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 كلمة السيد االستاذ الدكتور 

   رئيس الجامعة                                  

  

جامعة كفرالشيخ  –يسعدني أن ارحب بابنائي الطلبه وبناتي الطالبات في كلية االلسن 

مال عزيزا باجتهادكم أولي خطواتكم في مرحلة التعليم الجامعي وقد حققتم أوانتم تخطون 

ستمرارا لمسيرة الجد واالجتهاد لتحققوا إ بكليه االلسنو أرجو ان يكون التحاقكم 

اليه فعليكم بااللتزام بالتقاليد طمحاتكم وتكونوا طاقات خالقة .حتي تحققوا ما تطمحون 

الجامعية واالجتهاد في طلب العلم واالقبال علي المشاركة في االنشطة الطالبية التي 

ي كلية االلسن نضع كافة تنمي قدراتكم الذاتية وتكسبكم قيم النماء والعطاء ، واننا ف

االمكانيات لتحقيق رساله الكلية في استخدام احدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية في 

مجال اللغات االجنبية وتقديمها بقدر عال من الجودة وتطويرها بما يواكب العصر الحالي 

الجنبية االسهام في خدمة المجتمع باقامة دورات وورش عمل في اللغات اووالمستقبلي ، 

عداد كوادر وكذا إوالترجمة والتعرف علي ثقافة االخر وتعريف االخر بثقافة مجتمعنا 

قادرة ، وتكون  وترجمتهامن الباحثين المتخصصين في مجال اللغات االجنبية وادابها 

العالمي ومجال البحث العلمي المحلي وسوق العمل  وتلبية احتياجاتعلى المنافسة 

 .ة البيئة من خالل برامج عالية الجودةوخدمة المجتمع وتنمي

وقد هيات لكم  الكلية كل الوسائل واالساليب التي تفتح امامكم افاق جديدة تحقق 

طموحاتكم وعليكم ان تستمر هذه االمكانيات المتاحة لنحقق لوطننا ما ننشدة من 

 رخاء وازدهار .

 ماجد عبد التواب القمري أ.د /                                                   

 رئيس جامعة كفرالشيخ                                                             
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 السيد االستاذ الدكتوركلمة 

 عميد الكلية

عقائدهم و خلق هللا االنسان و كرمه و ميزه عن باقى المخلوقات واقتضت سنه هللا فى الخلق ان يتباين بنو البشر فى الوانهم و 

السنتهم االمر الذى ادى الى اختالف لغات البشر على وجة االرض ونتج عن ذلك التنوع اللغوى و الثقافى الهائل فى قارات العالم 

 22قال تعالى ) و من آياته خلق السموات و االرض و اختالف ألسنتكم و ألوانكم أن فى ذلك آليات للعالمين ( سورة الروم االية 

ياة ضرورة تبادل المصالح بين شعوب االرض فى شتى نواحى الحياة و لم تكن هناك من امكانية ناجزه لتحقيق هذا و اقتضت الح

 الغرض اال من خالل اللغة التى جعلها هللا معجزة من معجزاته الدامغة فى الكون .

، فقد حرصت اغلب الدول على انشاء وامام الرغبة الملحة فى التواصل اللغوى و المعرفى و الحضارى بين شعوب االرض قاطبة 

 مراكز ثقافية لها سواء فى الداخل أو الخارج.

كما سعت كثير من الدول الى انشاء الكليات و المعاهد المتخصصة فى تعليم اللغات االجنبية و كانت مصر من بين الدول الرائدة 

لية االلسن لتلبى احتياجات سوق العمل فى هذا المجال فى هذا المضمار و فى هذا االطار فقد رأت جامعة كفر الشيخ ان تنشئى ك

 و لتعزيز التبادل الثقافى و الفكرى بعد ان اصبح العالم قرية صغيرة بفضل ثورة االنترنت و تكنولوجيا المعلومات .

