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 مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي (10) رقم الجلسة

 10/7/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ظهرا   2,30 نهاية االجتماع ظهرا   11,30

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

 لحضـــــــــــــــــــــور:ا

عقدت الحادية عشر و النصف صباحا في تمام الساعة   م10/7/2017الموافق  االثنين نه في يومإ

الكلية لشئون التعليم وكيل   محمد ابراهيم الباقيرىالدكتور/ ألستاذ ا السيد ( برئاسة9 الجلسة رقم )

 وبحضور كل من:  و الطالب

 

  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 
و االنتهاء  2016/2017بخصوص اعتمــــاد نتـــائج الفـــرق الدراسية  للعام الجامعى  1

 من مراجعة النتائج المعلنه و الشيتات

 علما المجلس احيط -: التوصيـــــــه  

 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  
 عضــــــــــــــوا احمد عبد الحميد عماره  /.دأ 5
 عضـــــــــــــوا ايمان احمد الخمرى /أ/  6
 سكرتيرا أ/ امال محمد رضوان 7

 الوظيفة االسم م

ضــــــــــــــوا  ع أ.د/  محمد عبد العظيم شميس 1  



تشكيل لجنة المجموع التراكمى برئاسة االستاذه الدكتوره / عزه العمرى  ود/ مروى عبد  2

 . صقر و د/ مروه الباقيرى االنتهاء منها لمراجعتها مع الجامعهالقادر 

 علما المجلس احيط:  التوصيـــــــه

االلتماسات المقدمه من بعض الطالب العادة رصد درجاتهم فى بعض بعض المواد بالفرقه  3

 الرابعه .

 . الدرجات رصد العادة الرابعه الفرقه كنترول على العرض -:التوصيـــــــه

تعديل مادة اللغه العربية فى لالئحه الجديده )بنين و بنات ( من مادة تدرس بالفصل الدراسى االول الى  4
 ماده تدرس بالفصل الدراسى الثانى مع االبقاء على عدد الساعات .

  الكلية مجلس على العرض مع الموافقه :التوصيـــــــه

الخطاب الوارد من ادارة شئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصوص افادتهم بقواعد التحويالت  5
% من اجمالى الفرقه و تكون االولوية 10على ان تكون النسهههههههبه المقترحه الخاصهههههههه بالكليه 
 .للطالب االبعد و االعلى تقديرا  

 . الكلية مجلس على العرض مع الموافقه :. التوصيـــــــه

 

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

 

 مجلس الرئيس                                                                      أمين المجلس           

 محمد الباقيرى أد./أ/ ايمان احمد الخمرى                                                                   

SQ0000000F101206 رقمنموذج   

 


