
 

 محضــــــر اجــتمـــاع
 

 الجلسة التاسعة للجنة شئون التعلٌم والطالب
 م5105/5106للعــــام الجــــــــامعــــً 
 م5/5106/ 59والمنعقدة ٌوم األحد الموافق

**************************** 

( فـــً تمـــام التاســـعةعقـــــدج لجنـــــة شئـــــون التعلـــٌم والطـــالب جلســـت ا  

 5/ 59ـق الموافــــاألحــــد  بـــاحــــــا ٌــــــوم عاشــــرة والن ــــ  الســــاعة ال

   -:من م من كال5106/

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 رئٌســـا د/   ابر حلمً زٌن الدٌن                                   1أ 0

 عضــــوا د/ سامً عبد المنعم الضلٌل                               1أ 5

 عضــــوا / محمد محمد السعٌد الحلوانً 1د 3

 عضــــوا / جمال محروس عطٌة1د 4

 عضـــــوا / حسنى عبد العزٌز شعلة1د 5

 عضـــــوا / خالد محمود حسن عبد الرحٌم1د 6

 مدٌر إدارة شئون التعلٌم السٌد / نبٌل جورجى بقطر 7

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة                                           دالٌا فوزي إبراهٌم الش الى 8

 

            

ــمكر   بســم   الــرحمن 1اســت ل الســٌد أ ــٌس اللجنــة الجلســة ب د/ رئ

ـــاء ثــــــالــرحٌم ( والترحٌــب بالســادة األعض ه ــــــادتـــرع سٌـــــم شـــ

 1دول األعمالـــً جــــف

 



  -ألول :ا*الموضوع     
 

 1م54/4/5106الم ادقة على محضر اجتماع الجلسة الثامنة بتارٌخ

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       
 

 الم ادقة       
 

 

         -الثانً: *الموضوع

المكاتبــاج الــوارد مــن اادارة العامــة لشــئون التعلــٌم والطــالب بشــبٌن الكــوم وملــ  علــى 

 -النحو التالً:

حٌث وافق مجلس  الخطاب الخاص بقواعد التعامل مع طالب الفرص من الخارج -0

على أن ال ٌتم احتساب درجة أعمال السنة لطالب  57/4/5106الجامعة بتارٌخ 

الفرص وتحسب درجة المادة مـن درجـة التحرٌـري مضـافا إلٌ ـا درجـة الشـفوي 

ة مـن الخطـاب والعملً وٌتم عمل فاكتور لدرجة أعمال السنة   مرفق طٌه  ـور

)1   

% مــــن درجــــة 31الخطــــاب الخــــاص بقــــرار مجلــــس الجامعــــة فٌمــــا ٌخــــص    -5

م   مرفــق 5106/5107علــى أن ٌطبــق اعتبــارا مــن العــام الماضــً  التحرٌــري(

     1طٌه  ورة من الخطاب (

قواعـــــد الرأفـــــة الموحـــــدة والتـــــً وافـــــق علٌ ـــــا مجلـــــس الجامعـــــة بتـــــارٌخ   -3

 م 58/3/5106
 

 التعلٌم والطالبوبالعرض على لجنة شئون 

 القـــــرار           

واالحاطه بقرار مجلس الجامعة التً  الموافقةب أو ج اللجنة

                                                         1والعرض على مجلس الكلٌة 11وردج بشأن المواضٌع بعالٌة 



 إٌقافاج القٌد (                 –  األعمار  -*الموضوع الثالث:
  

 

 األعمار -أوال :

 مالحظاج          نوع العمر         الفرقة وحالة القٌد اآلســــــــــــــــــــــــم م

 محمود شعبان عبد  م طفى 0

 

 

 

 ااعدادي 

 "مستجد"

 اادارة الطبٌة ٌفٌد مل أحضر الطالب تقرٌر طبً من  عن الف ل الدراسً الثانً أولعمر مرضى 

 

 

 

 ااعدادي  عبد الرحمن جمال أحمد عبد العزٌز 5

 "مستجد"

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

 

 ااعدادي  راندا حلمً احمد شادي 3

 "مستجدة"

عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً 

 وأن ا تقدمج بعمر فً الف ل األولوسبق 

أحضرج الطالبة تقرٌر طبً من   اادارة الطبٌة ٌفٌد 

مل  علما بأنه إما تعددج األعمار للطالب خالل العام 

الدراسً الواحد ٌحسب مل  عمرا واحدا " قرار 

 "57/7/0997مجلس الجامعة 

 ااعدادي  عمر سمٌر فوزي إمام 4

 " باق لإلعادة"

