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 محضر اجتماع مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب

 2016/2017 العام الجامعي (8) رقم الجلسة

 9/5/2017 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
 ظهرا   11,30

نهاية 

 االجتماع
 ظهرا   1,30

مكان 

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

 الحضـــــــــــــــــــــور:

في تمام الساعة الحادية عشر و النصف  م 9/5/2017إنه في يوم الثالثاء الموافق 

( برئاسة السيد األستاذ الدكتور/ محمد الباقيرى وكيل 7صباحا عقدت الجلسة رقم ) 

 عليم و الطالب  وبحضور كل من:الكلية لشئون الت

 

  واعتذر عن الحضور :

ترحيب بالسادة افتتح السيد األستاذ الدكتور/ محمد الباقيرى الجلسة بالبسمله والفتتاح :اإل

أعضاء مجلس شئون التعليم و الطالب ثم انتقل سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة 

 بجدول األعمال.

 أوال : المصـــادقات

 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  1/1

 القـــــــــرار: المصادقه

 ثانيا : موضوعات اإلحاطة
و ذلك بسبب زيااة  الجاودو و  6/5/2017بدال من  9/5/2017يوم بخصوص تأجيل امتحانات العملى ل 1

 الوظيفة االسم م

 رئيســــــــــــــا ً أ .د / محمد ابةاهيم الباقيةى 1
 عضـــــــــــــوا ً أ.د/ مجدى محمود فهيم 2
ضــــــــــــــوا ًع أ.د / احمد سعيد خضة 3  
 عضــــــــــــــوا أ.د/جوزيف ناجى بقطة 4
 ـــــــــــواعضــ ايمان احمد الخمةى /أ/ً 5
 سكرتيرا أ/ امال محمد ةضوان 6

 الوظيفة االسم م

 عضــــــــــــــوا ً أ. د / محمد عبد العظيم شميس 1
ضــــــــــــــوا ًع أ.د/ احمد عبد الحميد عماةو 2  



 . 27/5/2017بدال من  29/5/2017تأجيل امتحانات اخة العام ليوم 

 القـــــــرار: الموافقــــــــــــــه

مااا جاااح بمحضةقساام طااةس التاادةيس و التةبيااص العمليااص بخصااوص اةسااال خطابااات حةمااان ماان  2
 طالب بالفةقص الثانيص بنين الفاقدى نسبص الغياب ( 47دخول االمتحان لعدد )

  القرار: يعرض على مجلس الكلية 

ما جاح بمحضة قسم طةس التدةيس و التةبيص العمليص و قسم الماواد الصاحيص بخصاوص تشاليل لجاان  3
 2016/2017التصحيح و الممتحنين لمواد القسم للفصل الدةاسى الثانى للعام الجامعى 

 المجلس علما القرار: احيط

ما جاح بقسم العاب القوى بخصوص تشليل لجان التصحيح و الممتحنين لمواد القسم النظةيص و  4
ولذا  تشليل لجنص للتظلمات من داخل  2016/2017العمليص للفصل الدةاسى الثانى للعام الجامعى 

  -القسم ملونه من :

 أ.د متفةغ  / بلة محمد سالم  -1

 اللأ.د/ محمد عنبة ب -2 

 أ.د/ ايمان ابةاهيم السيسى . -3

القرار: احيط المجلس علما  مع رفع لجنة التظلمات و ذلك لوجود لجنة للتظلمات مشكلة من مجلس شئون التعليم  

 21/2/2017( بتاريخ 188بتاريخ و مجلس الكلية رقم) 14/2/2017

ص الثانيص بخصوص قبول عذةو عان الطلب المقدم من الطالب / محمد زلةيا عبد اللطيف ةمضان بالفةق 5
بشاقيص العملاى و النظاةى و ذلاك  2016/2017دخول امتحانات الفصل الدةاسى الثاانى للعاام الجاامعى 

 ألدائص اختباةات التطوع بالقوات المسلحص و عدم تملنه من الحضوة .

 .ًالقرار: الموافقه مع رفع االمر لمجلس الكلية للموافقة

اة  ةعايص الطالب بالجامعه بخصوص مشاةلص الطالب / محمد مجدى السعدنى الخطاب الواةد من اد 6
و من  25/3/2017و حتى  4/3/2017بالفةقص الثانيص فى مةلز تدةيب الطالب فى الفتة  من 

و ذلك للمشاةلص فى مسابقص الندوو الثانيص و العشةون لالعجاز العلمى  9/4/2017و حتى  1/4/2017
 جامعص جنوب الوادى .فى االنشاد الدينى فى 

 القرار: الموافقه مع مراعاة حالة الطالب .