سوق العمل ، حيث  و لكلية األلسن  مكانة مرموقة حيث تقوم بأداء دورها فى دفع قاطرة التنمية ، و االسهام فى تلبية متطلبات

تحرص الكلية من خالل برامجها على تخريج طالب متميز علميا و ثقافيا بحيث يتمكن من المنافسة فى سوق العمل ، السيما فى 

مجال الترجمة التخصصية ، والتدريس بمراحل التعليم المختلفة هذا باالضافة الى أنه يمكن للخريج العمل فى مجال السياحة ، 

 لوماسية ، و فى البرنامج األروبي باتحاد االذاعة والتليفزيون الى غير ذلك من أنماط العمل المتعددة .والهيئات الدب

و فضال عن الدور التعليمى الذى تقوم به كلية األلسن فان الكلية تفتح أبوابها لكل الطالب لممارسة هواياتهم ، و تتيح لهم فرصة 

ة و الرياضية بمختلف أنماطها ، و بهذا التناغم بين تلقى العلم و صقل المواهب ، فان االشتراك فى األنشطة الثقافية و الترفيهي

الخريج يجمع بين الكفاءة العلمية االزمة لسوق العمل ، و بين الصحة النفسية السوية الالزمة للمضى قدما فى تحقيق االفادة 

 لنفسه ، و للوطن الذى يعيش على أرضه .

الب و بناتنا الطالبات بالتحلى باالخالق الكريمة و االنتظام فى المحاضرات و مراعاه األداب الجامعية و اخيرا نوصى ابنائنا الط

 داعيا هللا سبحانه و تعالى ان يكلل جهود الجميع بالنجاح و دوام التفوق .

 لشئون التعليم و الطالب  نائب رئيس الجامعة                                                

 وعميد كلية االلسن                                                                                      

 ا. د / عبد الرازق يوسف دسوقى                                                                               



 

  4 

 

 نشأة الكلية

 

الدكتور / ماجد عبد التواب القمري ) رئيس بناءا علي رؤية السيد  االستاذ 

الجامعة ( وتلبية الحتياجات سوق العمل من الخريجين المتميزين للعمل في مجاالت 

الترجمة ، تدريس اللغات والسياحة والهيئات الدبلوماسية واالذاعة والتليفزيون 

 والشركات االجنبية التي تعمل في مصر ....الخ 

و قد اتخذ سيادته اجراءات انشاء كلية االلسن لخدمة قطاع وسط وشمال الدلتا في 

 .هذا المجال 

 2693وبناءا عليه صدر قرار السيد المهندس / رئيس مجلس الوزراء رقم 

 49م بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 2016لسنه 

 .) مرفق صورة (جامعة كفرالشيخ م بانشاء كلية االلسن 1972لسنه 

بشان الموافقة  20/12/2016بتاريخ  6164وصدر القرار الوزاري رقم 

 ) مرفق صورة (.علي بدء الدراسة بكلية االلسن جامعة كفرالشيخ 

وقام السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بافتتاح الكلية يوم السبت الموافق 

 م.29/4/2017
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 رؤية الكلية :

علي مجاالت اللغة واألدب والترجمة جامعة كفرالشيخ كلية متميزة في  –كلية االلسن 
 .دولي االقليمي و الو محليالمستوي ال

 

 رسالة الكلية :

جامعة كفرالشيخ الي اعداد كوادر من الباحثين المتخصصين في  –تسعي كلية االلسن 
 وتلبية احتياجاتقادرة على المنافسة ، وتكون  الترجمهووادابها االجنبية اللغات مجال 

العالمي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة من والمحلي سوق العمل 
 .خالل برامج عالية الجودة 

 

 أهداف الكلية :

 (جامعة كفرالشيخ  –لكلية االلسن ) االهداف العامة 

 توفير المناخ العلمي والثقافي للطالب للتطويرالذاتي لديهم .        -1

وتقديمها بقدر عال استخدام احدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية في مجال اللغات االجنبية  -2

     من الجودة وتطويرها بما يواكب العصر الحالي والمستقبلي

ت العلمية الالزمة وكذلك مراعاة الفروق تنمية اللغة االجنبية عند الطالب واكسابهم الخبرا  -3

    . لخدمة المجتمع، وتدريبهم واعدادهم الفردية لديهم 

مل في اللغات االجنبية والترجمة دورات وورش عاالسهام في خدمة المجتمع باقامة  -4

   والتعرف علي ثقافة االخر وتعريف االخر بثقافة مجتمعنا .
   

