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 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 مان جودة التعليم واالعتمادلض

 عمالجدول أ

 (91مــجـــلــس الكلية الجلسة رقم )

 م11/11/1119الموافق  االثنينالمنعقدة يوم 
===================================== 

 المصادقة على محضر الجلسة السابقة

***************************************** 

 بااللم  واحااطا مددير وحددة ادارة المودروعاا بالجامعدة السيد األستاذ الددكتور/ الخطاب الوارد من بشأن  -4911
الادورة الاالاا  اتاو تاو  ااربلاا   –مد فترة استال  اساتمارا  التداد  لممشارو ا  التسافسات  لتمتاس م سساا  التلمات  ب

   .11/13/9312االاا  الموافق وذلك بدال من تو  ال 03/13/9312الموافق 

ممتادة للا  وال  92/2/9312المسلدادة بتاارت   (111مجلدس الجامعدة بجلسدتق رقدم )احااط  بموافدا   بشأن -4913
ااستاذ المتفرغ بدسا  تمارت   الدكتور/ هدي دياب فهمي ابراهيم ذالسيدة األستا   مو تجدتد  ضوت  03/2/9312

  .92/2/9312صا  ااسرة والمجتمع للضوت  مجمس الكمت  لمدة سس  قابم  لمتجدتد ا تباراً من 

لمموافدا   ما    بالكمتا الخددماا التكنولوجيدة / مدير وحددةةالسيدة الدكتور ر  المذكرة المددم  من بشأن  -4918
 االجرا ا  التصاتات  باستبتان اَرا  الطالب فو مدررا  التلمت  االلكتروسو. ا تماد

بالكمتا  لمموافدا   ما   ضدمان الجدودةالدكتور/ مدير وحدة األستاذ  السيدة  ر  المذكرة المددم  من بشأن  -4919
 ومت  المرجلت  لمرام  البكالورتوس.الملاتتر ااكادتمت  الدموافد  مجالس ااقسا   م  تبسو ا تماد 

وااسااتذة المساا دتن   ةااد ااسااتذأ م  الماذكرة الخاصا  بترشات   بل  ردود ااقسا  اللممت  ر  بشأن  -4911
للداد برتوكاوت تلااون باتن الكمتا  وكمتا   لإلشراف والتدرتس بمرام  الدراسا  اللمتا بكمت  التمرت  جاملا  ساوجا  

 ، وكاس  الترشتاا  كالتالو:ـ لمدة خمس سسوا  التمرت  جامل  سوجا 

 االسم القسم م

 أ.د/ سار مامد مرسو قس  لدارة التمرت  1

 د/ مس   م  مامد قس  تمرت  اللسات  الارج  والطوارئ 9

 أ.د/ لتمان ستد أامد قس  تمرت  ااطفات 0

 امنأ.د/ غادة  بد الر قس  تمرت  السسا  والتولتد والصا  االسجابت  4

 ت  اال تذار  ن الترشت  قس  التمرت  السفسو والصا  السفست  1

 أ.د/ ربل  اامد اساستن قس  تمرت  صا  ااسرة والمجتمع 6

 أ.د/ ستسب  بد المطتف مامد الجرااو -قس  التمرت  الباطسو 2

 



                                                         
                                                              أمانة مجلس الكلية                                                                                

                                                                                                                        

9 

 

 كلية معتمدة من الهيئة القومية

 مان جودة التعليم واالعتمادلض

الخطاب الوارد من المجمس اا م  لمجاملا  لإل الن  ن فت  باب التدد  لممجال  اللممتا  التاو ساتت  بشأن  -4948
  اتث ستت  تدتت  جذه المجاال  9312سوفمبر  03اجها  م  قائم  المجان اللممت  بالمجمس اا م  لمجاملا  ات  لدر

 بالتلاون مع أكادتمت  الباث اللممو وبسك الملرف  المصري.

الموافداا   ماا  مدتاارر تيتتاار متلاااد اضااور طااالب االمتتاااس المدتمااتن خااار  المدتساا  لتكااون السااا   بشااأن  -4954
 دقتد   م  متلاد احسصراف.  11تضاف  ص  م  أن5:11

فو قس  تمرت  الباطسو والجرااو وقس  تمرت  ااطفات وقس   Quizالموافد   م  تأجتت امتااسا  بشأن  -4955
 التمرت  السفسو والصا  السفست  لاتن استال  الكتب. 

كمتااا  بهااذا اللااا  مااع  لمكمتاا الااااسو الماا تمر الاادولو طمااب السااتد ااسااتاذ الاادكتور/  متااد الكمتاا   دااد بشااأن  -4901
 . جامل  أستوط المسئول   ن تسظت  الم تمر –التمرت  بجاملا  الصلتد لهذا اللا   م  أن تكون كمت  التمرت  


