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مجلس قسم/  شئون التعليم و الطالب جتماعامحضر   

(7) رقم الجلسة 2019/2020 العام الجامعي    

7/3/2020 التاريخ   بدء االجتماع 
12.30 

 م

نهاية 

 االجتماع
م 1.30  

مكان 

 الإلجتماع
وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالبمكتب السيد االستاذ الدكتور /   

 الحضـــــــــــــــــــــور:

عقدت الثانيه عشر و النصف بعد الظهر في تمام الساعة   م7/3/2020 الموافق  الثالثاء نه في يومإ

وبحضور كل من: أ.د/ احمد محمود عبد الحكيم الدكتورألستاذ ا السيد برئاسة( 7)الجلسة رقم  

 

  واعتذر عن الحضور :

اإلفتتاح : إفتتح السيد األستاذ الدكتور/ احمد محمود عبد الحكيم الجلسة بالبسمله والترحيب بالسادة 

سيادته لعرض ومناقشة الموضوعات الواردة بجدول  نتقلإثم شئون التعليم و الطالب أعضاء مجلس 

-:األعمال  

 أوالً: المصـــادقات

1/1  بشأن التصديق على محضر الجلسة السابقة  

ــ الق المصـــادقـــــــهرار: ـ  

ــ االس م مـــــــ ــ الوظي  ةـ فــ  

 رئيـســـــــــاً  أ.د/ احمد محمودعبد الحكيم 1

 عضـــــــــــــواً  أ.د/محمد محمد زكى 2

 عضــــــــــــــواً  أ.د/مجدى محمود فهيم 3

 

 

 عضــــــــــــــواً  أ.م.د/ فتحى توفيق حفينه 4

 عضـــــــــــــوا أ.م.د/ عبد هللا عبد الحليم 5

 عضــــــــــــــواً  ا/ ايمان احمد الخمرى  6

ــ االس م ــ الوظي  مــــــ فةـــ  

 عضــــــــــــــواً  أ. د/  محمد بكر سالم 



 

1/2 قبولها   الخطاب الوارد من االداره العامه لشئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصوص االعداد المقترح المقترح  

   2020/2021من الطلبة و الطالبات المصريين و الوافدين للعام الجامعى 

طالبه من  300طالب و  500طالبه مصرى وقبول عدد  400طالب و  600القــرار : الموافقه على قبول عدد 

 الوافدين 

الخطاب الوارد من السيد االستاذ مدير مكتب السيد االستاذ الدكتور / رئيس الجامعه الخاص بالطالب المتفوقين   

على مستوى كليات و معاهد الجامعه و إعتبارهم فى مهمه رسميه برئاسة السيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعه 

و ذلك لتوعية الشباب و الزيارات الوطنية لبث روح لزيارة القاعده الجوية بأسوان و المعالم االثرية باالقصر 

 وهم :18/2/2020حتى الثالثاء  12/2/2020االنتماء لدى شباب الجامعه  وذلك من يوم االربعاء الموافق  

 تقى محمد عنبر بالل -1

 سلمى محمد عنبر بالل -2

 صالح ناصر صالح الدين  -3

 القــرار : احط المجلس علما 

الخطاب الوارد من االدارة العامه لشئون التعليم و الطالب بالجامعه بخصوص دراسة مدى امكانية اضافة مقرر  4

 )مبادىء البحث العلمى ( كمتطلب للتخرج

على المقترح و ذلك بسبب وجود مادة )مقدمه فى البحث العلمى (ضمن الئحه الكلية . القــرار : عدم الموافقه  

الوارد من االدارة الطبية بخصوص  الطالب / عبد الرحمن محمد منير بالفرقة االولى و الذى   التقرير الطبى 5

 . 9/2/2020يعانى من تمزق بأربطة الكتف اليسرى و يوصى بالراحه لمده اسبوعين من 

ذى  التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص  الطالب / محمد عادل محمد بدير بالفرقة االولى و ال -

يعانى من كسر بعظمة الفخد االيسر فى طور االلتئام مثبت بواسطة مسمار نخاعى وال يزال تحت العالج و يوصى 

 . 8/2/2020بالراحه لمده شهر من 

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ احمد رمضان عبد الرحمن خضير بالفرقة االولى و   -

 .  8/2/2020الوجه االيمن و يوصى بالراحه لمدة اسبوعين من  الذى يعانى من التهاب بعصب

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ محمود عماد جمعه زهو بالفرقة االولى و الذى   -

يعانى من تمزق شديد بأربطة القدم اليمنى وتم عمل جبس تحت الركبة و يوصى بالراحه لمدة ثالثة اسابيع  من 

14/2/2020 

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ انس عبد االعلى محمد مقلد بالفرقة االولى و الذى   -

 8/2/2020يعانى سحجات و كدمات بالوجه ومن جرح متقيح بالركبة اليمنى و يوصى بالراحة لمدة اسبوع من 

 2020/ 15/2و لمدة ثالثة اسابيع من 

د من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ مصطفى مأمون عبد المقصود بالفرقة االولى و  التقرير الطبى الوار -

 15/2/2020الذى يعانى من خراج باليد اليمنى و يوصى بالراحه لمدة اسبوع من 

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالبه / مى عثمان محمود بالفرقة االولى و التى تعانى من  -

 17/2/2020ى حاد و يوصى بالراحه لمدة اسبوع من شرخ شرج

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالبه/ هاجر عبد الناصر عبد الرازق العجوز بالفرقة   -

لمدة خمسة ايام من   الرابعه و التى تعانى من التهاب باللوز مصاحب بإلتهاب رئوى و يوصى بالراحه

16/2/2020 

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ مؤمن ايمن اسعد محمود بالفرقة االولى و الذى  -

 .  8/2/2020يعانى من التهاب حاد و يوصى بالراحه لمدة اسبوع من 



لحاج بالفرقة االولى و الذى  التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ محمود محمد كمال ا

 15/2/2020يعانى من اجراء عملية بالعين مع عدم التعرض للضوء و يوصى بالراحه لمدة اسبوع من 

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ احمد عبد المقصود عبد العزيز محمد بالفرقة االولى  

 .   26/2/2020عشرة ايام من و الذى يعانى من خراج و يوصى بالراحه لمدة 

التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطالب/ عبد الكريم محمد عبد الوهاب بالفرقة االولى و  -
 4/3/2020الذى يعانى من تمزق بأربطة الركبة اليمنى و يوصى بالراحه لمدة اسبوعين من 

ب/ حازم ابراهيم ابراهيم القطان بالفرقة الثانية و الذى  التقرير الطبى الوارد من االدارة الطبية بخصوص الطال -

 9/3/2020يعانى من التواء بالكاحل االيمن و يوصى بالراحه لمدة ثالثه ايام من 

 

يتم مراعاتهم و  القــرار : بالنسبة للطالب الموصى لهم بالراحه يتم الحضور كمستمع و الطالب الموصى لهم بأجازه

بالنسبة للطلبة و الطالبات الذين لم يحضروا المعسكر التربوى سوف يتم تحديد موعد اخريحدده مجلس الكلية وذلك 

 للطالب المتخلفين عن الحضور .

 وما لم يستجد من أعمال اختتمت الجلسة في تمام الساعة الواحدة و النصف  ظهراً 

سمجلالرئيس                                                             أمين المجلس                
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