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عرض تقارير سير العملية التعليمية لألقسام العلمية بالكلية عن شهر ديسمبر

عرض تقارير سيييييييير العملية التعليمية لألقسيييييييام العلمية بالكلية عن شيييييييهر ار
 8102وذلك ألقسييامت تكلولوايا التعلي -االقتصيياد المليل -اإلعالم التربوي-التربية
الموسيقية–العلوم التربوية واللفسية-التربية الفلية.

الموافقه عل الطلب المقدم ن الطالبه/اسراء اشرف بخيت بإيقاف القيد

أوصت اللجلة بالموافقة على الطلب المقدم ن الطالبة /اسراء اشرف بخيت عبد
الله المقيدة بالفرقة االولى شعبة التربية الموسيقية والت ترغب ف ايقاف قيدها
ف العام الجا ع  8102/8102وذلك نظ ار لرعاية طفلها الرضيع و رفق طيه

تعديل اس الخريجة /اعتماد حمد عبد الله

أوصت اللجلة بالموافقة على الطلب المقدم بخصوص تعديل اس الخريجة /اعتماد
حمد عبد الله سابق الى نور حمد عبد الاله سابق بلاءاً علىت
 اصل شهادة الميالد القديمة اصل صورة تصحيح وتثبيت وابطال قيد ن كتب سجل دنى لوف حافظةالملوفية بقرار اللجلة 0101فى  8102/8/80ع العل بان الخريجة حاصلة على
بكالوريو

ف

اإلعالم التربوي شعبة صحافة واذاعة وتليفييون دور

8102ويرفع على حلس الكلية 1
.

ايو

الموافقه عل الطلب المقدم ن الطالب /صطفى صبحى الفقى المقيد بالفرقة
الرابعة

اوصت اللجلة بالموافقة على ذكرة إدارة شئون التعلي والطالب بشأن الطلب
المقدم ن الطالب/

صطفى صبحى الفقى المقيد بالفرقة الرابعة شعبة

تكلولوايا التعلي حيث يرغب ف

الموافقة على دخول اال تحان ف

ادة

الثان

للعام

(الوسائط المتعددة ) وهى ادة (تحميل ) ف

الفصل الدراس

الجا ع  8102/8102و رفق طيه صورة ن الطلب المقدم ن الطالب ويرفع
على جلس الكلية

ايقاف قيد الطالب  /عالء عماد دبول صديق

أوصت اللجلة بالموافقة على الطلب المقدم ن الطالب /عالء عماد دبول صديق
المقيد بالفرقة االولى شعبة تكلولوايا التعلي والذى يرغب فيه ايقاف قيده ف العام
الجا ع  8102/8102وذلك نظ ار لوفاة والده وهو العائل لألسرة و رفق طيه صورة
ن شهادة الوفاة ويرفع على جلس الكلية

تابعة التربية الميدانية

أوصت اللجلة بالموافقة على ذكرة إدارة شئون التعلي والطالب بشأن تابعة التربية
الميدانية المتصلة والتى تبدأ ن يوم األحد الموافق  8102/1/0للفرقة الثالثة ويوم
األحد الموافق  8102/1/2للفرقة الرابعة لمدة أسبوع لكل فرقة وسرعة اإلنتهاء ن
تقيي الطالب وإرسالها إلى الكلتروالت المختصة ع العل بأنه ت االنتهاء ن توزيع

استمارات التقيي اللهائ لى السادة لسق الشعب لتوزيعها على السادة المشرفين
ويرفع على جلس الكلية

اعداد الورقة اال تحانية

أوصت اللجلة بالموافقة على اعداد الورقة اال تحانية ن خالل اللجلة وفق ا ااء
ن تعليمات الجا عة لشئون التعلي والطالب وترفع لمجلس الكلية