عن الف ل الدراسً الثانً  عمر مرضى أول

 وسبق وأنه تقدم بعمر فً الف ل األول

أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  

علما بأنه إما تعددج األعمار للطالب خالل العام 

الدراسً الواحد ٌحسب مل  عمرا واحدا " قرار 

 "57/7/0997مجلس الجامعة 

 ااعدادي  انس طارق عبد الحمٌد غنٌم 5

 " باق لإلعادة"

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

 ااعدادي  محمود على محمد على ب نساوى 6

 " باق لإلعادة"

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

 األولى إبراهٌم جالل محمد حسن  7

 " منقول"

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

 األولى محمد محمود عبد المعطى سعفان 8

 " منقول"

وسبق  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

وان تقدم بعمر فً الف ل الدراسً األول عن 

 مادة واحدة فقط   هٌاكل بٌاناج (

على  أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل 

أن ٌحتسب العمرٌٌن عمرا واحدا طبقا            لقرار 

 مجلس الجامعة

 األولى محمد فتحً كمال محمود 9

 " منقول"

( بالف ل  4عمر مرضى أول عن مادة   رٌاضة 

الدراسً الثانً وسبق وان تقدم بعمر مرضى فً 

   هندسة بٌئة ( مادة الف ل األول عن 

على  أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل 

أن ٌحتسب العمرٌٌن عمرا واحدا طبقا  لقرار مجلس 

 الجامعة          

 األولى  ادق أحمدأحمد السٌد عبد ال 01

 " باق لإلعادة"

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

 األولى أحمد عبد الحمٌد أحمد مٌزار 00

 " باق لإلعادة"

عمر ق ري عن الف ل الدراسً الثانً بسبب 

 التجنٌد

 09/5/5106أحضر الطالب ااعفاء المؤقج بتارٌخ 

 بعد إٌقا  قٌده خالل الف ل الدراسً الثانً 



 األولى وائل عنتر السٌد عبد الواحد 05

   فر ة أخٌرة (

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً

 األولى احمد عبد الفتاح السٌد محمد 03

   فر ة أخٌرة (

عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً 

 وسبق وأنه تقدم بعمر فً الف ل األول

أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  

علما بأنه إما تعددج األعمار للطالب خالل العام 

الدراسً الواحد ٌحسب مل  عمرا واحدا " قرار 

 "57/7/0997مجلس الجامعة 

 أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  عن الف ل الدراسً الثانً ثانًعمر مرضى  الثانٌة م طفى محمد عاط  م طفى 04

 الثانٌة مٌنا ناجى لبٌب سلٌمان 05

   فر ة أخٌرة (

عمر مرضى أول عن الف ل الدراسً الثانً 

وسبق أن تقدم بعمر فً الف ل األول فً ثالثة 

المعالجاج  –مقرراج   الكترونٌاج القوى 

 نظرٌة المجاالج االستاتٌكٌة ( –الدقٌقة 

أحضر الطالب تقرٌر طبً من اادارة الطبٌة ٌفٌد مل  

على أن ٌحتسب العمرٌٌن عمرا واحدا طبقا لقرار 

" ولٌس له الحق فً 57/7/0997جامعة مجلس ال

 دخول امتحان مادتً

 ت  الدوائر ( – 5  رٌاضٌاج       

 الثالثة  حمٌفة ناجى موسى عمران 06

 " تحكم "

 عمر ق ري                           

 " مسجون "                          

أحضر الطالب خطاب معتمد من وحدة السجن ٌفٌد مل  علما 

 بأن هما العمر ال ٌعد وال ٌحتسب من األعمار 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 
 

 القـــــرار            

 1أو ج بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة  

 إيقافات القيد -ثانيا :
 

 مالحظاج نوع إٌقا  القٌد الفرقة وحالة القٌد اآلســــــــــــــــــــــــم م

 الثالثة           خالد أبو المعاطى عبد السالم 0

 " باق لإلعادة      

 حاسباج "   -    

 عاما 58لبلوغه سن    إٌقا  القٌد بسبب التجنٌد

 

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار       

 1على مجلس الكلٌة أو ج بالموافقة والعرض 

 

