
   

 
 

 8102/8102لعام الدراسي للكلية ل المؤتمر العلميتقرير عن 

 عميد الكلية -صالح الدين خضر . د.مقدم إلى ا
    

 

في حضور ( 4904)بقاعة  9/4/9109عقد المؤتمر العلمي الطالبي يوم الثالثاء الموافق 
سالي حنا وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، . د.صالح الدين خضر عميد الكلية ، ا. د.ا
وحضر المؤتمر أعضاء هيئة . وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثمحمد عبد القادر .د.م.وا

وتقدم (. الحضور قائمة+ مرفق التشكيل )إلى الجلسة  لهيئة المعاونة الذين تم دعوتهمالتدريس وا
 :التي تواجههم كالتالي الطالب بعرض بعض المشكالت 

 :تأخر تسليم الكتاب الجامعي  : مشكلة (0
من الدراسة حتى  والثاني يتم تسليم الكتاب الجامعي بحد أقصى في األسبوعين األول:  الرد

  .نتمكن من تسليم الكتاب الجامعي في وقت مبكر
 :مناهج علم النفس بها تكرار : مشكلة  (8

صالح الدين خضر بالتوجيه لقسم علم النفس بإعداد مناهج دراسية تركز . د.قام ا:  الرد
 .العلميةفي العملية التعليمية دون تكرار المادة  الذي يمكن تطبيقه على الجانب العملي

 : مع الفرنسية لقسم اللغة اإلنجليزية( إيطالية أو أسبانية)لغة ثانية :  طلب (3
سالي حنا رئيس قسم اللغة اإلنجليزية أوضحت أن الئحة الكلية في الوقت الحالي . د.ا:  الرد

اللغة الفرنسية ولكن يمكن استحداث اللغات األخرى عند تعديل  أوتسمح بتدريس اللغة األلمانية 
 .لالئحةا

 : عدم وجود معامل استماع للكلية: مشكلة  (4
توجهت بعرض المشكلة الحالية وهي تقديم عدد من قسم السالي حنا رئيس . د.ا:  الرد

الطلبات إلدارة الجامعة لشراء معامل خاصة بالكلية ولكن تفضل الجامعة في الوقت الحالي الشراكة 
بالفعل التنسيق مع كلية اللغات الستخدام الفراغات وتم . مع كلية اللغات في استخدام المعامل

 .الفائضة عن الكلية والتي يمكن االستفادة منها إلى حد ما ولكن دون ضمان تغطية الساعات كلها



بموافقة الحضور من الطالب من األقسام األخرى  تقدم طالب قسم اللغة اإلنجليزية:  طلب (5
 :على عقد محاضرات بالمكتبة 

. صالح خضر عميد الكلية شجع الطالب على استخدام المكتبة للبحث العلمي. د.ا:  الرد
سالي حنا على أهمية االستفادة من المراجع ولكن عن عقد المحاضرات بالمكتبة ال . د.كما أكدت ا

 .تشجع الجامعة عقد المحاضرات بالمكتبة إال في أضيق الحدود

أو مناهج في اللغات وعلى  تقدم طالب شعبة رياض األطفال بطلب محاضرات:  طلب (6
 : األخص اللغة اإلنجليزية

اجاتهم حتى يتمكن قسم اللغة يأن يتقدم الطالب لها بشرح احتسالي حنا . د.ا اقترحت:  الرد
ن لزم األمر إعطاء مقررات إضافية  .  اإلنجليزية من تضمينه في المناهج ، وا 

عدم احتواء الالئحة الخاصة تقدم طالب شعبة التربية الخاصة بعرض مشكلة : مشكلة  (7
بهم على تخصص ، كما توجد ساعات كثيرة جًدا لمواد علم النفس والمواد الفنية وخاصة 

 : الموسيقى
على إعادة النظر في كتابة الالئحة لتحقيق المصلحة صالح الدين خضر . د.ا وافق:  الرد

 .ومواكبة متطلبات سوق العمل العامة
 :ألدوات الخاصة بتخصص شعبة التربية الخاصة عدم توفر األجهزة وا: مشكلة  (2

دعمه للطالب وأكد على التقدم بطلب لشراء المستلزمات صالح الدين خضر . د.ا أكد:  الرد
 .الخاصة بشعبة التربية الخاصة وهو قيد التفاهم مع إدارة الجامعة

التربية م الطالب بطلب إدراج مدارس جديدة في برنامج دتق: التربية العملية : مشكلة  (2
العملية لتحقيق اإلفادة مما يحول دون وجود اختالف بين الخدمات التي تؤديها المدارس 

 .للطالب حيث ال يسمح بعضها للطالب بالتدريس
لقائمة المدارس على أهمية إدراج مدارس حكومية صالح الدين خضر . د.ا أكد:  الرد

 .مواجهة مواقف حياتية بالمدارس إلعدادهم مهنًياببرنامج التربية العملية وذلك لتدريب الطالب على 
 : Grammarبطلب تدريس مواد النحو  تقدم طالب قسم اللغة اإلنجليزية:  طلب (01

ضمنة بالفعل في كل متسالي حنا عن أن مادة النحو مادة مهمة ولكنها . د.أعربت ا:  الرد
مواد المهارات أكثر من الالزم  المقررات التي تدرس بشكل غير مباشر وأنه ال يوجد احتياج لتدريس

 .ألنها بالفعل تمارس في محاضرات ومقررات أخرى



 :شكر وتقدير 
 .جدًا بالقسمتقدم طالب شعبة اللغة اإلنجليزية بالشكر إلدارة الكلية على نخبة األساتذة المتميزة . 0

على شكر إدارة ( اللغة العربية ، رياض األطفال ، التربية الخاصة)أكد طالب الشعب الثالث . 8
 .الكلية على القائمين على التدريس لتميزهم

مساًء بعد قضاء ساعة ونصف مع الطالب في جو  3.1.هذا وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة 
 .من المودة والتواصل الصادق

 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 ورئيس قسم اللغة اإلنجليزية

 

 سالي حنا. د.ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


