
 يحؼــــــش اخــزًـــبع

 اندهغخ انخبيغخ نهدُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 و6106/6102نهعــــبو اندــــــــبيعــــٍ 

 و05/0/6102وانًُعقذح َىو األحذ 

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

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 سئُغـــب                                 فزحٍ انغُذ عجذ انغًُع  د/ 1أ 0

 عؼــــىا يعىع إثشاهُى يعىع د/ 1أ 6

 عؼــــىا                               د/ عبيٍ عجذ انًُعى انؼهُم 1أ 3

 عؼــــىا / خًبل يحشوط عطُخ1د 4

 عؼـــــىا / حغًُ عجذ انعضَض شعهخ1د 5

 عؼـــــىا خبنذ يحًىد حغٍ عجذ انشحُى /1د 6

يـــذَش إداسح شئــىٌ انزعهُــى                                / َجُم خىسخً ثقطش 1انغُذ 2

 وانطـــالة

دانُب فىصٌ إثشاهُى  8

                                          انشهبنً 

 عكـــشرُـــشح اندـهغخ

عقــذد ندُــخ شئــىٌ انزعهُى وانطالة خهغزهب )انخبيغخ( فٍ رًبو 

 وانُظف طجـــبحــب َــىو األحذ انًىافـق  انغبعخ انعبششح

   -و يٍ كال يٍ:05/0/6102

    

د/ سئُظ انهدُخ اندهغخ ثزكش ) ثغى هللا انشحًٍ 1اعزهم انغُذ أ

عُـــبدرــــه  انشحُى ( وانزشحُت ثبنغبدح األعؼــــبء ثــــى شـــشع

 1فــــٍ خـــذول األعًبل

 

  -*انًىػىع األول :   

 

 1و65/06/6106انًظبدقخ عهً يحؼش اخزًبع اندهغخ انشاثعخ ثزبسَخ



 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 انقـــــشاس      

 انًظبدقخ      

إَقبف  –) أعزاس  -انثبٍَ : *انًىػىع

                                             قُذ( 

د/ وكُم 1انًــزكشح انًعشوػخ يـــٍ يذَش إداسح شئــىٌ انزعـهُى وانطالة عهً انغُذ أ  

انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة ثشأٌ األعزاس انًشػُخ انزٍ رقذو ثهب ثعغ انطالة نعذو 

ى و ورنك عهً انُح6106/6102دخىل ايزحبَبد انفظم انذساعٍ األول نهزا انعبو 

 -انزبنٍ:

 نوع العذر وحالته حالة القٌد   اسم الطالب م

محمد عادل مصطفى  1
 حسن البدوي

عٍ دخىل ايزحبَبد انفظم انذساعٍ األول حُث احؼش انطبنت انزقشَش  يشػً أولعزس  الفرقة األولى

 1انطجٍ يٍ اإلداسح انطجُخ َفُذ رنك

دٌنا رجب عبد المقصود  2
 على

 0مادة هٌاكل بٌانات وخوارزمٌات عٍ دخىل ايزحبَبد يشػً أولعزس  الفرقة األولى

احمد محمد حاسن الحفنى  3
 صالح

 الفرقة الثالثة

 ) قسم حاسبات( 

حُث احؼش انطبنت انزقشَش  ( 0عٍ دخىل ايزحبٌ يبدح يقشس اخزُبسٌ ) يشػً أولعزس 

     0    انطجٍ يٍ اإلداسح انطجُخ َفُذ رنك

عبد هللا السٌد محمد عبد  4
 الحكم

قسم  -الفرقة الثالثة
 حاسبات

 إَقبف قُذ ثغجت انزدُُذ

 

 

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 انقـــــشاس          

    1أوطذ انهدُخ ثبنًىافقخ وانعشع عهً يدهظ انكهُخ 

                         

 

) رشخُض نذخىل االيزحبَبد  -*انًىػىع انثبنث:

 )                 

انًــزكشح انًعشوػخ يـــٍ يذَش إداسح شئــىٌ انزعـهُى وانطالة عهً انغُذ   

د/ وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة ثشأٌ انزشخُض نطالة انفشص يٍ 1أ

رنك عهً و و6106/6102انخبسج نذخىل االيزحبَبد نهزا انعبو اندبيعٍ 

  -انُحى انزبنٍ:



فرصة التقدم  عدد المواد الفرقة اسم الطالب م
 لالمتحان

سدد رسوم المواد  األولى إسالم سمٌر على السهٌتى 1
 سابقا

 األخٌرة        

أشرف محمد عصام محمد  2
 داعوش

 األخٌرة 7 األولى 

هانً محمد عبد المعز عبد  3
 العزٌز

 الثانٌة 3 الثانٌة

 

