
 
 

 ل مراجعة الربنامج دلي 

من قبل املراجع اخلارجي واملراجع الداخلي طبقا يتم مراجعة الربنامج سنويا  

 لألليات التالية: 

تي من مھامھا اقتراح . والوالتقویم لبرنامج االثار العضویةیم والمتابعة ییاس والتق القتشكیل لجنة  •

، كذلك مناقشة تقریر  مجلس القسم على وعرضھاالیات اختیار المراجع الداخلي والخارجي  

قسم  مجلس ال علىتقریر  التصحیحیة في ال اإلجراءات اخلي لعض كافة المراجع الخارجي والد 

 والكلیة العتمادھا. 

بت للمراجعة الداخلیة والخارجیة لبرنامج ترمیم  موعد ثابتحدید مجلس القسم ومجلس الكلیة قر أ •

 . نتائج االمتحانات الن  مراجعة البرنامج سنویا بعد اعب تم ذلكی و  االثار العضویة

 یحدد مجلس القسم والكلیة الیات ترشیح المراجع الداخلي والمراجع الخارجي.  •

علیھا  یتم الموافقة ، والداخلي ع الخارجي والمراجعیقوم مجلس القسم بترشیح أسماء المراج •

 في مجلس الكلیة.  واعتمادھا

 عتمادھما. ال   والكلیةمجلس القسم   علىیتم عرض تقریر المراجع الداخلي والمراجع الخارجي   •

والتقویم لبرنامج االثار  یم والمتابعة ی یاس والتقالقجنة التصحیحیة من قبل  اإلجراءات یتم مناقشة  •

 مجلس القسم والكلیة العتمادھا. علىومن ثم عرضھا    العضویة
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القياس والتقييم واملتابعة والتقييم لربنامج ترميم عضوي  حمضر جلنة  
 ملناقشة الية اختيار املراجع الداخلي واخلارجي لربنامج ترميم اثار عضوية 

 

الموافق   السبت  يوم  في  العضوية    15/5/2021انه  االثار  وصيان  ترميم  برنامج  أعضاء  اجتماع  تم 

 الساعة العاشرة صباحا بحضور كل من: 

 جمعة عبد المقصود أ.د/ 

 أ.د/ مصطفي عطية الحداد

 أ.د/ نسرين محمد نبيل الحديدي 

 أ.د/ وفيقة نصحي وهبة 

 أ.د/ صفا عبد القادر محمد 

 د/ رشدية ربيع علي

 د/ مني حسين عبد الغني

 د/ مراد فوزي محمد

 د/ مها أحمد علي

 وية.وذلك لمناقشة اليات مراجعة وتعديل مواصفات خريج قسم ترميم االثار العض

 وتم اعتماد مجموعة من النقاط لعرضها على مجلس القسم والكلية.

 
 
 
 
 



 
 

 الية اختيار املراجع الداخلي واخلارجي  
 برنامج ترميم اثار عضوية 

 

بناء على توصيات محضر لجنة القياس والتقييم والمتابعة والتقييم لبرنامج ترميم عضوي لمناقشة الية 

 اختيار المراجع الداخلي والخارجي للبرنامج. 

 بناء علي: اختيار المراجع الداخلي والخارجي للبرنامجيتم 

 . يكون أستاذ في تخصص ترميم االثار العضوية منذ تكثر من ثالث سنوات ان •

 . قام بنشر أبحاث علمية في مجالت علمية معتمدة في اخر خمس سنوات •

 .في مجال ترميم االثار العضوية بأحد الجامعات المعتمدة سيقوم بالتدري  •
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