 جامعة كفرالشيخ ( –) االهداف االستراتيجية لكلية االلسن  

 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية والبنية التحتية للكلية والمعامل.   -1

تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالكلية ورفع مهارات اعضاء هيئة التدريس والمعاونين     -2

 والعاملين بالكلية .

 لالبداع والتفوق .ب بما يوفر البيئة الفكرية الخالقة الالزمة تنمية الطموح الفكري للطال    -3

االلتزام بمعايير الجودة وتوكيدها المستمر ، والتطوير المستمر للمنظومة االدارية    -4

 والخدمية للكلية .

 تطوير نظم واساليب التقويم واالمتحانات.   -5
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 ادارة الكلية

 

 

 السيد االستاذ الدكتور / عبد الرازق يوسف دسوقي  (1

             

 نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب               

 والمشرف علي كلية االلسن ) عميد الكلية (               

 

 

 

 السيد االستاذ الدكتور / عبد الحميد علي علي غالب  (2
 

 كلية لشئون التعليم والطالب لوكيل ا        
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 االقسام العلمية بالكلية 

 عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بكل قسمأو
 

  الفرنسيةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

النصى -علم اللغة التطبيقى   1 د/ طه رشدى طه سيد أحمد استاذ مساعد 

فريد عبدالغفارد/ مى عبدالغفار  مدرس اللغه الفرنسيه  2 

 3 إسالم مصطفى عبدالحميد السمان  معيد لغه فرنسيه

 4 محمد رمضان احمد  أسماء  معيد لغه فرنسيه
 

  االسبانيةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

 1 د/ عبدالحميد على على غالب استاذ مساعد أدب أسباني

معاذ حسانمحمد ناجى   مدرس مساعد اللغة االسبانية  2 

 3 كرم محمد عبدالفتاح عجيز  معيد اللغة االسبانية

 4 ندى مصطفى عبدالحليم أحمد عطا  معيد اللغة االسبانية
 

  االلمانيةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

 1 د/ مسعد زين العابدين محمد البيطاوى استاذ مساعد اللغة االلمانية

 2 د/ رشا محمود أحمد درويش مدرس اللغة االلمانية

 3 مصطفى جمال حلمى نوح  معيد اللغة االلمانية

 4 نهى سيد إبراهيم عيسى  معيد اللغة االلمانية
 

  االنجليزيةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

 1 د/ امير حمزة يوسف سالمة استاذ مساعد اللغويات

عبدالباعث عبدالمجيد يدكمروة   معيد اللغه االنجليزيه وادابها  2 

 3 ندى أيمن محمد إبراهيم سليمه  معيد اللغه االنجليزيه وادابها
 

  االيطاليةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

 1 د/ حنان محمد كمال عبدالقادر الخرجاوى مدرس اللغه االيطالية

عبدالنبى السيسىغادة هشام إبراهيم الدسوقى   معيد اإليطالية وادابها  2 

 3 هيام الرصاص عبدهللا عيد  معيد اإليطالية وادابها
 

  الصينيةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

 1 سهر قدرى المتولى عمر موافى  مدرس مساعد اللغة الصينية وادابها

 2 غادة السيد إسماعيل بالل  معيد اللغة الصينية وادابها

وادابهااللغة الصينية   3 ونيسه محمد محمد إبراهيم عطاهللا  معيد 
 

  الكوريةقسم اللغة 

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

 1 ايمان اشرف احمد الصاوى  معيد اللغة الكورية

 2 شاهندة محسن محمد محمد  معيد اللغة الكورية
 

  قسم اللغة اليابانية

 م االســم الوظيفـه  التخصــص

اليابانيةاللغة   1 خلود محسن محمد عبد الكريم فضاله  معيد 

 2 كريم مجدى حسن عبد العليم  معيد اللغة اليابانية
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 الجهاز االداري بالكلية

 

