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 ..المستدامة لمؤسسات التعليم العالى  لريادة والتميز فى كافة المجاالت الزراعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين المحلى واإلقليمى فى ظل التنميةا :  رؤية الكلية
إلعداد خريجين وباحثين منافسين على المستويين المحلى واإلقليمى فى اطار   كلية الزراعة جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية تلتزم بتقديم برامج دراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا : رسالة الكلية

 .مجتمعدورها التنموى والخدمى لل

 

 

 

  عشر �� تمام الســــــاعة ا�حادية ٢/٤/٢٠١٧ �جنة شئون التعليم والطالب يوم األحد املوافق اجتمعت
ً
صباحا

وكيل ال�لية لشئون التعليم والطالب  برئاسة السيد األستاذ الدكتور/عادل حســـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــالم 

 :و�مكتبھ و�حضور �ل من السادة

 الح مصطفي عبد اللطيفــــد/ ص٠أ  •

 د/ ايمان حس�ن عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ٠أ  •

 د/ هالة أحمد �امــــــــــــــــــــــل الص���� ٠أ  •

 د/ صـــا�ح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده٠أ  •

 ج��ــــــــــــــــــــــــان ع�� عــــــــــــــــــــــــــوض غنيم د/  •

 ــــن عبد العز�زــــــد/ محمـــــــــــــــــــــــــد حســــــــ  •

 د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب  •

 ام ز���م عبد الرحمنـــالطالبة/ سه  •

   تصديقات

 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة : املوضوع األول 

 املوافقة : القــــرار

 موضوعات جدول األعمال

املوضوع 

 الثا�ي

�عديل ا�جدول بخصوص  السيد أ.د/وكيل ال�لية لشؤن التعليم والطالبمذكرة  :

لتصبح ع�� ٢٠١٦/٢٠١٧ام�� الزم�ى إلمتحانات الفصل الدرا�ىى الثا�ى للعام ا�ج

 النحو التا��:

م  ١٥/٦/٢٠١٧تنت�ي االمتحانات الشفو�ة للفصل الدرا�ىي الثا�ي  يوم ا�خميس املوافق  •

. 

تبدأ االمتحانات التطبيقية والعملية ملواد الرسوب للفصل  الدرا�ىي الثا�ي اعتبارا  من  •

 ( ملدة أسبوع).٢٧/٤/٢٠١٧ح�ى يوم ا�خميس املوافق ٢٢/٤/٢٠١٧يوم السبت املوافق

تبدأ االمتحانات التحر�ر�ة ملواد الرسوب  للفصل الدرا�ىي الثا�ي  من يوم السبت   •

 م (ملدة أسبوع). ٤/٥/٢٠١٧ح�ى يوم ا�خميس املوافق ٢٩/٤/٢٠١٧املوافق  

تبدأ االمتحانات التطبيقية والعملية ملقررات الفصل الدرا�ىي الثا�ي اعتبارا  من يوم  •

 ( ملدة أسبوع�ن ).١٨/٥/٢٠١٧ح�ى يوم ا�خميس املوافق ٦/٥/٢٠١٧السبت املوافق

للفصل الدرا�ىي الثا�ي اعتبارا من يوم السبت املوافق  تبدأ االمتحانات التحر�ر�ة •

 ).  ار�عة  أسابيعم (ملدة ١٥/٦/٢٠١٧م ح�ى يوم ا�خميس املوافق ٢٠/٥/٢٠١٧

 املوافقة : القــــرار
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املوضوع 

 الثالث

�جان وضع بخصوص  وكيل ال�لية لشؤن التعليم والطالبالسيد أ.د/مذكرة  :

ي الثا�ي األسئلة والت�حيح إلمتحانات الطالب املنتظم�ن واملتخلف�ن للفصل الدرا�ى

 ٢٠١٦/٢٠١٧ ا�جام��للعام 

 ع�� ما ورد وما س��د من األقسام العلمية املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 را�عال

امتحانات  ف��ات�عديل �شأن  لشئون التعليم والطالبوكيل ال�لية السيد أ.د/ مذكرة :

 بحيث تبدأ: ٢٠١٦/٢٠١٧الفصل الدرا�ىي الثا�ي للعام ا�جام�� 

 وتنت�ي الساعة ١٠:  ٠٠الفــــــــــ��ة األو�� :  من الساعة 
ً
 . ١٢:  ٠٠صباحا

ً
 صباحا

 وتنت�ي الساعة ١٢:  ٣٠الف��ة الثانية :  من الساعة 
ً
 .٢:  ٣٠ظهرا

ً
 مساءا

 املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 الرا�ع

) للعـــــــــــام  ٢) ، (١( امليدا�يمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن مواعيد التدر�ب  :

 :التا��و�� �النحو  ٢٠١٦/٢٠١٧ ا�جام��

واملستوى الثالث بنظام الساعات  الثا�ييبدأ التدر�ب امليدا�ي لطالب املستوى  .١

 
ً
 ١٠/٨/٢٠١٧املوافق  خميسا�ح�ى  ١/٧/٢٠١٧من السبت  املعتمدة إعتبارا

 .ا�جمعة ) يوما بما فيھ أيام ٤٠وملدة (

��حا��م �شأن مجاالت وأماكن قموافاتنا بم�سرعة قيام األقسام العلمية  .٢

 .امليدا�يالتدر�ب 

 املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 ا�خامس

لطالب الفرقة  الصيفيتدر�ب مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن مواعيد ال :

 :التا��الثانية والفرقة الثالثة (خطة قديمة ) ع�� النحو 

  الصيفييبدأ التدر�ب  .١
ً
من  لطالب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة إعتبارا

) يوما ٣٠وملدة ( ٣١/٧/٢٠١٧املوافق  اإلثن�نح�ى  ١/٧/٢٠١٧السبت املوافق 

 .ا�جمعة بما فيھ أيام 

��حا��م �شأن مجاالت وأماكن التدر�ب قعلمية بموافاتنا بمقيام األقسام ال .٢

 .الصيفي 

 املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 السادس

ز�نب محمد /ةالطالبالطلب املقدم من مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن  

) عام جام�� األرا�ىي واملياه(برنامج  الثالثبال�لية باملستوي  ابراهيم سالم املقيدة

عام  عن الفصل الدرا�ىى الثا�ى�عذر رضية امل جازةلغاء اإل وا�خاص بإ ٢٠١٦/٢٠١٧

 لتحسن حال��ا  ٢٠١٦/٢٠١٧جام�� 
ً
والصادر من اإلدارة الطبية با�جامعھ نظرا

 . ال�حية

  ملوافقةا  القــــرار
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ً
 وقد انت�ى االجتماع �� تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

  

 وكيل ال�لية 

 والطالب لشئون التعليم

 

 د/ عادل حسن عبد السالم٠أ
 

 


