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 في تمام الســــــاعة الحادية 9/7/1027 لجنة شئون التعليم والطالب يوم األحد املوافق اجتمعت

 برئاسة السيد  عشر
ً
وكيل الكلية   األستاذ الدكتور/عادل حســـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــالمصباحا

 :لشئون التعليم والطالب وبمكتبه وبحضور كل من السادة

 

  د/ صالح مصطفي عبد اللطيف0أ 

  د/ ايمان حسين عاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 0أ 

  د/ هالة أحمد كامـــــــــــــــــــــل الصيرفي 0أ 

  د/ صـــالح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده0أ 

  .ـــــــــــــــــــان علي عـــــــــــــــــــوض غنيمد/ جيهـــــأ 

  ـــــــــن عبد العزيزـد/ محمـــــــــــــــــــــــــد حســـ 

  د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب 

 وقد إعتذرت عن الحضور 

  د الرحمنالطالبة/ سهام زينهم عب 

 

   تصديقات

املوضوع 

 األول 

 التصديق على محضر الجلسة السابقة :

 املوافقة : القــــرار

 ألعمالموضوعات جدول ا

 
املوضوع 

 الثاني

مواعيـــــد إمتحا ـــــات أ.د/وكيـــــل الكليـــــة لشـــــالن التعلـــــيم والطـــــالب ب صـــــو  مـــــذكرة  

      1022/1027الفصل الصيفى  ودور سبتمبر للعام الجامعى 
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 :على املوافقة  ارالقر 

  1022/1027بدأ إمتحا ات التطبيقى للفصل الصيفى للعام الجامعى 

 من يوم السبت 
ً
   12/8/1027وحتى الخميس  29/8/1027إعتبارا

  ملدة أسبوعين  على أن  12/8/1027بدأ اإلمتحا ات النظرية يوم السبت

   22/9/1027تنتهى يوم الخميس 

  يوم الخميس املوافق  الصيفىل االمتحا ات الشفوية للفصإ تهاء

22/9/1027  

  على أن تنتهى يوم  22/9/1027بدأ إمتحا ات دور سبتمبر يوم السبت

 ملدة أسبوع واحد فقط 9/1027/ 12الخميس 

املوضوع 

 لثالثا

تشكيل كنترول الفصل ب صو  أ.د/وكيل الكلية لشالن التعليم والطالب مذكرة  :

 .1022/1027الصيفى للعام الجامعى 

 الصيفى من السادة:الفصل على تشكيل كنترول  املوافقة  القرار

2. )
ً
 أ.د/محمود عبداملنعم خفاجى )رئيسا

  د/ هبه محمد عبدالسالم .1

 البنافالاد  د/مصطفى  .3

 الرفاعى د/محمود مكرم .2

 بىاالعتمحمد محمود د/عبدالرحمن  .5

 أ/عاطف الهنداوى  .2
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املوضوع 

 الثالث

املوافقة على التحويل يم والطالب ب صو  أ.د/وكيل الكلية لشالن التعلمذكرة  :

في حدود القواعد والضوابط  1022/1027إلى الكلية في العام الجامعي من و 

 املنظمة والصادرة من املجلس األعلى للجامعات بشأن التحويالت وهي :

 حاالت الزواج . .2

 تغييـر محل اإلقامة . .1

 حاالت مرضية بمستندات قديمة . .3

 .1022/1027وى األول الباقون لإلعادة باملست .2

الطالب الباقين لإلعادة باملستوى الثاني  ظام الساعات املعتمدة  .5

علي أن يتم تقديم املستندات الدالة على تلك الحاالت  1022/1027

 كل حاله على حده .

الطالب الناجح واملنقول من املستوى األول أو الثانى  ظام الساعات  .2

على أن يتم تقديم املستندات الداله  1022/1027املعتمدة للعام 

 على ذلك     

 املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 لرابعا

أ.د/وكيل الكلية لشالن التعليم والطالب ب صو  بدء الدراسة فى مذكرة  

بنظام  و ظم التغذية تنسيق الحدائق واملسطحات الخضراء"ين ز ميتامل ينالبر امج

خالل " والذى وافق عليهما املجلس األعلى للجامعات وذلك الساعات املعتمدة

 .1027/1028العام الجامعى 

 املوافقة  القــــرار

املوضوع 

 خامسال

و  أ.د/رئيس الدائرة العلمية لبر امج التقنية الحيوية الزراعية ب صمذكرة  

التابع لقسم  "مشروع الوعى البيئى"طلب عدم مشاركة طالب البر امج فى تدريب 

 اإلرشاد الزراعى بالكلية  

 املوافقة   القــــرار
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املوضوع 

 سادسال

ادة تفعيل  ص املكلية لشالن التعليم والطالب ب صو  أ.د/وكيل المذكرة  

 والتى تنص على:ج( ) الفقرة :(23)

ند اإلقتضاء املوافقة على تدريس بعض املقررات فى فصل يجوز ملجلس الكلية ع

أسابيع مع مضاعفة عدد  8دراس ي مالقت خالل شهري يوليو وأغسطس )

( وحدات على األكثر إلستيفاء عدد 9للطالب الذى ينقصه تسعة )( الساعات

) ب ( من هذه  8، بما ال ي ل بنص املادة  الساعات املعتمدة الالزمة للت رج

ويالدى الطالب اإلمتحان فى دور سبتمبر من  فس العام وفقا ملا جاء الالئحة ، 

 .ةحمن هذه الالئ 12بنص املادة 

 املوافقة  القــــرار

 

 إل  تهى اإوقد                     
ً
 جتماع في تمام الساعة الثا ية عشر ظهرا

 وكيل الكلية                      

 لشئون التعليم والطالب                    

 

 عادل حسن عبد السالم(د/0)أ                       

 


