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مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر   

(12) رقم الجلسة 2019/2020 العام الجامعي    

9/8/2020 التاريخ  ص 10.30 بدء االجتماع   
نهاية 

 االجتماع
م 12.30  

مكان 
 الإلجتماع

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبمكتب السيد االستاذ الدكتور /   

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة العاشره والنصف  صباحاً في تمام الساعة   م9/8/2020 الموافق  السبت نه في يومإ

وبحضور كل من: الحكيمأ.د/ احمد محمود عبد  الدكتورألستاذ ا السيد برئاسة( 12)رقم  

 

  تغيب عن الحضور :

اإلفتتاح : إفتتح السيد األستاذ الدكتور/ احمد محمود عبد الحكيم الجلسة بالبسمله والترحيب بالسادة 
سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  نتقلإثم شئون التعليم و الطالب أعضاء مجلس 

-:األعمال  

 أوالً: المصـــادقات

1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  

ــ الق المصـــادقـــــــهرار: ـ  

 

ــ االس م مـــــــ ــ الوظي  ةـ فــ  

 رئيـســـــــــاً  أ.د/ احمد محمودعبد الحكيم 1

 عضوا أ.د/ مجدى محمود فهيم 2

 عضـــــــــــــواً  أ.د/محمد محمد زكى 3

 عضــــــــــــــواً  أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه 4

 عضـــــــــــــوا أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم 5

 عضــــــــــــــواً  أ. د/  محمد بكر سالم 6

 عضــــــــــــــواً  ا/ ايمان احمد الخمرى  7

ــ االس م ــ الوظي  مــــــ فةـــ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ 



1/2 المقترح المقدم من السيد االستاذ الدكتور / احمد محمود عبد الحكيم وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بناءاً   

على  الخطاب الوارد من المجلس االعلى للجامعات بخصوص الموافقه على تطبيق التعليم الهجين خالل العام  

   2020/2021الجامعى 

القـــــرار : احيط المجلس علما   

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبيه للطالب / احمد نور على داود بالفرقه الرابعه  وذلك لقبول العذر عن  

حيث ان الطالب كان يعانى من ارتفاع  2020/ 11/7االول ( يوم السبت الموافق  دخول امتحان ماده ) االختيارى

 شديد فى درجة الحراره و نزله معويه حاده . 

 القـــــــرار : احيط المجلس علما

لشئون التعليم و الطالب بخصوص موافاتهم بقواعد التحويالت المقترحه  الخطاب الوارد من االدارة العامه 4

حتى يتم عرضها على مجلس الجامعه  2021/ 2020)الفرق االعلى ( الخاصه بالكلية للعام الجامعى   

 القـــــــرار : احيط المجلس علما

الطلب المقدم من الطالب / امجد رمضان فتحى فارس بالفرقه الرابعه بخصوص قبول العذر عن دخول امتحان  5

حيث انه كان مرافقا لوالدته )حاله كورونا ( ومرفق   11/7/2020ماده ) االختيارى االول ( يوم السبت الموافق 

 طيه التقرير الطبى لذلك . 

 

  القــــــــرار: احيط المجلس علما .

% 10فقط بدال من  % 6على ان تكون النسبه   نقل القيد ( –بشأن القواعد المنظمه للتحويالت ) الفرق االعلى    

 القــــــــرار: احيط المجلس علما .

 ما يستجد من أعمال : 

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانيه عشر و النصف  ظهراً 

سمجلالرئيس                                                                     أمين المجلس       

 أ./ ايمان الخمرى                                                               أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم 

SQ0000000F101206 رقم نموذج   

 


