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رقم 

 الجلسة
(3) 

العام 

 الجامعي
6102/6102 

 03/06/6102 التاريخ 
بدء 

 االجتماع
06.31 

نهاية 

 االجتماع
6.31 

مكان 

 الإلجتماع

وكيل الكلية لشئون / مكتب السيد االستاذ الدكتور 

 التعليم و الطالب

 :لحضـــــــــــــــــــــورا

في تمام   م03/06/6102الموافق  الثالثاء نه في يومإ

( 3 )عقدت الجلسة رقم الثانية عشر و النصف الساعة 

محمد الباقيرى وكيل / الدكتورألستاذ ا السيد برئاسة

 :وبحضور كل من  الكلية لشئون التعليم و الطالب

 محمد الباقيرى/ الدكتوراألستاذ  افتتح السيد:فتتا  إلا

والترحيب بالسادة " بسم هللا الرحمن الرحيم"الجلسة بذكر 

سيادته  ثم انتقلشئون التعليم و الطالب أعضاء مجلس 

 .مناقشة الموضوعات الواردة بجدول األعماللعرض و

 المصـــادقات: أوالا 
 بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  0/0

 المصادقه: القرار
 موضوعات اإلحاطة: ثانياا 

تحديد مواعيد اإلمتحانات العملية والنظرية والتخلفات  6/0
 م  6102/6102للفصل الدراسى األول للعام الجامعى 

 الوظيفة االسم م

 عضـــــــــــــواا  مجدى محمود فهيم/ د.أ 0

محمد عبد العظيم / د . أ 6

 شميس

 عضــــــــــــــواا 

 عضــــــــــــــواا  احمد محمد عماره/د.أ 3

 عضــــــــــــــواا  احمد سعيد خضر/ د .أ 4

 عضــــــــــــــوا جوزيف ناجى بقطر/د.أ 5

 ايمان احمد الخمرى/ / أ 
                   

 عضـــــــــــــوا
 

 سكرتيرا امال محمد رضوان/ أ



وحتى  64/06/6102بداية االمتحانات العملية من يوم : القرار
و االمتحانات النظرى تبدأ يوم االثنين  62/06/6102الخميس 

امتحانات التخلفات مع على ان تكون  63/0/6102و تنتهى  6/0/6102
 . الفرق فى االيام ذاتها

 
بخصوص تشكيل كنتروالت الفرق وكنترول التخلفات  6/6

 . 6102/6102المتحانات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 

جوزيف ناجى بقطر / د.يشكل كنترول الفرقه االولى برئاسة أ: القرار
فهيم و كنترول مجدى / د.و كنترول الفرق الثانية برئاسة أ

احمد سعيد خضرو كنترول الفرقة / د.الفرقة الثالثة برئاسة أ
/ وائل قنديل و كنترول التخلفات برئاسة د/ د.الرابعه برئاسة أ

 اكرم كامل 
بخصوص عدد اللجان واألسماء المشاركة بالمالحظة والمراقبة  6/3

وإرسال خطاب لألقسام العلمية بهذه المواعيد واألسماء 
ركة مع التنبيه بضرورة تسليم كشوف أعمال السنة المشا

 والدرجات العملية للكنتروالت قبل إمتحانات النظرى
 احيط المجلس علما: القرار
   :ثالثا 

احمد جمال النشار الوارد من / الخطاب المقدم من الطالب  3/0
مستشفى منوف العام  بخصوص اصابة والده بجلطه بالمخ حيث 
انه كان مرافق له حسب المده المدونه بالتقرير و المرجو 

 . منه رفع نسبة الغياب عنه 

 مراعاة ظروف الطالب : القرار
عمرو محمد سعيد /صورة شهادة الوفاه المقدمه من الطالب  3/6

السيد لوالده و التقارير الطبية التى تفيد مرض والده و 
 .مرافقته له اثناء فترة مرضه 

 .احيط المجلس علما و يراعى ظروف الطالب : القرار
الخطاب الوارد من رعاية الشباب بالكلية بخصوص رفع نسب  3/3

 الغياب عن بعض طالب الكلية المشاركين فى اجتماع الجوده و
و ات المصرية فى فعاليات مهرجان الرياضات الشاطئية للجامع

 الدورى الرياضى فىوفى فعاليات تنظيم تأهيلى الدكتوراه 
 حسب المدد المدونه بالكشوف

 احيط المجلس علما: القرار
 : رابعا

الخطاب الوارد من االداره العامه للمدن الجامعيه بمشاركة  4/0
فى العاب  ضمن منتخبات المدن الجامعيه بعض طالبات الكلية

 .القوى و اللياقه البدنية فى االيام الموضحه بالكشف 
 احيط المجلس علما: القرار

التــــقارير الطبيـــــه المقدمــــة من الطـــــالب  4/6
 :االتى اســــماؤهم 

شيماء –منى سامى عبد الحميد عيسى  –محمد احمد الدماطى 
باسم سعيد -احمد محمود درباله –نعمان عبد الرحمن الرمالى 

احمد عبد العظيم –اسراء حسن محمد ابو اسماعيل –محمدى 
 -منى سامى عبد الحميد –محمد  محمد على العتابى  –محمد 

اميره عبد  – عمرو حسين احمد مرسى –نرمين رأفت حسن حموده 
محمد -محمد عبد الرحمن عبد الغفار –العزيز عبد النبى 
نرمين  –كريم اشرف محمود توفيق خواجه -نبيل جابر الشاويش



 . –محمود حمدى رياض الصعيدى  -رأفت حسن 

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

 النسبة القانونية للغياب   
بخصوص تشكيل كنترول التربية العملية للفرقتين الثالثه و  4/3

و ذلك تفعيال لدور اللجنه االدارية ( بنات  –بنين )الرابعه 
للسيد االستاذ  (211)قرار  البند من و المشار اليها فى

 .الدكتور رئيس الجامعه 
اقترا  لجنة شئون التعليم و الطالب برئاسة السيد : القرار

االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الطالب بأن فى نهاية لجان 
 .اعمال التربية العملية تعرض على لجنة شئون التعليم و الطالب 

 

اختتمت الجلسة في تمام وما لم يستجد من أعمال   
 الثانية و النصف ظهراا الساعة 

 

 

 

 

 

 

 مجلس الرئيس                                                 أمين المجلس           

 محمد الباقيرى ./أدايمان احمد الخمرى            / أ 
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