 أمين الكلية  -1
 

 السيدة / ايمان نصيف تواضروس 
 

 قسم شئون الطالب  -2
 

 السيد / خالد جمال عطا الخولي 
 

 السيد / أحمد مصطفي طه عامر
 

 قسم رعاية الشباب  -3
 

 السيد / وائل السيد مصباح غنيم
 

 السيدة / غادة عبد المنعم الرويني
 

 قسم شئون العاملين -4
 

 السيدة / نورة السيد راشد البربري
 

 قسم شئون اعضاء هيئة التدريس -5
 

 السيدة / نانيس صالح ابراهيم الزعويلي
 

 التعليم والطالبمدير مكتب السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون  -6
 

 السيدة / نورا سمير عبد الغني 
 

 قسم الشئون االدارية -7
 

 السيد / محمد ربيع محمد الخطيب
 

 معاون الكلية  -8
 

 السيد / الشحات محمد السعدني 
 

 خدمات معاونه -9
 

 السيدة / زينب نصر ابراهيم
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 اليت قامت بها كلية االلسن  االنشطة

 خلدمة العملية التعليمية

 م2016/2017العام اجلامعي خالل 
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 ) العملية التعليمية ( شئون التعليم والطالب

 -مقدمة :

للفصل الدراسي االول ، وانتهي الفصل الدراسي االول يوم  24/9/2016بدات الدراسة يوم االحد الموافق 

 . 22/12/2016الخميس الموافق 

م وانتهت يوم االحد 4/1/2017االول يوم االربعاء الموافق وقد بدات االمتحانات التحريرية للفصل الدراسي 

 م .22/1/2017الموافق 

 م .24/1/2017وتم عقد االمتحان الشفوي لكل االقسام العلمية يوم الثالثاء الموافق 

م وانتهت يوم الخميس الموافق 12/2/2017الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم االحد الموافق كما بدات 

 م.11/5/2017

 م.14/5/2017وتم عقد االمتحان الشفوي لقسم اللغة الصينية يوم االحد الموافق 

 م. 8/6/2017م وانتهت يوم الخميس الموافق 21/5/2017بدات االمتحانات التحريرية يوم االحد الموافق 

 االعمال واخلدمات اليت يقوم بادائها العاملني بقسم شئون التعليم والطالب :

ب التنسيق ومراجعتها مع مجموع الطالب الحاصل عليها من واقع استمارة النجاح استالم كشوف مكت .1

 .والتاكد من حصولة علي الحد االدني للقبول بالكلية 

اعداد استمارات الكشف الطبي للطالب وختمها والتنبيه علي المندوب بالتواجد بمقر توقيع الكشف  .2

 لية .الطبي وتوزيعها علي الطالب في الموعد المحدد للك

 سنه عند بداية القيد بالكلية . 22مراجعة حاالت الطالب المتجاوزين سن  .3

 سرعة سداد الرسوم الدراسية المقررة والمتابعة المستمرة . .4

 التنسيق الداخلي. توزيع الطالب المستجدين علي التخصصات والشعب في ضوء قواعد  .5

 . عمل كارنيهات للطالب عقب استيفاء اجراءات القيد لكل طالب .6

مراعاة الدقة في استخراج بيانات الحالة واثبات القيد واشتراك السكه الحديد او االتوبيس من واقع  .7

 ملف الطالب .

 اعداد القوائم النهائية موضح بها حاالت قيد الطالب موزعين علي االقسام والشعب المختلفة . .8

وحالة قيده والتقدير استيفاء استمارة المدن الجامعية للطلبة ومراجعتها بدقة من حيث اقامة الطالب . 9

 .الحاصل عليه
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حصر الطالب الذين لهم حق في صرف مكافاة التفوق اعتبارا من ترشيح الطالب وتسجيلة في . 10

 الكشوف بعد استيفاء اجراءات القيد .

    د ومتابعة استيفاء مواقف الطالب الذين لم يحددوا موقفهم من التجنيد اعداد السجالت الخاصة بالتجني.11

لشئون التعليم الكلية السيد الدكتور وكيل اعداد الجداول الدراسية واالنتدابات من خالل مخاطبة .12

 ومراجعة الجداول والخطه طبقا للالئحة واعالنها للطالب.والطالب 

جداول االمتحانات التحريرية والشفوية للفصل الدراسي االول  التجهيز لالمتحانات من خالل عمل.13

 والثاني كالتالي :

طباعة ارقام جلوس الطالب موضح بها " اسم الطالب ، الرقم الكودي ، الرقم القومي ، الفرقة  •

