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 اجتماع 

 ة ـــجملس الكلي

 

********** 

، وذلك ىف متام 0202/0206ىف العام اجلامعي ( 032ه رقم )عقد جملس الكلية اجتامع

فق الثالثاء رشة صباح يوماعالالساعة   /ةالدكتور  ةاألستاذ ةبرئاسة السيد ، 00/3/0206 املوا
.أمساء عبداملنعم مصطفى

 وحبضور كل من :
 ء من  الداخل :: أعضاأوال 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.   أ.د. الغريب زاهر امساعيل -1

 راسات العليا والبحوث .وكيل الكلية للد  العجمى.حممد حسنني عبده أ.د -2

 . وكيل الكلية لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة  . حممد عبد السميع رزقأ.د -3

 املناهج وطرق التدريس.رئيس جملس قسم    أ.د. زبيدة حممد قرني -4

 م علم النفس الرتبوي.قسرئيس جملس أ.د. عالء حممود جاد الشعراوي -5

 رئيس جملس قسم أصول الرتبية.طه املهدى . جمدى صالحدأ. -6

 قائم بعمل رئيس قسم املواد االجتامعية.   أ.د. حممد سامل إبراهيم -7

 قائم بعمل رئيس جملس قسم الصحة النفسية.  أ.م.د. حممود مندوه حممد سامل -8

 .م اللغات األجنبية قسأستاذ متفرغ ب   . ابراهيم حممد مغربيأ.د -9

 .بقسم أصول الرتبيةمتفرغ أستاذ  غنايم مهنى حممد إبراهيمأ.د.  -11

 أستاذ متفرغ بقسم علم النفس الرتبوى.    أ.د. حممود أمحد أبومسلم -11

 أستاذ متفرغ بقسم الصحة النفسية.    أ.د. فؤاد حامد املوايف -12

 أستاذ متفرغ بقسم املناهج وطرق التدريس.  أ.د. إبراهيم أمحد حممد بهلول -13

 .قسم تكنولوجيا التعليمأستاذ ب  عبداحلميدأ.د. عبدالعزيز طلبة  -14
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 اللغة العربية والدراسات اإلسالميةرئيس جملس قسم     -15

 م اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.قسبأستاذ أ.د. وداد حممد حممود نوفل -16

 أستاذ بقسم املواد االجتامعية.   .د. سلوى عبد اخلالق علىأ -17

 .الدورة بالكلية ههذ يف أستاذ مساعدأقدم    السيد العويلي د. إبراهيم -18

 .الدورة بالكلية ههذ أقدم مدرس يف   . عادل منصور  السيد أمحدد -19

 مدير وحدة ضامن اجلودة.د. عبد الرمحن عبد الغنى اجلمل -21

 أعضاء من اخلارج  :ثانيا
 أستاذ متفرغ أصول الرتبية..د. حسن حممد حسان -21

 أستاذ متفرغ علم النفس الرتبوي .مصطفى الزياتأ.د. فتحى  -22

 أستاذ متفرغ املناهج وطرق التدريس.سحاقيان كاورك أ.د.سريفرت -23

 أستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة املنصورة  أ.د. حممد عبدالكريم مصطفى البقرى -24

 بالدقهلية. وكيل مدير الرتبية والتعليمالسيد األستاذ / على عبد الرؤوف أمحد -25
 

 : وأمانة اجمللس وقام بأعمال سكرتارية
   السيد / خالد فهيم إبراهيم  -

 

رئيس والكلية  ةعميد أمساء عبداملنعم مصطفى/ ةالدكتور ةاألستاذ ةالسيد توافتتح

 .االجتامعاملجلس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 رئيس و الكلية عميد مصطفىأمساء عبداملنعم  /.دأ ت السيدةىف بداية االجتامع رحب

متمنية هلم مجيعا دوام التوفيق ولكلية الرتبية املزيد من  املجلس بالسادة أعضاء املجلس

 .التقدم واالرتقاء

 ذ بشناها القرارات ُّت اوضوعات الواردة بجدول األعامل وامل ملناقشةبعد ذلك سيادهتا  تم انتقلث

 التالية:
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 ضووضوعا  امل
 

1-  
بمجلأس  إعادة النظر يف قواعد الرأفة التي مت اعتمادهـا بشأنن  : املوضوع

 م.03/00/0206( بتاريخ 006الكلية رقم )

وافقة على إلغائها وتطبيق قواعد  الرأفة اليت مت املوافقة عليها من قبل امل : القرار 

  6112/6115م للعام اجلامعي 11/5/6115( بتاريخ 612مبجلس الكلية رقم )

 الليسانس والبكالوريوس وطالب الدبلوم العام فى الرتبية .لطالب مرحلة 

2-  
ـــالكن و ن بشأأأنن  : املوضوع ـــيم العمـــل   ـــان ينظ للعأأأام اجلأأأامع  ألي

0202/0206. 