 

 

 

 



 

 

  -*الموضوع الرابع :
 

د/ وكٌـل الكلٌـة 1شئـــون التعــلٌم والطـالب علـى السـٌد أ ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار

خطـــة التـــدرٌب ال ـــٌفً الــداخلً والمٌـــدانً للعـــام الجـــامعً  لشــئون التعلـــٌم والطـــالب بشــأن

 م5105/5106

 

 

 والطالبوبالعرض على لجنة شئون التعلٌم 

 القـــــرار       

 1والعرض على مجلس الكلٌة بالموافقة أو ج 
 

 -:*الموضوع الخامس  

د/ وكٌـل 1شئـــون التعــلٌم والطـالب علـى السـٌد أ ةالمــمكرة المعروضة مــــن مـدٌر إدار

الكلٌـــة لشـــئون التعلـــٌم والطـــالب بشـــأن قـــرار مجلـــس شـــئون التعلـــٌم بجلســـته بتـــارٌخ 

حٌث قرر مجلس التعلـٌم  م والخاص بامتحاناج العملً للطالب المحبوسٌن05/5/5106

 -م األتً:05/5/5106بالجامعة بجلسته 

 المادة العلمٌة تحتاج لمعامل أو ورش من عدمه" " ٌعاد للكلٌة لمعرفة ما إما كانج

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار       

 -باآلتً: أو ج

المــادة العلمٌــة تحتــاج لمعامــل وورش ولكــن امتحــان المــادة العملٌــة ٌشــمل 

 -المراحل اآلتٌة :

 1إجراء بعض التجارب وأخم القٌاساج  - أ



 1شرح الخطواج العملٌة للتجربة وتدوٌن مل  بورقة ااجابة  - ب

 1و   لألج زة المستخدمة نظرٌا وتدوٌن مل  بورقة ااجابة -جـ 

ــً وضــع أســئلة  ــ  ف ــ  بوضــع االمتحــان التكٌ ــادة المكل وٌســتطٌع أســتام الم

االمتحــان ضــمن هــمه األجــزاء وملـــ  فــً الحــاالج االســتثنائٌة مثــل الطـــالب 

 1والعرض على مجلس الكلٌةعلى مستقبل م المسجونٌن حفاظا 

 -:سادس*الموضوع ال  
 

د/ وكٌـل 1شئـــون التعــلٌم والطـالب علـى السـٌد أ ةالمــمكرة المعروضة مــــن مـدٌر إدار

الكلٌة لشـئون التعلـٌم والطـالب بشـأن قبـول الطالـب/ محمـد مبـار  كامـل المنسـً والـمي 

تعدل ترشٌحه عن طرٌق مكتـب التنسـٌق إلـى كلٌـة ال ندسـة االلكترونٌـة بمنـو  بتـارٌخ 

دادي وإرجـاء قٌـده م حٌث أفادج إدارة الجامعة بقبول الطالب بالفرقة ااعـ57/4/5106

 1م نظرا لتأخر ترشٌح الطالب من مكتب التنسٌق5106/5107للعام القادم 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 

 

 القـــــرار       

أو ــج اللجنــة قبــول الطالــب/ محمــد مبــار  كامــل المنســً بالفرقــة ااعــدادي 

م نظـرا لتـأخر ترشـٌح الطالـب 5106/5107لقـادم اوإرجاء قٌد الطالـب للعـام 

   1والعرض على مجلس الكلٌة 1مستجدمن مكتب التنسٌق على أن ٌقبل 

 

 

 

                              



 -*الموضوع السابع:  
 

د/ وكٌـل 1شئــون التعـلٌم والطالب على السـٌد أ ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار - أ

ت ـوٌب اسـم الطالـب إسـالم عـاط  عبـد ال ـادي الكلٌة لشئون التعلٌم والطـالب بشـأن 

 1م5105/5106المقٌد بالفرقة األولى 

 الهمصى إسالم عاطف عبد الهادي /من

 لهمصا / إسالم عاطف عبد الهادي إلى

 -حٌث أحضر الطالب :

 الت وٌبش ادة المٌالد قبل  -0
 ش ادة المٌالد بعد الت وٌب -5

 من بٌان ت حٌح وتثبٌج وإبطال قٌد بدالبٌان مٌالد  -3
 

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 

 

