
 مكتب شئون التعليم و الطالب 
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 محضر اجتماع مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب 

(9) رقم الجلسة  2020/ 2019 العام الجامعي    

2020/ 10/5 التاريخ   م  12.30 بدء االجتماع  االجتماعنهاية   م   1.30   

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب مكتب السيد االستاذ الدكتور /   مكان الإلجتماع   

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة السيد  9والنصف  صباحاً عقدت الجلسة رقم) في تمام الساعة العاشره  م  10/5/2020إنه في يوم الثالثاء الموافق   

 األستاذ الدكتور أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم وبحضور كل من: 

 

  واعتذر عن الحضور : 

اإلفتتاح : إفتتح السيد األستاذ الدكتور/ احمد محمود عبد الحكيم الجلسة بالبسمله والترحيب بالسادة أعضاء مجلس شئون التعليم  

-سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال: و الطالب ثم إنتقل  

 أوالً: المصـــادقات 

1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة   

 القـــرار: المصـــادقـــــــه

 

1/2 و الرياضات المائية بشأن القواعد المقترحه من جامعه مدينة السادات لتطبيق قرار المجلس  ما جاء بمحضر قسم نظريات وتطبيقات المنازالت 

و اتماع 2019/2020و الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى  4/2020/ 18( المنعقد بتاريخ 699االعلى للجامعات رقم )

.  4/2020/ 27و مجلس الكلية الطارىء بتاريخ 21/4/2020ده بتاريخ مجلس عمداء الكليات و المعاهد الطارىء بجلسته المنعق  

 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   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ 6

 الوظيـــــفة  االســــــــم م

 عضوا أ.د/ مجدى محمود فهيم  



القـــــرار : احيط المجلس علما    

لتربيه المقترح المقدم من السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب بشأن احتساب درجات مادة التدريب الميدانى الخارجى )ا 

 % 04لالشراف الداخلى و  %60( من الالئحه الداخلية للكلية ان درجات التدريب الميدانى الخارج توزع بواقع  12العملية (حيث تشير الماده )

درجه و حيث ان الطالب قد حضروا اداء التدريب الميدانى الخارجى من شهر اكتوبر و حتى منتصف شهر  200لالشراف الخارجى بواقع 

ت  مارس ، و طبقااًلستمارات التقييم المعتمده ألعمال السنه للمقرر بواقع سته اشهر من اكتوبر حتى ابريل ، و بذلك يكون الطالب قد تجاوز

لذا يقترح سيادته االتى : %85م و ادائهم ال نسبه حضوره  

تحتسب للطالب درجات اعمال السنه لمقرر التدريب الميدانى الخارجى )التربيه العمليه ( نظير فتره حضورهم و انتظامهم   •

 من اكتوبر الى منتصف مارس . 

بعد انتهاء تعليق الدراسة بالكلية و طبقاًللموعد المحدد من  يؤدى الطالب التقييم النهائى لمقرر التدريب الميدانى الخارجى )التربيه العملية( 

 قبل اداره الكلية 

 القـــــــرار : الموافقه والعرض على مجلس الكلية . 

بنين و بنات . ما ورد بمحاضر االقسام العلميه بخصوص تشكيل لجان التقييم لالبحاث الوارده من طالب الفرقه االولى و الثانيه و الثالثه 4  

 القـــــرار : احيط المجلس علما 

 طلب االلتماس إلعادة رصد الدرجات المقدم من بعض الطالب بالفرق الدراسية المختلفه و قاموا بسداد الرسوم المقرره .  5

 القــــــــرار: تشكيل لجنه التظلمات طبقاً للقواعد المعمول بها . 

 وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الثانيه عشر و النصف  ظهراً  

أمين المجلس                                                            رئيس المجلس                
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