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 محضـــر اجتماع
 لجنة شئون التعليم والطالب

 23/3/3122 بجلسته المنعقدة فى
 الجلسة السادسة

 2018 / 2017للعام الجامعى 

 

 

وكيل الكلية لشئون التعليم قائم بعمل  رانيا رجب ابو زهرة د/  اجتمعت لجنة شئون التعليم والطالب برئاسة
 و حضور كال من: ، والطالب

سئيس  قائم بعملكتىس / ساسة مجذي عبذ الحميذ   السيذ الذ -1

 عضىا           قسم الميكشوبيىلىجيا الصيذليت

                                               الصيذالنياث  مذسس     هبت محمذ مختاس البذيىيد/   -2

 عضىا    
                                              د/ طاسق محمىد خليل عقذة       مذسس كيمياء حيىيت  -3

 عضىا    

 وقذ اعتزس كال من : 

السيذ االستار الذكتىس/ مها السيذ حسين   قائم بعمل  سئيس  -

 قسم الكيمياء الحيىيت                

    مذسس الكيمياء الصيذليت                                                د/ محمذ محمىد العجىانً  -

 

 صباحاً بقاعة مجلس الكلية 21الساعة    3122/ 23/3     االربعاءو ذلك يوم 
لمة شرفم بأعمال السكرتارية اآلنسة / ساو قا  

 
فى مناقشة  ت" بسم هللا الرحمن الرحيم " ثم شرع ارئيس اللجنة اإلجتماع بقولهة الدكتور ةو قد افتتح السيد
 جدول األعمال .

 
 

 

 

 
 الموضـــــــوعات

 
 انًصادلة عهى يحضر االجتًاع انسابك . أوالً :
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 . على محضر اإلجتماع  المصادقةالقرار : 

***** 
ب هااب بياااٌ انً ا مااة عهااى  ااا و انتمااذو  انًاارةرا انًمذيااة يااٍ لسااى عاام ٌ انتالهاايى و ان اا   ب اا ٌ انُظاار  ااى  ثاَيااا :

 تمذيرات نهفرق انذ ااية انًختهفة .

 القرار : الموافقة على رسوم التقدم بطلب بيان تقديرات للفرق الدراسية المختلفة  على النحو التالي : 
  ( طوابع خدمة تعليمية . 05يحصل من الطالب مبلغ ) جنيه 
  ( طوابع خدمة تعليمية فى حالة تقديمه عذر مرضى / اجتماعي . 05يحصل من الطالب مبلغ ) جنيه 

 وبالنسبة لبرنامج الصيدلة االكلينيكية : 

  ( طوابع خدمة تعليمية من جميع الفرق الدراسية عن استخراج بيان  005يحصل من الطالب مبلغ ) جنيه
 تقديرات أو درجات .

***** 
 .7102-7102االجُذا انذ ااية نهفصم انذ ااى انثاَي بانالاو انجايالي  ثانثا: انُظر  ى

  لمجلس الكلية  ها مع رفع واالعتماد  : الموافقة القرار
*** 

انُظر  ى انًرةرا انًمذية يٍ لسى عم ٌ انتالهيى وان    ب  ٌ لب ل  ايماف انميذ االول نه انبة / زيُب احًذ : بالا ا

 . 7102-7102يحًذ يحسٍ انًميذا بانفرلة االونى بانالاو انجايالي 

 .الموافقة بما ال يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لذلك : القرار
 

  7102-7102عذ ايتحاٌ يُتصف انترو انثاَي بانالاو انجايالي تحذيذ ي انُظر  ى :  خايسا

الموافقة على عقد امتحان منتصف الترم فى االسبوع السابع من بداية الدراسة بحيث يبدأ من يوم السبت  : القرار
 . 8502-3-88وحتى الخميس  01-3-8502
 

*** 

د/  حا  ويذا يذ س  ان يخ ب  ٌ اَتذا  جايالة ةفر  –انخ ا  ان ا د يٍ ةهية انصيذنة انُظر  ى :  ااداا

 .نهذ ااات انالهيا انصيذنة االةهيُيكية بانكهية نتذ يس يمر ات انبرايج انُ عية 

 الموافقة على انتداب سيادتها لمدة يوم واحد اسبوعيا ) الخميس من كل اسبوع (. : القرار
 

*** 

 

 رئيس اللجنة                                                        
 رانيا رجب ابو زهرةد /                                                                                 

 


