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بدء 

 االجتماع
 ظهرا   11.30

نهاية 

 االجتماع
 ظهرا   1.30

مكان 

 الإلجتماع
 ستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبمكتب السيد اال

 لحضـــــــــــــــــــــور:ا
الحادية عشر و النصف في تمام الساعة   م11/4/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

محمد الباقيرى وكيل الدكتور/ ألستاذ ا السيد ( برئاسة7 عقدت الجلسة رقم )صباحا 
 وبحضور كل من:  طالبالكلية لشئون التعليم و ال

 

  واعتذر عن الحضور :

والترحيب بالسادة  بالبسملهالجلسة  محمد الباقيرى /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

مناقشة الموضوعات الواردة سيادته لعرض و ثم انتقلشئون التعليم و الطالب أعضاء مجلس 

 بجدول األعمال.

 أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 المصادقهالقرار: 
 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

ركز شباب الجزيره بخصوو  مشواركا الطالوب ح ا مود جموا  لبود الرشويد الخطاب الوارد من م 1
بالفرقووا الولوو  طوو  بطولووا الجمسوريووا لزعووبا ا بالزلوواقص لزمعوواطاا البصوويره و المباموو  بمجموو  

 الوظيفة االسم م

 رئيعــــــــــــــا   أ .د / محمد ابراهيم الباقيرى 1
 لضـــــــــــــوا   أ.د/ مجدى محمود فهيم 2
 لضــــــــــــــوا   أ. د / محمد عبد العظيم شميس 3
ضــــــــــــــوا  ل أ.د / احمد سعيد خضر 4  
ضــــــــــــــوا  ل أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 5  
 لضــــــــــــــوا أ.د/جوزيف ناجى بقطر 6
 لضـــــــــــــوا ايمان احمد الخمرى /أح  7
 عكرتيرا أ/ امال محمد رضوان 

 الوظيفة االسم م

 ـــ ـــــــ 1
 ـــ ـــــــ 2



 . 2017ح3ح18و  ت   3ح11 ماماا العبا   بسيئا اعتاد الباهرة الدول  ط  الفتره من 

 الموافقــــــــــــــهالقرار: 
التبارير الطبي  المبدمو  مون ب ول الطوالب التو  اعومائسى والتو  يوصو  بسوا بالرا و  لموده  2

 مدوق  بك  تبريرلز   ده وهى :

 زياد شوق  الجيار                                     الفرق  الول   -1
 كما  رمضان  عن بدرى                            الفرق  الول  -2
 ا مد ليع  لطي                                      الفرق  الول        -3
 ا مد لبد المق ى م عن                             الفرقا الول  -4
 لز  طت   لز  لثمان                               الفرقا الول  -5
 لول لبد البادر زك  لبد البادر                          الفرق  ا -6
 لز  قصر الباض                                      الفرقا الول  -7
 وليد رضا لبد الزطيص                               الفرقا الثالثا  -8
 اي  م مد الجقدى                                     الفرقا الول   -9

 الثاقيا ر اب مجدى طكرى الدعوق                     الفرق  -10

 الموافقـــــــه على مراعاة حالة الطالبالقرار: 

ما جاء بم ضر قعى طرق التدريس و التربيا ال مزيا بخصو  ارعا  اقواار ثالول لطوالب  3
 الفرقا الثاقيا بقين ط  مادة طرق التدريس 

 الموافقــــــــــــــهالقرار: 

ى و التخزفواا لزفصو  الدراعو  الثواق  بخصو  ت ديد مواليد المت اقاا ال مز  و القظور 4
لز  ان يتى لبد امت ان مادة  بوق القعان لزفرقا الول  يوى  2017ح2016لز اى الجام   

 2017ح5ح23الثالثاء 

و  22،21،20/5/2017و امتحان التخلفات  18/5/2017و حتى  6/5يتم عقد االمتحان العملى من القرار: 
  27/5/2017تحانات النظرية ابتداءاً من و االم 23/5/2017حقوق االنسان 

التبرير الطب  المبدى من الطالبح ا مد كما  التسام   يل ان الطالب قد اجريوا لو  لمزيوا  5
 . 2017ح3ح23تعزيك اوتار الركبا بالمقظار و يوص  بالرا   لمدة شسر ابتداء من 

 مراعاة حالة الطالبالقرار: 

فوق لوائ  الفرق الدراعيا الرب   بقين و بقاا لز اى الجام   القتساء من الداد مكاطأة الت 6
 و ارعالسا ال  الجام   لمراج تسا .  2017ح2016

 احيط المجلس علماالقرار: 

الداد بطاق  التخصصاا لطالب الفرق  الثاقيا لتعجي  رغباتسى لز اى الجام    7
 طالب. لزجق  التخصصاا و المكوق  من خمس رغباا لك  2018ح2017

 احيط المجلس علماالقرار: 

 الثانية و النصف ظهرا  اختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال    

 مجلس الرئيس                                                                      أمين المجلس           

 محمد الباقيرى أد./                                             أ/ ايمان احمد الخمرى                      
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