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 مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر 

 2016/2017 العام الجامعي (6) رقم الجلسة

 14/3/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ظهرا   1 نهاية االجتماع ظهرا   12

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

 لحضـــــــــــــــــــــور:ا
 عقدت الجلسة رقم الثانية عشر ظهرا  في تمام الساعة   م14/3/2017الموافق  الثالثاء نه في يومإ

 وبحضور كل من:  محمد الباقيرى وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب /الدكتورألستاذ ا السيد ( برئاسة6 )

 

  واعتذر عن الحضور :

والترحيب بالسادة أعضاء مجلس  بالبسملهالجلسة  محمد الباقيرى /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

 المصادقهالقرار: 
 ثانيا : موضوعات اإلحاطة

 الوظيفة االسم م

ًرئيســــــــــــــا ً محمد ابراهيم الباقيرىأ .د /  1
ًعضـــــــــــــوا ًًأ.د/ مجدى محمود فهيم 2
ضــــــــــــــوا ًعًاحمد سعيد خضرأ.د /  3  
ضــــــــــــــوا ًع أ.د/ احمد عبد الحميد عماره 4  
ًعضــــــــــــــواًجوزيف ناجى بقطر/.دأ 5
ًعضـــــــــــــوا ايمان احمد الخمرى /أ/ً 6
خح 7

 ب
ًسكرتيراًأ/ امال محمد رضوان

 الوظيفة االسم م

ًعضــــــــــــــوا ًًمحمد عبد العظيم شميسأ. د /  1
2 ً 



التقرير الطبى المقدم من الطالب محمد خالد ابو بكر بالفرقة االولى و الذى يوصىىىىىىىى براحث لمد     ة  2/1

   الزائده الدوديث كما هو موضح بالتقريرحيث اجريت لث عملية  2/3/2017اسابيع ابتداًء من 

 الموافقــــــــــــــثالقرار: 
التقرير الطبى المقدم من الطالب محمود امام عبده حسام الدين  بالفرقة ال انية و الذى يوصى براحث  2/2

هو  حيث اجريت لث ت بيت اس ك معدنية باليد اليمنى كما 19/2/2017لمد     ة اسابيع ابتداًء من 

 موضح بالتقرير

 الموافقــــــــــــــثالقرار: 
التقارير الطبية المقدمث من بعض الط ب االتى اسمائهم والذى يوصى فيها بالراحث لمد  مدونث بكل  2/3

 تقرير وهم  :

عبد الرحمن محمد يوسف فوده                     الفرقة ال انية   

منث رضا محمد                                          الفرقث ال انية    

   ع مان ناجى ابراهيم                                     الفرقة االولى

 دينا عبد الحميد سرور                                  الفرقة االولى

الفرقة االولى     على ناصر الدين جابر القاضى                      

 حسام عاطف خليل                                       الفرقة ال انية

 محمود رضا لطفى ابو غزالث                         الفرقث االولى
بالنسبة للتقارير الخاصة بالط ب والموصى بها بالراحة يقرر حضور الط ب بالمحاضرات العملية القرار: 
 كمستمع والموصى بها بأجاز  ك  حسب ما يوصى بث التقرير مع إعتبار النسبة القانونية للغياب   والنظرية 

 13التقرير الطبى المقدم من الطالبث / اميره عاطف حمزه بالفرقة االولى و الذى يوصى بالراحث لمد   3/1

 وذلك الزالث كيس دهنى بالجفن  كما هو موضح بالتقرير.  12/3/2017يوما ابتداءاً من 

 مع الحضور كمستمعه الموافقــــــــــــــث: القرار
العامث لرعاية الط ب والى تفيد بأن الطالب / محمد مجدى عبد الرسول الخطاب  الوارد من االدار   3/2

باب و ( و التى تنظمها وزار  الش 5بداع ) ا السعدنى كان ضمن فريق الجامعث المشارك فى مسابقة

 2/3/2017و حتى  26/2/2017الرياضة فى القتره من 

 احيط المجلس علما.القرار: 
الخطاب  الوارد من ادار  رعاية الط ب  بالكلية بخصوص الموافقة على رفع نسبة الغياب عن الط ب  3/3

  20/2/2017المشركين فى الدورى ال قافى يوم اال نين 

 احيط المجلس علماالقرار: 
الط ب الخطاب  الوارد من ادار  رعاية الط ب  بالكلية بخصوص الموافقة على رفع نسبة الغياب عن  4/1

المشاركين فى المهرجان الترويحى لكليات التربية الرياضية ببور سعيد و ذلك فى الفتره من 

 م . 15/2/2017وحتى  12/2/2017

 احيط المجلس علماالقرار: 



م  2015/2016بخصوص تشكيل لجنة التخصصات للط ب المقيدين بالفرقة ال انية للعام الجامعى  4/2

لتمكينهم من التسكين بالتخصص االول و ال انى بالفرقة ال ال ة للعام الجامعى وكتابة رغباتهم  

 م .2017/2018

 الموافقــــــــــــــهالقرار: 
ما جاء فى محضر طرق التدريس و التربية العملية بخصوص ارسال انذار  انى لط ب الفرقة ال انية  4/3

 2016/2017للعام الجامعى  بنين فى ماد  طرق التدريس و التربية العملية

 الموافقــــــــــــــهالقرار: 
ما جاء بمحضر قسم طرق التدريس و التربية العملية بخصوص حضور بعض ط ب الكلية الذكور  5/3

 دورات  التربية عسكرية فى وقت الدراسث مما يؤ رعلى سير العملية التعليميث .

 التوصية بالتقدم الى دورات التربية عسكرية فى أجاز  نصف العام أو األجاز  الصيفية  -القرار:
 

 الثانية 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 رقم:نموذج   

 