 الدراسية ، الصورة الشخصية ( 

 اعداد الكشوف والقوائم النهائية للطالب موضحا بها ارقام اللجان . •

 بيان لجان موضحا به ارقام اللجان ، وعدد الطالب ، االقسام ، ومكان انعقاد اللجان (عمل  •

 تجهيز اماكن االمتحانات بما يتالئم مع احتياجات الطالب وتوفير المناخ المناسب لذلك . •

ت يخص اعداد تشكيل الكنتروال فيماوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب عميد الكلية  تكليفاتتنفيذ  .14

 .ولجان وضع االسئلة والتصحيح وتشكيل االمتحانات الشفوية 

االشتراك في كنترول االعداد من تختيم اوراق االجابات وتجهيزها من ختم تاريخ وتخصيص اوراق  .15      

 اجابات كل مادة بمفردها .

الن النتائج في التنبية علي اعضاء هيئة التدريس بسرعة االنتهاء من تصحيح كراسات االجابة الع.16  

 وقت وجيز .

 . الثانيجاري العمل بالكنترول حاليا التمام واظهار نتائج الفصل الدراسي .17  

 

 جامعة كفرالشيخ –** اهم اعمال التي قامت مكتبه كلية االلسن 

 تاسيس المكتبة الرقميه . (1

 كتاب . 216تسجيل الكتب بسجالت المكتبه وعددها  (2

 الثقافي الفرنسي .استقبال دفعة كتب من المركز  (3
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 جامعة كفرالشيخ –عدد الطالب بكلية االلسن  بيان احصائي يوضح

 

لجميع االقسام العلمية  2016/2017حصائيه باعداد الطالب المقيدين بالفرقه االولى للعام الجامعى إ

بنين+بنات

 

 العدد القسم المسلسل

 60 اللغة االسبانية 1

 72 اللغة االنجليزية 2

 86 االلمانيه اللغة 3

 55 اللغة االيطالىه 4

 96 اللغة الصينيه 5

 24 اللغة الفرنسيه 6

 393 االجمالى

 ** ملحوظة **  

 طالب بقسم اللغة االنجليزية ) ايقاف قيد ( 3يوجد عدد                          
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 االنشطه الطالبية التي قامت بها كلية االلسن

 م2016/2017خالل العام الجامعي 

  



 

  14 

 

 حفل استقبال الدفعة األولى لطلبة وطالبات كلية األلسن . .1

 

 لشئون التعليم والطالب للترحيب بالطالب الجدد الجامعةونائب رئيس   الجامعةكلمة رئيس 

رئيس الجامعة والسيد االستاذ الكتور/ عبد الرازق يوسف  القمريعقد السيد االستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب 

 ترحيبينائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  والطالب والسادة االساتذة رؤساء االقسام المختلفة بالكلية لقاء  دسوقي

كلمة رحب فيها بالطالب الجدد المنضمين لجامعه  الجامعةالسيد االستاذ الدكتور رئيس  فيهبالطالب الجدد. وقد القى 

بناء  فيواالنشطة الطالبية لما لها من دور  بالدراسةاالهتمام  كفر الشيخ بكلية األلسن وحث فيها الطالب على

موفق  ، وقد القى السيد  جامعيوتمنى لهم عام  ت الجامعةآمنششخصية الطالب وكما حثهم على الحفاظ على 

لتا تناولت اهمية كلية األلسن لمنطقة الد التياالستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطالب كلمته 

االرتقاء بمحافظات الدلتا وكيف انها ساعدت على تقليل االغتراب بعد ان كان طالبنا يلتحقون  فيوالدور المنوط به 

اهم مرحلة   هيليست مكان للعلم فقط بل  الجامعةبالمنيا كما اكد على ان  عين شمس بالقاهرة ، وكلية ألسنبألسن 

 . موفق جامعيالطالب وتمنى لهم عام  ةلبناء شخصي

 

 

 االشتراك في اليوم الرياضي بالجامعة . .2

 . دوري الداخلي لكليات الجامعة لتنس الطاولةلفوز الطالب محمد خالد عزت بالمركز الثالث ل
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 تكريم األمهات المثالية على مستوى الكلية . .3
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 فعاليات الدوري الداخلي للتنس الطاولة . .4