لخطاب الواةد من االداة  العامه للمدن الجامعيص بخصوص الطالبص / اسماح لةيم حلمى عبد العزيز و ا 7
حتى يتم ةفع الغياب عنها  6/11/2016التى لانت ضمن منتخب المدن الجامعيص للة  السلص يوم االحد 

 من التةبيص العمليص فى ذلك اليوم .

 القرار: مراعاة حالة الطالبه .

 
 8 

ية ا لطبى المقدم من الطالب / محمد صبحى ابو الحسن الدماطى بالفةقص الثانيص  لوالدته حيث قد التقة
و انه المةافق لها   15/2/2017اجةيت لها عمليص بتة للقدم اليمنى نتيجص غةغةينص سلةيص بتاةيخ 

الجامعى لمد  اةبعص اشهة و يلتمس قبول عذةو عن دخول امتحانات الفصل الدةاسى الثانى للعام 
2016/2017   . 

 .ًالقرار: الموافقه مع رفع االمر لمجلس الكلية للموافقة



 
  9 

الطبي و الشهادات المةضيص المقدمه من الطالب / وليد ناجى على بالفةقص االولى حيث انه التقةية 
يعانى من التهاب و شد عضلى لعضالت الةقبص و اللتف االيسة و الذى يوصى فيه باعفائص من 

 لتماةين الةياضص لمدد مدونه بلل تقةية على حدو .ا

 القرار: مراعاة حالة الطالبه .

 
  10 

التقةية الطبى المقدم من الطالب/ عبد هللا توفيق محمد لمال  بالفةقص االولى باقى لالعادو حيث انه 
شهة من تاةيخ لان يعانى من لسة غية ملتئم بالمشطيص الةابعه باليد اليسةى و يوصى بالةاحص لمد  

 . 16/2/2017اللسة 

 القرار: مراعاة حالة الطالب
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التقاةية الطبيص لمقدمه من الطالبه / مى محمود عبد العزيز بخصو اجةاح عمليص الزائدو الدوديص 
ويوصى بالةاحه لمد  ثالثص اسابيع من تاةيخه و التقةية االخة بخصوص وجود  19/3/2017بتاةيخ 

 /27/4د اليسةى و تم وضعها فى الجبس ويوصى بالةاحه لمد  ثالثص اسابيع من شةخ بالبنصة بالي

 القرار: مراعاة حالة الطالبه
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التقةية الطبى المقدم من الطالبه / ايه عماد عبد الحليم النحال بالفةقص الةابعه و التى قد تعةضت 
يمن وتم تثبيته بالشةائح و لحادث فى الفصل الدةاسى االول و تم  حدوث لسة فوس اللوع اال

المسامية و عمل جبس فوس اللوع و يوصى بالةاحه من التمةينا ت لمد  ثالثص اسابيع من تاةيخ 
لما تطالب  بمةاعاتها فى االمتحانات العمليص للفصل الدةاسى الثانى للعام  13/12/2016الحادث 
 2016/2017الجامعى 

 القرار: مراعاة حالة الطالبه
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ةية الطبى المقدم من الطالب / حازم بهاح الدين خليفص عبد الجليل والذى يوصى بالةاحى لمد  التق
 حيث انه لان يعانى من لدمص بالةلبص اليمنى . 23/4/2017عشة  ايام من 

 القرار: مراعاة حالة الطالبه

ن الطالب يعانى من التقةية الطبى المقدم من الطالب / الحسين مختاة جابة بالفةقص االولى يحث ا 14
 4/4/2017حصوات بالللى اليمنى و يوصى بالةاحص لمد  عشة  ايام ابتداحاًمن 

 القرار: مراعاة حالة الطالبه

الخطاب الواةد من اداة  ةعايه الطالب بالجامعه بخصوص ةفع نسبص الغياب عن بعض الطالب  15
حتى  30/4ةاتيص خالل الفتة  من ( فى لعبص اللا44المشاةلين فى دوة  الشهيد الةفاعى ةقم )

 فى جامعص القاهة  وذلك ضمن فةيق الجامعه لللاةاتيص واسمائهم لالتالى : 3/5/2017

 محمد ياسة ابةاهيم                     الفةقص الثالثص-1

 محمد جمال السيد شهاب              الفةقص الثالثه-2

 ةقص الثالثصلةيم خالد خلف هللا                    الف-3

 احمد ةجب الةوبيشى                 الفةقص الثالثص-4

 احمد عبد الباسط الجندى             الفةقص الةابعه-5

 ةاندا محمد ةحيم                      الفةقص الةابعه-6

 ةانيا سعيد سعيد مصطفى            الفةقص االولى -7

 القرار: الموافقـــــة

 جد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحده و النصف ظهرا  وما لم يست   

 رئيس المجلس أمين المجلس                                                                                



 ./ محمد الباقيرىأ/ ايمان احمد الخمرى                                                              أد     
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