنعقــــــــــــــاد 

 مقــدم
 النــــــــــــــدوة 

 
إدارة الوقت لدي الطمبة والمديرين وأثره عمي التنمية 

 االجتماعية

 
 علم النفس 

 السيد فيمي  / أ.د
 عمم النفس  األستاذ بقسم

 أ.د / عادل عوض 
 رئيس قسم الفمسفة  

 
 د / أكرم زيدان

 المدرس بقسم عمم النفس

 
 الثالثاء 

82/8/8108 

 
 
 
 

 ص00

 
 
 
 
 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 

 

 الدستوري في مصر واالنقالبالثورة 
 0211 ـــــ0281 

 
 خــــــالتاري

 عمي شمبي/أ.د 
خ الحديث ير اأستاذ الت

 والمعاصر بالكمية

 د/ مجدي حشيش
أستاذ التاريخ الحديث المساعد 

 بقسم التاريخ

 

 األثنين
08/1/8108 

 
 ص00

 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 

وتأثيرىا عمي  اآلداب والسلوكيات واإلتيكيت
 الحياه العامة

 

اللغة 
 سيةنالفر

 أ / نبيمة عبد النبي
 مديرة مكتبة مصر ـ بالمنصورة 

 ميا السجيني/ أ.د 
 رئيس قسم المغة الفرنسية

 الثالثاء
01/1/8108 

 

 ص00
مدرج أحمد لطفي 

 السيد بالكمية

 

 مختار عطية/ أ.د 

 
 يناير في المنظور التاريخي المصري  82ثورة 

 

 التاريخ 
 أ.د / السيد فميفل

عميد معيد الدراسات األفريقية 
 ـ جامعة القاىرة األسبق

 

 أ.د / إبراىيم إبراىيم عبد المجيد 
 أستاذ التاريخ الحديث بالكمية

 

 األحد 
02/1/8108 

 

 ظ08
 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 



 مصر لتالشعراء د الميرجان الشعري السنوي بالكمية

 ( لــــــتأجي) 

 بيةالمغة العر 
 

ـ المنصورة ـ  اإلسكندريةشعراء 
 دمياط ـ الغربية ـ البحيرة

 مختار عطية/ أ.د 

وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة

 

 الثالثاء
81/1/8108 

 
 ص00

 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 

 مختار عطية/ أ.د 

  

 مشروعات تغير وجو الحياة في مصر

 
 الجغرافيـــــا

 خالد عودة/  أ.د
الجيولوجيا بجامعة أستاذ 

 أسيوط
 أ.د / عبد الحميد كليو 

 

 أ.د منير الييتي
 رئيس قسم الجغرافيا

 
 

 األحد
25/3/2102 

 

 ص00
 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 

 
فاعمية دور الشباب في رسم الخريطة السياسية 

 لمصر

 
 علم االجتماع

 و
 علم النفس

 أ.د / نبيل عبد الحميد 
 األستاذ بقسم عمم النفس بالكمية 

 أ.د / ميدي القصاص 
 األستاذ المساعد بقسم االجتماع

 د / محمد عياد
 المدرس بقسم االجتماع

 د / أكرم زيدان
 المدرس بقسم عمم النفس

 
 

الثالثاء 
3/4/2102 

 
 ص00

 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 

 

اإلنترنت وأثره عمي البيئة اليوس االجتماعي بشبكة 
 الطالبية بالجامعات

 
قسم الوثائق 
 والمكتبات 

أ.د / حسن سميمان ـــ مدير 
مركز الحساب العممي بجامعة 

 المنصورة

 

 أ.د/ عالء عبد الستار
 رئيس قسم الوثائق والمكتبات

 
 الثالثاء

01/4/2102 

 

 ص00
 

مدرج أحمد لطفي 
 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 

 

 
 المغة العربية ضرورة أم رفاىية 

 
 
 

 اللغة العربية 

 في البيمي االمو / أ.د 
عميد كمية المغة العربية 
 بالمنصورة جامعة األزىر

 عمي الغريب / أ.د 
 رئيس قسم المغة العربية

 
 وائل البرعي /د 

مدرس النحو والصرف بقسم المغة 
 العربية  

 

 

 
 

 الثالثاء
24/4/2102  

 

 
 

 ص00

 

 
أحمد لطفي مدرج 

 السيد بالكمية

 
 مختار عطية/ أ.د 

 

 رميد الكلية                         وكيل الكلية                               

 لذئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة   
  

 أ.د/ حممد أمحد غنيم                                                                                                  أ.د / خمتار عطية عبد العزيز                   