رئيس الجامعة والسيد االستاذ الدكتور / عبد الرازق  القمريتحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب 

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والمشرف العام على كلية األلسن اقيمت  اليوم الخميس  دسوقييوسف 

لكليات الجامعة مباراة تنس طاولة بين فريق كلية  الداخلي    الدوريوضمن فاعليات  24/11/2016الموافق 

  2/0فريق األلسن على التربية النوعية از يق كلية التربية النوعية وقد فاأللسن و فر

 

 مسابقة عزف وغناء داخل كلية التربية النوعية . .5

 



 

  17 

 

 فعاليات الدوري الداخلي لكرة القدم الخماسي . .6

تاذ الدكتور / عبد ــيد االســامعة والســرئيس الج ريـــالقمواب ــاجد عبد التـــالدكتور / متاذ ــيد االســـتحت رعاية الس

 الدورينائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والمشرف على كلية األلسن و ضمن فاعليات  دسوقيالرازق يوسف 

. وقد فاز فريق كلية  اآلدابلسن مع فريق كلية بكلية األ الخماسيلكليات الجامعة فقد تقابل فريق كرة القدم  الداخلي

 4/3 اآلداباأللسن على فريق كلية 

 

 

 االشتراك في مسابقة الشطرنج بالجامعة . .7

تاذ الدكتور / عبد الرازق ـــيد االســتحت رعاية السيد االستاذ الدكتور / ماجد عبد التواب القمري رئيس الجامعة والس

قد اقيمت يوم االربعاء  نالجامعة لشئون التعليم والطالب والمشرف العام على كلية األلسيوسف دسوقي نائب رئيس 

 في الشطرنج . الداخلي لكليات الجامعةوضمن فاعليات الدوري  م2016/  10/  26الموافق 
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 تكوين عشائر الجوالة لجمعية المرشدات المركزية المصرية وكشافة البحرية المصرية . .8

 االدبية الكبرى في مجال القصة القصيرة .مسابقة  .9

 مسابقة معرض الفنون التشكيلية . .10

 ندوة عن االدمان وتعاطي المخدرات . .11

 تنفيذ برنامج مصر تعمل ) دورة مايكروسفت ( . .12

  دراسة الحالة االجتماعية للطلبة وتم صرف دفعتين تكافل اجتماعي وجاري العمل في الثالثة 
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 بالكلية :االنشاءات والتجهيزات 

، بها مكاتب االساتذة والمعيدين  بمبني االدارة المركزيه للجامعة  طابق 2وتتكون الكلية من عدد 

قاعات دراسية ، عدد  4عدد ’ مدرج  2واالداريين ومكتب شئون الطالب ، رعاية الشباب ، وعدد 

 معمل تحت التجهيز . 2معمل و  3معمل صوتيات تم تجهيز  5

 .قبل بداية العام الدراسي القادمجهيزات الخاصة بالمبني واالنتهاء منه وتسليمه وجاري استكمال الت
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 الرؤية المستقبلية بالكلية

 اسهام الكلية في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بالتطوير المستمر والتنمية المستدامة  -
 التعليميةافتتاح اقسام علمية جديدة بالكلية ورفع كفاءة العملية  -
علي مستوي عال ، والعمل علي عقد دورات والترجمة تسعي الكلية الي انشاء مركز للغات  -

 تدريبية لنشر الوعي وخلق بيئة ثقافية وعلمية . 
 السعي الستكمال الكوادر البشرية للكلية . -
 استكمال منشات الكلية ورفع كفاءة العملية التعليمية . -
 استكمال تجهيز مكتبة الكلية . -
 العمل علي بدء الدراسات العليا بالكلية . -
 العمل علي انشاء مجالت علمية متخصصة في النشر العلمي . -
العمل علي عقد اتفاقيات علمية للتبادل الطالبي والثقافي واعضاء هيئة التدريس مع جامعات  -

 عالمية معترف بها .
لجامعات االوروبية العمل علي حث االساتذة علي المشاركة في المشروعات العلمية في ا -

 لرفع تصنيف الكلية والجامعة .

 


