
 م:32/1/3311واملمتد حىت  م33/1/3311( بتاريخ 333جتماع جملس الكلية رقن )حمضر إ

 -رارات لجنة شئون التعليم والطالب وهى:ــــــاستعرض المجلس ق -أوال:
 إيقاف قيد الطالب األتى أسماؤهم: -1

 /األسرية هوذلك نظرا لظروفالفرقة األولى         أحمد حمدى خالد طه    الطالب 
 /األسرية هإسماعيل محمد زكى أحمد    الفرقة األولى    وذلك نظرا لظروف الطالب 
 /خارج البالد وذلك نظرا لتواجدهاالفرقة األولى      مريم حسن عمى حسن       الطالبة 

قبول إعتذار الطالبة/ فكريةة حسةن محمةد حسةن بالفرقةة ال انيةة عةن دخةول امتحانةات الف ةل  -2
 وذلك نظرا لماجاء فى تقرير الجنة الطبية. م2212/2211الدراسى األول 

الطمةةب المقةةدم مةةن قسةةم التنةةريم بنةةلن إقامةةة ملمةةل افترارةةى بالقسةةم رةةمن منةةروع تطةةوير  -3
عمةةى لكترونةةى بةةالمجمس األنظةةم وتكنولوجيةةا الملمومةةات مةةن خةةالل المركةةز القةةومى لمتلمةةيم اإ

 لمجاملات.
ط ب/أمةةةةل محمةةةةد اللسةةةةيمى رةةةةمن  إدراج نتةةةةاحث بحةةةةث رسةةةةالة الماجسةةةةتير الخا ةةةةة بالسةةةةيدة -4

 ف ل دراسى أول. م2212/2211المقرر الدراسى لطالب الفرقة الخامسة 
ماجةةاء فةةى الخطةةاب الةةوارد مةةن وحةةدة إدارة منةةروعات تطةةوير التلمةةيم اللةةالى بةةالوزارة والةةذى  -5

تاحةةةةة المحتةةةةوى اإليكترونةةةةى بالجاملةةةةات الم ةةةةرية ل رتقةةةةاء بالمسةةةةتوى  يهةةةةدف الةةةةى إنتةةةةاج واى
 طالب.اللممى لم

تلجيل مادة البكتريولوجيةا والفطريةات والمناعةة ص ف ةل دراسةى أولا لمطالبةة/ ياسمسةن عةادل  -6
 .2212/2211أحمد والمقيدة بالفرقة ال انية 

تلجيةةل مةةادة التنةةريم ص ف ةةل دراسةةى أولا لمطالبةةة/ أروى سةةليد عبةةد اللزيةةز والمقيةةدة بالفرقةةة  -7
 .2212/2211ال انية 

اقنةةة اسةةتبيان الطةةالب لمف ةةل الدراسةةى ال ةةانى وتقيةةيم أعرةةاء ماجةةاء فةةى مقترحةةات نتةةاحث من -8
 هيحة التدريس وهى:

 سبوع ال انى من التيرم ال انى.توزيع االستبيانات فى اإ 
 .تنكيل لجنة لمفحص المبدحى لالستبيانات وعمل التحميل االح احى لها 



 إرافة السيد د/ محمد محمدى غانم إلى لجنة نحون التلميم والطالب. -9
مةةةن  3اسةةةتلرل المجمةةةس قةةةرارات لجنةةةة نةةةحون الدراسةةةات اللميةةةا والبحةةةوث بنةةةلن إرةةةافة  -12

طةةالب الدراسةةات اللميةةا يم مةةون الةةدبموم والماجسةةتير والةةدكتوراة يةةدعون لمناقنةةة المورةةوعات 
 التى تخ هم داخل المجنة.

