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 مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي (9) رقم الجلسة

 13/6/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ظهرا   12,30 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   م13/6/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

و ذلك لتغيب أ.د/ محمد ابراهيم  مجدى محمود فهيم الدكتور/ ألستاذ ا السيد ( برئاسة9 الجلسة رقم )

 وبحضور كل من:  وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبالباقيرى  

 

  واعتذر عن الحضور :

والترحيب بالسادة أعضاء مجلس  بالبسملهالجلسة  مجدى محمود فهيم /الدكتوراألستاذ  افتتح السيدفتتاح :إلا

 مناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعمال.سيادته لعرض و ثم انتقلشئون التعليم و الطالب 

 أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 المصادقه: رارـــــــــالق

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
 -:التقارير الطبيه  المقدم من الطالب االتى اسمائهم 1

 الوظيفة االسم م

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

 الوظيفة االسم م

 عضــــــــــــــوا   محمد ابراهيم الباقيرىأ. د /  1
ضــــــــــــــوا  ع أ.د/  محمد عبد العظيم شميس 2  



محمد اشرف محمد خليفه بالفرقه الثالثه و الذى يوصى بالعالج و الراحه لمدة شهر الطالب /   -1
القطنية و حيث ان الطالب كان يعانى من التهابات الفقرات  18/2/2017و نصفففففففف من تاري  

 العجزية .
الطالبه / امل خالد عبد العزيز علوى بالفرقه االولى  و الذى يوصى بعالج  نفسى و تخاطب و  -2

حيث ان الطالبه كانت تعانى من حبسه كالميه  15/4/2017راحه لمدة ثالثة اسابيع من تاري  
. 

ثالثة اسفففففففابيع من الطالبه /هايدى محمد محمد  بالفرقه االولى و الذى يوصفففففففى بالراحه لمدة  -3
حيث ان الطالبه كانت تعانى من تمزق شفففديد بطربطة الكاحل االيسفففر و تم  30/3/2017تاري  

 عمل جبس تحت الركبه .
الطالبه /اسففماع عادل محمد عبد الهادى بالفرقه االولى اباقيه لالعاد و و الذى يوصففى بالراحه  -4

حيث ان الطالبه كانت  28/4/2017وحتى  25/3/2017التامه لمدة ال تقل عن شهر من تاري  
تعانى التهاب روماتزمى حاد مع تورم بمفصفففففففلى الركبة اليمنى و اليسفففففففرى نتيجة االصفففففففابه 

 بالميكروب السبحى للحلق .

 امتحانات بدء بعد  متأخره الطالب و ليمالتع شئون مقس الى لتسليمها نظرا   الطبية التقارير لتلك النظر عدم -: التوصيـــــــه  
 . للكنتروالت السنه اعمال و العملى كشوف وتسليم 2016/2017 الثانى الدراسى لفصلا

بالفرقه االولى اباقى لالعاد و لقبول عذر  عن  2 الطلب المقدم من الطالب/ محمود محمد امين طمان 
حيث ان عائلته بالخارج و اضطر  2016/2017فصل الدراسى الثانى للعام الجامعى لدخول امتحانات ا

 للسفر معهم .

 . الكلية لمجلس االمر رفع: التوصيـــــــه

الطلب المقدم من الطالب/ مصففطفى ماهر مصففطفى خليل بالفرقه الثالثه لقبول عذر  عن دخول امتحان  3
وذلك لحضور  متطخراً بعد نصف الوقت بسبب صعوبة   29/5/2017مادة ااختبارات و مقاييس و يوم 

 المواصالت .

 .  الطالب جميع حضور تم قد انه حيث اللجنه قناعة لعدم نظرا   العذر قبول على الموافقه عدم -:التوصيـــــــه

فصل دراسى مادة بالالئحه الجديد  من  بنات و –تعديل ساعات مادة حقوق االنسان للفرقه االولى ابنين  4
 .ساعتينو تعديل زمن االمتحان من ساعه الى واحد الى ماد  ممتد  

 . بالالزم مذكره عمل مع  للموافقه الكلية لمجلس االمر يرفع :.التوصيـــــــه

الخطاب الوارد من ادارة شفففففففئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصفففففففوع افادتهم بقواعد التحويالت  5
 .2017/2018للعام الجامعى المقترحه الخاصه بالكليه 

 . السابقه السنوات فى بها المعمول القواعدب لعملا :. ـهالتوصيــــــ

المقترح المقدم من قسم طرق التدريس و التدريب و التربية العملية لتحديد  -:وما يستجد من أعمال    
مواعيد ايام التدريب الميدانى الخارجى لطالب الفرقه الثالثه و الرابعه بنين و بنات للعام الجامعى 

وذلك البالغ ادارة كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية وذلك لتفادى حدوث تضارب فى  2017/2018
 اليام .ا

 احيط المجلس علما . :. التوصيـــــــه

 ظهرا   و النصف الثانية عشر اختتمت الجلسة في تمام الساعة 

 



 مجلس الرئيس                                                                      أمين المجلس           

 محمد الباقيرى أد./أ/ ايمان احمد الخمرى                                                                   
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