 القـــــرار       

 1أو ج بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة
 

د/ وكٌــل 1شئــــون التعـــلٌم والطــالب علــى الســٌد أ ةالمــــمكرة المعروضــة مـــــن مــدٌر إدار -ة

ت ـوٌب اسـم الطالـب/ أشـر  حمـدي عبـد المـولى المقٌـد الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشـأن 

 1م5105/5106بالفرقة الرابعة   تحكم ( 

 

 على أشرف حمدي عبد المولى أحمد /من

 حماده أشرف حمدي عبد المولى أحمد /إلى
 

 -حٌث أحضر الطالب :

 ش ادة المٌالد قبل الت وٌب -0

 ش ادة المٌالد بعد الت وٌب -5



 بٌان ت حٌح وتثبٌج وإبطال قٌد -3

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
4-  
5-  

 القـــــرار       

 1أو ج بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة
 

 

   -*الموضوع الثامن:

 

د/ وكٌـل الكلٌـة 1شئـــون التعــلٌم والطـالب علـى السـٌد أ ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار

االلتمـاس المقـدم مـن الطالـب/ محمـد حامـد علـى حامـد بالفرقـة لشـئون التعلـٌم والطـالب بشـأن 

والــمي  11الثالثـة   قسـم هندســة االلكترونٌـاج واالت ــاالج الك ربٌـة ( وحالتـه فر ــة أخٌـرة 

حدثة فً هما العام طبقا لعدد الفرص التً ن ج ٌلتمس أن ٌكون امتحاناته فً المقرراج المست

  -1111   –فرص  –باق لإلعادة  –علٌ ا الالئحة التنفٌمٌة لقانون تنظٌم الجامعاج " مستجد 

     1الخ " خوفا من تعرضه للف ل الن ائً بالكلٌة

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 

 

 القـــــرار       

أو ج اللجنة أن ٌتقدم جمٌع الطالب لالمتحان فً المقرراج المستحدثة 

 –باق لإلعادة  –فً الالئحة طبقا لعدد الفرص فً كل مادة " مستجد 

                                                         1والعرض على مجلس الكلٌة 1الخ 11111فر ة 

 

 

 

 

         -*الموضوع التاسع:
 



شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد  ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار

د/عمٌد الكلٌة 1اقتراح السٌدأد/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن 1أ

ٌوم االثنٌن الموافق موعد مناقشة المشروع لطالب الفرقة الرابعة بأن ٌكون 

 1 5106/ 7/ 51بدال من ٌوم األربعاء الموافق  5106/ 08/7

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 

 

 القـــــرار       

      1أو ج بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة

 

     

 

         -*الموضوع العاشر:
 

شئــون التعـلٌم والطالب على  ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن طالب الفرقة األولى 1السٌد أ

المٌن ٌلتمسون تأجٌل دخول امتحان بعض مواد التحمٌل فً هما العام  

أول م الطالب/ أحمد ٌحٌى السٌد إبراهٌم وأخرهم  1م  5106/  5105

 1الطالب/ سامح حسنى إبراهٌم

 على لجنة شئون التعلٌم والطالب وبالعرض
 

 

 القـــــرار       



      1أو ج بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة

 )ترخيص لدخول االمتحانات (           -*الموضوع الحادي عشر:
 

 

د/ 1المــمكرة المعروضة من مدٌر إدارة شئون التعلٌم والطالب على السٌد أ  

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن الترخٌص لطالب الفرص من 

م ومل  على 5105/5106الخارج بدخول االمتحاناج ل ما العام الجامعً 

 -النحو التالً :

 فر ة التقدم لالمتحان عدد المواد الفـــــــــــرقـــــة اســــــــم الطــــــالب م

 األخٌرة 0 حاسباج -الثالثة       محمود إبراهٌم محمد إبراهٌم 0

 الثانٌة             5 تحكم -الثالثة  عبد  عبد الكرٌم عبد  5

 1حٌث قام الطالب بسداد الرسوم الخا ة بمل 

 

 والطالب وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم

 القـــــرار            

 1والعرض على مجلس الكلٌة  أو ج بالموافقة
     

 

    0 الىاحدة ظهراواوتهت اللجىة يف متبم السبعة 

                                             وكيل الكلية لشئىن التعلين والطالة                                                                                                                                                                                      

 د/ صببر حلمي زيه الديه0أ                                                                                             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 داليب///

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