ـــرار ر مةةةن طةةةالب الدراسةةةات اللميةةةا يم مةةةون الةةةدبموم والماجسةةةتي 3: وافةةةل المجمةةةس عمةةةى دعةةةوة الق
 :والدكتوراة يدعون لمناقنة الموروعات التى تخ هم داخل المجنة عمى النحو التالى

  ايمان عربى عبدالجواد                                مدرس مساعد بقسم األسماك 
  أحمد ررا الخواجة                                   مليد بقسم الوالدة 
    طالب الدبموم                     حسام الدين عبدالغفار أبوحسين 

سةةةةتلرل المجمةةةةس قةةةةرارات لجنةةةةة نةةةةحون الدراسةةةةات اللميةةةةا والبحةةةةوث بنةةةةلن دعةةةةوة وكةةةةالء إ -11
الملاهةةةد البح يةةةة المخت ةةةة باألنتةةةاج الحيةةةوانى والبحةةةوث الزراعيةةةة و ةةةحة الحيةةةوان والنةةةلبة 

 .ا بالكميةالبيطرية بالمركز القومى لمبحوث والم ل والمقاح لحرور لجان الدراسات اللمي
 وافل المجمس عمى دعوة كال من:رار: ـالق

 .د/ ملروف البلالوى    مدير ملهد بحوث  حة الحيوان ببنها قميوبية
 .د/ فوزى نحاته        مدير ملهد بحوث  حة الحيوان بنبين الكوم منوفية

 لحرور لجان الدراسات اللميا بالكمية.
قرارات لجنةة نةحون الدراسةات اللميةا والبحةوث بنةلن الطمةب المقةدم مةن ستلرل المجمس إ -12

السةةيدة / ايمةةان حسةةين أحمةةد حسةةن المسةةجمة لدرجةةة دبمةةوم الكيميةةاء الحيويةةة اإكمينيكيةةة فةةى 
 م بنلن إلغاء تسجيمها. 2228/2229اللام الجاملى 

مسجمة لدرجة دبمةوم وافل المجمس عمى إلغاء تسجيل السيدة / ايمان حسين أحمد حسن الالقرار: 
م وذلةةك بنةةاءا عمةةى طمةةب 2228/2229الكيميةةاء الحيويةةة اإكمينيكيةةة فةةى اللةةام الجةةاملى 

 سيادتها.



 سةةةتلرل المجمةةةس قةةةرارات لجنةةةة نةةةحون الدراسةةةات اللميةةةا والبحةةةوث بنةةةلن خطةةةاب السةةةيد إ -13
د/ منسل لجنة أعراء هيحة التدريس لمجنةة الجةودة بنةلن اعتمةاد الو يقةة الخا ةة بسياسةات 

   .وقواعد تليين هيحة التدريس والهيحة الملاونة بالكمية
وافةةل المجمةةس عمةةى مةةا جةةاء فةةى خطةةاب السةةيد د/ منسةةل لجنةةة أعرةةاء هيحةةة التةةدريس رار: ـالقــ

لمجنة الجودة بنلن اعتماد الو يقة الخا ة بسياسات وقواعد تليةين هيحةة التةدريس والهيحةة 
 .الملاونة بالكمية

نةةةحون الدراسةةةات اللميةةةا والبحةةةوث بنةةةلن خطةةةاب وحةةةدة  سةةةتلرل المجمةةةس قةةةرارات لجنةةةةإ -14
الجودة بالكمية بنلن تنكيل لجنة لورع خطة الكمية لمراجلةة وتحةديث السياسةات مةع ورةع 

 مدة زمنية لمراجلة وتحديث تمك السياسات.  
وافةل المجمةس عمةى مةا جةاء فةى خطةاب وحةدة الجةودة بالكميةة بنةلن تنةكيل لجنةة بملرفةة رار: ـالق

.د/ وكيةةل الكميةةة لمدراسةةات اللميةةا لورةةع خطةةة الكميةةة لمراجلةةة وتحةةديث السياسةةات أالسةةيد 
 مع ورع مدة زمنية لمراجلة وتحديث تمك السياسات.


