قرار مجلس الجامعة رقم (  ) 12لسنة  1022م
بشأن البرامج التدريبية التى يقدمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور

مجلس جامعة دمنهور :
-

بعد اإلطالع على قانون تنظيم الجامعات رقم (  ) 94لسنة  2491م والقوانيــــــــن
المعدلة له .
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (  ) 904لسنة  2491م بالالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات السالف الذكر والقرارات المعدلة له .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (  ) 303لسنة  1020م بإنشاء جــامعة دمنهور .
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (  ) 1421لسنة  1020م بتعيين السيد
األستاذ الدكتور  /سعيد عبده نافع نائبا لرئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطالب
وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقده فى  1022 / 2 / 32م والممتدة
حتى  1022 / 1 / 4م.

قــــــــــــــــــــــــــرر
مــــــــادة ( : ) 2
 - 2أن يجتاز جميع طالب الدراسات العليا بكليات جامعة دمنهور من الخارج ( طالب
ماجستير – الدكتوراه ) البرامج التالية :





أخالقيات البحث العلمى .
أساليب البحث العلمى .
مهارات العرض الفعال .
مهارات اإلتصال فى أنماط التعليم المختلفة.

بحيث يجتاز طالب الدراسات العليا الجدد قبل تسجيل الرسالة دورتى :
 أخالقيات البحث العلمى .
 أساليب البحث العلمى .
وإجتياز الدورتين التاليتين قبل مناقشة الرسالة وهما :
 مهارات العرض الفعال.
 مهارات اإلتصال فى أنماط التعليم المختلفة.
وبالنسبة للطالب الذين تم تسجيلهم لدرجتى الماجستير أو الدكتوراه القدامى يتم إجتيازهم
الدورتين التاليتين قبل مناقشة الرسالة :
 مهارات العرض الفعال.
 مهارات اإلتصال فى أنماط التعليم المختلفة.

 – 1المعيدون والمدرسون المساعدون ( منذ بداية تعيينهم ) :





أخالقيات البحث العلمى.
أساليب البحث العلمى.
مهارات العرض الفعال .
مهارات التدريس الفعال .

 – 3المدرسون واألساتذة الساعدون :





إعداد المشروعات التنافسية لتمويل البحوث.
النشر الدولى للبحوث العلمية.
معايير الجودة فى العملية التعليمية .
نظم الساعات المعتمدة.
 على أن يطبق ذلك خالل السنوات الخمس ويبدأ ذلك منذ العام األول لتسليمهم
العمل .

 - 9القيادات األكاديمية ( الوكالء – رؤساء األقسام ) :
 اإلدارة الجامعية .
 الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية .
 معايير الجودة فى العملية التعليمية .
 – 1القيادات اإلدارية ( اإلداريون ) :
 مهارات اإلتصال فى أنماط التعليم المختلفة .
 اإلدارة الجامعية.
 معايير الجودة فى العملية التعليمية .
مـــــــادة ( : ) 1
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

صـــــــدر عن مجلس جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة فى  1022 / 2 / 32م والممتدة فى
 1022 / 1 / 4م.