 1حُث قبو انطالة ثغذاد انشعىو انخبطخ ثزنك

 

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 

 انقـــــشاس          

 أوطذ انهدُخ ثبنًىافقخ وانعشع عهً يدهظ انكهُخ

 

 

 -: *انًىػىع انشاثع 
انًــزكشح انًعشوػخ يـــٍ يذَش إداسح شئــىٌ انزعـهُى وانطالة عهً انغُذ   

د/ وكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة ثشأٌ انطهت انًقذو يٍ انغُذ 1أ

انذكزىس/ عًُش يحًذ ثذوي ثشأٌ يخبؽجه انكهُخ نهدهبد انًعُُخ ثقجىل ؽالة 

والس ثًب َعبدل ععش وافذٍَ وأَؼب انغًبذ نهجشَبيح ثقجىل سعىو انكهُخ ثبنذ

 1انظشف

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 

 انقـــــشاس          



أوصت اللجنة برفع الموضوع إلى مجلس الكلٌة لمخاطبة الجامعة إلمكانٌة اإلعالن 

والعرض عن البرامج الدراسٌة بالكلٌة عن طرٌق السفارات والقنصلٌات المختلفة 
   0على مجلس الكلٌة

 -*انًىػىع انخبيظ:
 

د/ وكُم انكهُخ 1انًــزكشح انًعشوػخ يـــٍ يذَش إداسح شئــىٌ انزعـهُى وانطالة عهً انغُذ أ  

د/ َبئت سئُظ اندبيعخ نشئىٌ انزعهُى وانطالة ثشأٌ 1نشئىٌ انزعهُى وانطالة ثشأٌ كزبة أ

وانزخظظبد انًزبحخ  إيكبَُخ انكهُخ فٍ قجىل روي االحزُبخبد انخبطخ فئخ ) انظى ، انجكى (

 1نهؤالء انطالة وانذسخبد انعهًُخ انزٍ َزى يُحهب نهى

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 

 انقـــــشاس          

 -أوصت باآلتً:

والعرض نظرا آلن كلٌة الهندسة كلٌة عملٌة فإن اإلعاقة تمنعهم من الدراسة بالكلٌة 
  0على مجلس الكلٌة

 

                                                         -بدط :*انًىػىع انغ

المــذكرة المعروضة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد  
د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن إدراج مسمى المادة 0أ

 0لطالب الفرقة الثالثة والرابعة االختٌارٌة فى كشوف النتٌجة 

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 

 انقـــــشاس          

 -أوصت باآلتً:

ال ٌمكن عملٌا تنفٌذ ذلك فى كشوف النتٌجة وتوصى اللجنة بإعداد سجل بكل قسم 

والعرض على علمً ٌدون فٌه المقرر االختٌاري وأسماء الطالب الملتحقٌن به 
 0مجلس الكلٌة



 

                                                         -*انًىػىع انغبثع :

المــذكرة المعروضة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد  
لشئون التعلٌم والطالب بشأن إمكانٌة تحوٌل الطالب /محمود  د/ وكٌل الكلٌة 0أ

أحمد محمود السٌد عبد الباقً ) بالفرقة الثانٌة نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن( إلى 
برنامج هندسة االتصاالت والشبكات فى الفصل الدراسً الثانً لهذا العام 

ب المقدم د/ المدٌر التنفٌذي للبرنامج ) على الطل0م حٌث أشر أ2012/2017
من الطالب( بأن ٌعرض الموضوع على لجنة شئون التعلٌم للموافقة على قبول 

 0تحوٌل الطالب

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 

 انقـــــشاس          

   0والعرض على مجلس الكلٌةأوصت اللجنة بعدم الموافقة 

 

                                                         -*انًىػىع انثبيٍ :

د/ عمٌد الكلٌة بشأن استمرار المحاضرات كل 0اقتراح أ  

    السبت أٌام األسبوع شامال ٌوم 

 وثبنعشع عهً ندُخ شئىٌ انزعهُى وانطالة

 

 انقـــــشاس          

أوطذ انهدُخ ثبعزطالع سأي األقغبو انعهًُخ واندهبص 

 1اإلداسٌ ثبنكهُخ وانعشع عهً يدهظ انكهُخ

 

 0وانتهت اللجنت في تمبم السبعت الىاحدة ظهرا 

 وكيل الكليت لشئىن التعلين والطالة                                                                                                                                                                                                                                              

                                         

 د/ فتحي السيد عبد السميع0أ                                                               

 


