
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شئون التعليم و الطالبمكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر 
 2016/2017 العام الجامعي (11) رقم الجلسة

 8/8/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ظهرا  12 نهاية االجتماع صباحا 11

 السيد االستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبمكتب  مكان الإلجتماع

 لحضـــــــــــــــــــــور:ا
 (11)عقدت الجلسة رقمالحادية عشر صباحا في تمام الساعة   م8/8/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

وبحضور كل   وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب  محمد ابراهيم الباقيرىالدكتور/ ألستاذ ا السيد برئاسة
 من:

  واعتذر عن الحضور :

والترحيب بالسادة أعضاء  بالبسملهالجلسة  ابراهيم الباقيرىمحمد  /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا
 مناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.سيادته لعرض و ثم انتقلشئون التعليم و الطالب مجلس 

 أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 المصادقه: رارـــــــــالق
 اإلحاطةثانيا : موضوعات 

 5/8/2017الخطاب الوارد من ادارة شئون التعليم و الطالب بالجامعه على ان تكون بداية  التحويالت   1

 علما المجلس احيط -: التوصيـــــــه  
و ذلك  2017/2018بدء عمل الكشف الطبى للطالب الذين قاموا بأداء القدرات الرياضية للعام الجامعى  2

 .13/8/2017االربعاء من كل اسبوع على ان تبدأ من يوم االحد يومى االحد و 

 علما المجلس احيط:  التوصيـــــــه

بخصوص التظلمات المتقدم بها بعض الطالب لإللتماس بمراجعة رصد درجاتهم بالمواد بعد سداد  3
 :م  على اآلتى  22/6/2003الرسوم المقررة  حيث وافق مجلس الجامعة بتاريخ 

 الوظيفة االسم م

 عضــــــــــــــوا   محمد ابراهيم الباقيرىأ. د /  1
 عضــــــــــــوا مجدى محمود فهيم أ .د /  2
 عضـــــــــــــوا   أ.د/  احمد سعيد خضر 3
ضــــــــــــــوا  ع جوزيف ناجى بقطر أ.د /  4  
 عضـــــــــــــوا ايمان احمد الخمرى /أ/  5
 سكرتيرا أ/ امال محمد رضوان 6

 الوظيفة االسم م

ضــــــــــــــوا  ع أ.د/  محمد عبد العظيم شميس 1  
 عضــــــــــــــوا احمد عبد الحميد عماره  /.دأ 2



** تقوم إدارة شئون التعليم بالكلية بعرض التظلمات على السيد األستاذ الدكتور / عميد الكلية أو من 
 يفوضه إلحالتها الى الكنترول المختص 

***  يقوم الكنترول أو اللجنة التى يشكلها عميد الكلية لهذا الغرض بدراسة التظلمات وتحرير محضر 
 :تاذ الدكتور / عميدالكلية لعرضة على مجلس الكليةبنتيجة الفحص وعرضة على السيد األس

 ايمان طارق محمد ابو عبد هللا      بالفرقه االولى فى مادة العاب صغيره  

 الصحه الشخصية / المدخل                       /بالفرقه االولى فى مادة وظائف االعضاءعبد الرحمن توفيق محمد كمال     

 بالفرقه االولى فى مادة الصحة الشخصيه .     حيى صابر معوض روبى ي   

   الطالب و التعليم شئون لجنة من سابقا   المشكلة التظلمات ولجنه االولى الفرقة كنترول على االمر عرض  -:ـهالتوصيــ

 73الخطاب الوارد من وزارة التعليم العالى و البحث العلمى و الذى مرفق به صوره من القانون رقم  4
فى شأن مكافحة اعمال االخالل  2015لسنه  101بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم  2017لسنة 

 باالمتحانات .

  علما المجلس احيط :التوصيـــــــه

الى  2017/2018بخصوووص تعديل عدد السوواعات النظرية فى ا لخطة الدراسووية الجديدة للعام الجامعى  5
 .طالب و طالبة 50من  بدال  طالب و طالبه 100

 . الكلية مجلس على العرض مع الموافقه :. التوصيـــــــه

من ادارة امانة المجالس بالجامعه بخصوص ضرورة تشكيل لجان الكنتروالت بمشاركة الوارد الخطاب  6
طبقا  جميع اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه فة اعمال االمتحانات كواجب اساسى من واجباتهم 

لقانون تنظيم الجامعات وفى حالة امتناع اى عضو من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونه يحرم من 
 مكافأة االمتحانات .

 علما المجلس احيط :التوصيـــــــه

مخاطبة مكتب التنسيق و المجلس االعلى للجامعات بخصوص التوزيع الجغرافى للقدرات الرياضية  7
مركز منوف / الشهداء / اشمون اجبارى للطالب و ليس اختيارى  يكونعلى ان بجامعة مدينة السادات 

 .  و كذلك ضم مركزى الباجور و سرس الليان

 . الكلية مجلس على العرض مع الموافقه :. التوصيـــــــه

و لجميع المواد االقتراح المقدم من السيد االستاذ الدكتور / احمد سعيد بخصوص انشاء بنك االسئله  8
 .  تعميمه و ذلك طبقا  لالئحة الجديده

 . الكلية مجلس على العرض مع الموافقه :. التوصيـــــــه

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

 مجلس الرئيس                                                                      أمين المجلس           

 

 محمد الباقيرى أد./أ/ ايمان احمد الخمرى                                                                   

SQ0000000F101206 رقمنموذج   


