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 مجلس قسم / شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر 
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بدء 

 االجتماع
 ص 11

نهاية 

 االجتماع
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مكان 

 الإلجتماع
 مكتب السيد االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الجلسة رقم الحادية عشرة في تمام الساع م 2017 /14/2الموافق الثالثاء .نه في يومإ

وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   – محمد ابراهيم الباقيرى/الدكتورألستاذ ( برئاسة ا4)

 وبحضور كل من:

 

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن  محمد ابراهيم الباقيرى /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

سيادته لعرض  ثم انتقلشئون التعليم و الطالب الرحيم" والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 مناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.و

 الجلسة السابقة بشأن التصديق على محضر  1

 الموافقـــــــــــه: القـرار

اإلنتهاء من إعداد الجداول الدراسية لجميع الفرق الدراسية  للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  2

 م 2016/2017

 الموافقـــــــــــه: القـرار

 م . 2016/2017اعتماد الخطة الدراسية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى  3

 الوظيفة االسم م

ًرئيســــــــــــــا ً أ .د / محمد ابراهيم الباقيرى 1
ًعضـــــــــــــوا ًًأ.د/ مجدى محمود فهيم 2
ضــــــــــــــوا ًعًسعيد خضرأ.د / احمد  3  
ًعضــــــــــــــواًأ.د/جوزيف ناجى بقطر 4
ًعضـــــــــــــوا ايمان احمد الخمرى /أ/ً 5
ًسكرتيراًأ/ امال محمد رضوان 6

 الوظيفة االسم م

ًعضــــــــــــــوا ًًأ. د / محمد عبد العظيم شميس 1
ضــــــــــــــوا ًعًأ.د/احمد محمد عماره 2  



 الموافقـــــــــــه: القـرار

اإلطالع على محضر قسم طرق التدريس وما جاء به بخصوص التربية العملية للفرقة  4

الثالثة و الرابعه ووجود تعديل فى توزيع بعض الموجهين من قبل السيد االستاذ الموجه 

 العام نظراً لظروف العمل الطارئة .

 الموافقـــــــــــه: القـرار

الخطاب الوارد من ادارة شئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصوص االعداد المقترح قبولها للعام  5

من الطالب المصريين و الوافدين علما ان االعداد المقترح قبولها للعام  2017/2018الجامعى 

 طالبه وافدين  25طالب و 50طالبة مصريين و عدد  200طالب و  300هى  2016/2017الجامعى 

طالب  100طالبه و عدد  300طالب مصرى و  400هى  2017/2018االعداد المقترح قبولها للعام : القـرار

 طالبه  50وافد و 

6  

بخصوص التظلمات المتقدم بها بعض الطالب لإللتماس بمراجعة رصد درجاتهم بالمواد بعد سداد  :القـرار
 الرسوم المقررة بالفرقة الرابعه   .

على ان تشكل لجنه من السيد االستاذ الدكتوروكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و رئيس  الموافقـــه 7

 الكنترول المختص و عضو الكنترول و رئيس قسم شئون الطالب

 : القـرار

بخصوص الطلب المقدم من الطالب / محمد ابو النور معتز محمد عالم و الذى يطالب فيه بقبول  7

 حيث انه مرافق لوالده و مرفق طيه التقارير الالزمه. 2016/2017عذره للعام الجامعى 

 ويعرض على مجلس الكلية. الموافقـــــــــــه: القـرار

بخصوص التقرير الطبي المقدم من الطالبه / هناء هشام سيد احمد عباده بالفرقة الثانية حيث  8

و يوصى بالراحه التامه  اجريت لها عملية استئصال ناصور عصعصى كما هو موضح بالتقرير

 .11/2/2017لمدة شهر من 

 . الموافقـــــــــــه: القـرار

 

 الثانية عشر و النصف ظهرااختتمت الجلسة في تمام الساعة وما لم يستجد من أعمال 

 س مجلالرئيس                                                                            أمين المجلس    

 محمد ابراهيم الباقيرى أد./ايمان الخمرى                                                              أ/

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


