
 

 التربية الرياضيةكلية/                             

 الطالبشئون التعليم و وكيل الكلية لمكتب 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شئون التعليم و الطالب /مجلس قسم  جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي ( 4) رقم الجلسة

 10/1/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 م 12.30 نهاية االجتماع ص 11

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

 الحضـــــــــــــــــــــور:

( برئاسة 4عقدت الجلسة رقم )الحادية عشرفي تمام الساعة  م 2017 /10/1الموافق الثالثاء .نه في يومإ

 وبحضور كل من:وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب   – محمد ابراهيم الباقيرى/الدكتورألستاذ ا

  واعتذر عن الحضور :

الجلسة بذكر "بسم هللا الرحمن الرحيم"  الباقيرىمحمد ابراهيم  /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

مناقشة الموضوعات سيادته لعرض و ثم انتقلشئون التعليم و الطالب والترحيب بالسادة أعضاء مجلس 

 الواردة بجدول األعمال.

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1

 الموافقـــــــــــه: التوصيه

 المقدمه من بعض الطالب والموصى فى بعضها بالراحة من التمرينات الرياضيةبخصوص التقارير الطبية  2

بالنسبة للتقارير الخاصة بالطالب والموصى بها بالراحة يقرر حضور الطالب بالمحاضرات العملية : التوصيه
 والنظرية كمستمع والموصى بها بأجازة كال حسب ما يوصى به التقرير مع إعتبار النسبة القانونية للغياب   

 الوظيفة االسم م

ًرئيســــــــــــــا ً محمد ابراهيم الباقيرىأ .د /  1
ًعضـــــــــــــوا ًًأ.د/ مجدى محمود فهيم 2
ضــــــــــــــوا ًعًاحمد سعيد خضرأ.د /  3  
ًعضــــــــــــــواًجوزيف ناجى بقطر/.دأ 4
ًعضـــــــــــــوا ايمان احمد الخمرى /أ/ً 5
ًسكرتيراًأ/ امال محمد رضوان 6

 الوظيفة االسم م

ًعضــــــــــــــوا ًًمحمد عبد العظيم شميسأ. د /  1
ضــــــــــــــوا ًعًاحمد محمد عمارهأ.د/ 2  



طالب من تربية اإلطالع على محضر قسم طرق التدريس وما جاء به من موضوعات تخص شئون ال 3

 . عملية ولجان التصحيح

 .ًالموافقـــه و يعرض على مجلس الكليه: التوصيه

صورة الباركود للتطوع المقدمه من الطالب / محمد زكريا عبد اللطيف عبد الرحمن رمضان بالفرقة  4
الفصل الثانية موضح به تاريخ الحضور و االلتحاق و الذى يطالب فيه  بعذره عن دخول امتحانات 

 .2016/2017الدراسى االول للعام الجامعى 

 الموافقة مع رفع االمر لمجلس الكليةالقرار: 

عن بعض الطالب المشاركين  رفع نسبة الغياب الخطاب الوارد من قسم رعاية الشباب بالكلية بخصوص 5
و مرفق  28/11/2016و حتى  26/11فى فعاليات معسكر اختيار منتخب جوالة الجامعه فى الفترة من 

 طيه كشف باالسماء .

 الموافقـــــة: التوصيه

 م 2016/2017بخصوص مناقشة قواعد الرأفة والرفع للعام الجامعى  6

 و يتم تسليمها للكنتروالت . 2015/2016للعام الجامعى يتم تطبيق القواعد العمول بها : التوصيه

الثالثاء صورة شهادة وفاه والدة الطالب / مصطفى ناجى صالح محجوب بالفرقه الرابعه حيث تمت وفاتها  7

يوم امتحان ماده مبادىء البحث العلمى و االحصاء و الذى يرجو قبول عذره عن  10/1/2017الموافق 

 .امتحان هذه الماده 

 الموافقه مع رفع االمر لمجلس الكلية .: التوصيه

 و يطالب :الخطاب الوارد من وحدة ضمان الجوده  7

 .تغيير ابواب القاعات الدراسية لتفتح الى الخارج -1

 .تغيير زجاج الشبابيك و الحلوق لتفتح الى الخارج او تكون زجاج جرار -2

 .ترقيم جميع غرف الكلية  -3

 الكلية رفع االمر لمجلس : التوصيه

تقديم امتحان مادة فسيولوجيا بخصوص مكتب السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعه الفاكس الوارد من  8

  . 16/1/2017الى يوم االثنين الموافق  26/1/2017الرياضة من يوم الخميس 

الجدول الجديد  وضعوالتوصيه : تم تعميم االمر على جميع الطالبات بالفرقة الثانية و توقيعهم على كشف بالعلم 

و وضع صوره من الجدول الجديد بلوحة االعالنات بالكلية الموقع الخاص بالكلية على شبكة االنترنت على 

 .رلالعاده و اخبارهم باالمالبات الباقيات واالتصال هاتفيا بالط

 بخصوص قبول العذر عن امتحان مادة الطلب المقدم من الطالبه/ ايه رزق محمد المهدى بالفرقة االول 9

بسبب وجود حوادث على الطريق الصحراوى مما ادى الى  تأخرها بعد نصف الوقت ذلك العاب المضرب و 

 .ولم يسمح لها بدخول االمتحان 

 . مجلس الكليهالموافقـــه و يعرض االمرعلى  -التوصيه :

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

 مجلس الرئيس                                                                            أمين المجلس    

 محمد ابراهيم الباقيرى أد./ايمان الخمرى                                                                    أ/

SQ0000000F101206 رقم:نموذج   

 م27/9/2016(  1/0اإلصدار ) 


