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 محضر اجتماع مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب

(11) رقم الجلسة 2019/2020 العام الجامعي    

6/7/2020 التاريخ  ص 10.30 بدء االجتماع   
نهاية 

 االجتماع
م 12.30  

مكان 
 الإلجتماع

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبمكتب السيد االستاذ الدكتور /   

 الحضـــــــــــــــــــــور:

والنصف  صباحاً عقدت الجلسة  في تمام الساعة العاشره م 6/7/2020 إنه في يوم السبت الموافق 

( برئاسة السيد األستاذ الدكتور أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم وبحضور كل من:11رقم)  

  تغيب عن الحضور

اإلفتتاح : إفتتح السيد األستاذ الدكتور/ احمد محمود عبد الحكيم الجلسة بالبسمله والترحيب بالسادة 

أعضاء مجلس شئون التعليم و الطالب ثم إنتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول 
-األعمال:  

 أوالً: المصـــادقات

1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  

 القـــرار: المصـــادقـــــــه

 

 الوظيــــفـة االســـــــــم م

 رئيـســـــــــاً  أ.د/ احمد محمودعبد الحكيم 1

 عضـــــــــــــواً  أ.د/محمد محمد زكى 2

 عضــــــــــــــواً  أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه 3

 عضـــــــــــــوا أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم 4

 عضــــــــــــــواً  أ. د/  محمد بكر سالم 5

 عضــــــــــــــواً  ا/ ايمان احمد الخمرى  6

   

 الوظيـــــفة  االســــــــم م

 عضوا أ.د/ مجدى محمود فهيم 



1/2 ما جاء بمحاضر االقسام العلميه بخصوص تشكيل لجان التصحيح لالمتحانات العمليه لمقرارات طالب الفرقه  
 الرابعه بنين و بنات .

القـــــرار : احيط المجلس علما   

الخطاب الوارد من االدارة العامه لشئون التعليم و الطالب بشأن موافقه مجلس الجامعه على ان يقوم مندوب من  

مصلحه السجون بتسليم االبحاث الخاصه بالطالب النزالء المقيدين بالكليات و المعاهد المختلفه وعلى ان تكون 

 م توافر اجهزه الحاسب االلى و االنترنت لهم . االبحاث مقتصره على ماهو موجود بالكتب الدراسية وذلك لعد

 القـــــــرار : احيط المجلس علما

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

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

من اجمالى الفرقه و تكون االولوية للطالب  االعلى تقديراً  %10القـــــرار : الموافقه على ان تكون النسبه    

  2020/2021 توفير خدمه تسجيل رغبات االختيارى االول و الثانى للفرقه الثالثه بنين و بنات للعام الجامعى 5

 الكترونيا لمراعاة الظروف الحاليه .

 القــــــــرار: احيط المجلس علما . 

مخاطبه السيد االستاذ الدكتور مديروحده تكنولوجيا المعلومات بإضافه ايقونه للكنتروالت خاصة بمرحله  

 البكالوريوس ) الفرقه االربعه + التراكمى ( 

الموافقــــه القــــــــرار:   

مخاطبه السيد االستاذ الدكتور مديروحده تكنولوجيا المعلومات بإضافه ايقونه لشكاوى الطالب و اعالن اليه  

يميل الجامعى للسيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و السيد استخدامها وربطها باال

 االستاذ رئيس قسم شئون التعليم و الطالب

 القــــــــرار: الموافقــــه 

ما يستجد من أعمال :الطلب المقدم من السيد االستاذ الدكتور محمد ابراهيم الباقيرى بخصوص تصويب نتيجة الطالب /  

محمود احمد فواز بالفرقة الرابعه فى مادة الحاسب االلى للفصل الدراسى للعام الجامعى 2020/2019 حيث انه قد  

 حدث خطأ و تم رصد درجة الطالب الذى يليه فى خانه هذا الطالب 

 القرار : اتخاذ االجراءات الالزمه نحو تصويب نتيجة الطالب  

 اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانيه عشر و النصف  ظهراً 

أمين المجلس                                                                    رئيس المجلس       

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