 
 باتباع اآلليات التالية : تقيام رؤساء الكنرتوال  : القرار

 قبأل االمتحأان التحريأرى للأامدةنسبة نجأاح الطأالب يف  حساب -1

ال تقأأأل نسأأأبة % (  بحيأأأ  32فأأأي  يأأأة أوراق االجابأأأة وهأأأ  )

د تقأل من عدد الطالب ، و %22النجاح عن  يف حالة وجود مأوا

% يأأتم تشأأكيل جلأأان يفتحنأأ  يف هأأذه 22نسأأبة النجأأاح فيهأأا عأأن 

ر بشأأأأأأناها وتشأأأأأأكل جلنأأأأأأة  د لدراسأأأأأأة ارأأأأأأاالت واّتأأأأأأاذ قأأأأأأرا املأأأأأأوا

 املمتحن  من كل من :

 رئيسا   شئون التعليم والطالب      السيد أ.د/ وكيل الكلية ل 

                      عضوا               أ.د/ رئيس الكنرتول 

 عضوا     أ.د/ رئيس جملس القسم 

   األساتذة مصححي املادة طبقا  لتشكيل التصحيح املعتمد  عضوا 

نسأأأأأأبة نجأأأأأأاح الطأأأأأأالب يف املأأأأأأادة بعأأأأأأد اضأأأأأأافة األعأأأأأأامل  حسأأأأأأاب -0

ال تقأأأأأأل نسأأأأأأبة %( حيأأأأأأ  62وهأأأأأأ  )الفصأأأأأألية والشأأأأأأفهية للأأأأأأامدة 

 .%(32اراصل  عأ  نسأبة )% من عدد الطالب 22النجاح عن 

د تقأأل نسأأبة النجأأاح فيهأأا عأأن و مأأن عأأدد % 22يف حالأأة وجأأود مأأوا

د لدراسأأأة الطأأأالب  هأأأذه يأأأتم تشأأأكيل جلأأأان يفتحنأأأ  يف هأأأذه املأأأوا

 اراالت واّتاذ قرار بشناها وتشكل جلنة املمتحن  من كل من :

  رئيسا        السيد أ.د/ وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 

                      عضوا               أ.د/ رئيس الكنرتول 

 عضوا     أ.د/ رئيس جملس القسم 

   األساتذة مصححي املادة طبقا  لتشكيل التصحيح املعتمد  عضوا 

يف حالأأأأأأأة وجأأأأأأأود تيلأأأأأأأامت مأأأأأأأن الطأأأأأأأالب يأأأأأأأتم إحالتهأأأأأأأا لأأأأأأأرئيس  -3

الكنأأأأأأرتول لدراسأأأأأأتها مأأأأأأأع مصأأأأأأححي املأأأأأأأادة وارلأأأأأأول املمكنأأأأأأأة 

  .الالزم الّتاذوعرض األمر ع  أ.د. عميد الكلية 
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3-  
بعي السادة أعضاء هيئة  ندبمذكرة بشنن النير يف اقرتاح  : املوضوع

خالل الفصل الدرايس  املقرراتالتدريس للقيام بتدريس هذه 

  :وذلك ع  النحو اآليت 0202/0206للعام اجلامعي  الثان 

األسأتاذ املسأاعد بقسأم املنأاهج وطأرق التأدريس بكليأأة   أ.د/ هاني  مداف حي اا    ا     -

ساعة نيري ملادة الرتبيأة الرياضأية للمعأاق   0الرتبية الرياضية ينتدب بواقع عدد 

 .ة (للفرقة األوىل ) شعبة تربية خاص

املأدرس بقسأم علأأوم ارركأة بكليأة الرتبيأة الرياضأأية   د/ تاان ص باانمص مدااف باانمص -

سأاعة عمأ ( ملأادة  3ساعة نيري + ) 0جامعة املنصورة ينتدب بواقع عدد 

 املهارات ارركية للفرقة األوىل تعليم أسايس انجليزي نيام حدي  .

ارركأة بكليأة الرتبيأة الرياضأية املأدرس بقسأم علأوم   د/  عيز مدف جنيب العصينن -

ساعة عم  ( ملادة  3ساعة نيري + ) 0جامعة املنصورة ينتدب بواقع عدد 

 املهارات ارركية للفرقة األوىل تعليم أسايس دراسات + رياضة .

 وافقة طبقا للقواعد.امل : القرار 

4-  
 مقا لجنيه  022إيداع مبلغ مذكرة بشنن النير يف اقرتاح  : املوضوع

بالكلية يف  للباحثني لرسائل العلميةناقةة افيديو مليصوير 

بصندوق اخلدمات إلجيار قاعة املناقشة نفس ارساب املجنب 

 التعليمية للقاعة.  

 وافقة طبقا للقواعد.امل : القرار 

 .قبل الظهر  احلادية عشر والنصفمتام الساعة  هذا ، وقد انتهى االجتماع يف

   أمني اجمللس

 
 العجمىعبده حممد حسنني أ.د. 

  

 ورئيس اجمللس 
 

 حممود أمساء عبداملنعم مصطفىأ.د/ 
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