
 محضــــــر اجــتمـــاع                   

 للجنة شئون التعلٌم والطالب األولىالجلسة 

 م1028/1029الجــــــــامعــــً  للعــــام

 م00/9/1028د األحوالمنعقدة ٌوم 
**************************** 

( فً تمام األولىعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )  

م 00/9/1028 ٌــوم األحد الموافـق العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -من كال من:

     

 
 

د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتاكر ) بستتتم   التتترحمن التتترحٌم ( 0استتتتهل الستتتٌد  

 0والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

  -*الموضوع األول :  

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع0  2

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض0  1

 عضــــوا  د/ مجدي محمد كامل ٌوسف0  0

 عضـــــوا محمد محمد السعٌد الحلوانً/ 0د 4

 عضـــــوا / سامح عبد الحلٌم محمد0د 5

 عضـــــوا / هناء  بو العنٌن ترك0ًد 6

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم  / نبٌل جورجً بقطر                               0السٌد 7
 والطـــالب

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           8



 0م16/8/1028بتارٌخ  الثانٌة عشرالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                           

   -: الثانً*الموضوع 

د/ 0شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى الستتٌد   ةمــتتـدٌر إداررة المعـــروضـتتـة مــتتـن ــتتـالمــاك 

الفتترل متتن الصتتار  التتترصٌل لطتتالب  بشتت نوكٌتتل الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب 
م حٌتتق قتتاموا هتتطالء الطتتالب 1028/1029هتتاا العتتام الجتتامعً بتتدصول امتحانتتات 

 0بسداد الرسوم الصاصة بالك
 

 

 فرصة التقدم لالمتحان   عدد المواد الفرقة اسم الطالب        م

 األصٌرة 5 األولى مصطفى سعٌد مصطفى البنا 2

 األولى  5 الثانٌة دٌفٌد مجدي طلعت 1

 األولى 7 الرابعة عبد  عادل عاشور الطنطاوى 0

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة    

  القـــــرار                       

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

  -:ثالق*الموضوع ال

شئـــــتـون التعـلٌـتـم والطـتـالب علتـى  ةمـــدٌــــتـر إداررة المعـــروضــة مــتـن ـــالمــاك  

د/ منتتى محمتتد 0متتاكرة  بشتت ن د/ وكٌتتل الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب 0د  ـتتـالسٌ



الكهربٌتتتة والتتتتً تتضتتتمن  صتتتبري عٌستتتى رئتتتٌل قستتتم االكترونٌتتتات واالتصتتتاالت

 مراعاة توزٌع الطالب على األقسام العلمٌة بما ٌتناسب مع متطلبات الجودة

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة    

 القـــــرار                       

بتت ن التحوٌتتل ٌتتتم طبقتتا لتحقٌتتق ر بتتات الطتتالب بشتترط  ةــتتـ وصتتت اللجن

مجموع الدرجات بااضافة إلى المتواد المطهلتة متع عتدم ااصتالل بالنستبة 

% 10التً حتددها مجلتل الكلٌتة وهتى  ال تقتل النستبة فتً كتل قستم عتن 

% كحتتد  قصتتتى متتن إجمتتتالً الطتتالب لكتتتل قستتم علمتتتً 40كحتتد  دنتتتى   

 0 والعرض على مجلل الكلٌة

 

ح اللجنتتتة شتتتروط التحوٌتتتل بتتتٌن األقستتتام العلمٌتتتة الثالثتتتة بن تتتام وتقتتتتر

 الفصلٌٌن

 -م على النحو التالً :1029/1010بداٌة من العام الجامعً القادم 

 -ٌتم التحوٌل طبقا لر بة الطالب مع عدم اآلصالل بالشروط التالٌة:



و نجاح الطالب فً المادة المطهلة التصصصٌة للفرقة الثانٌة والك على النح -2

 -التالً :

المادة المطهلة التصصصٌة للفرقة  القسم

 الثانٌة

هندستتتتتتة االكترونٌتتتتتتات الصتتتتتتناعٌة 

 والتحكم

 هندسة التحكم

هندستتتتة االكترونٌتتتتات واالتصتتتتاالت 

 الكهربٌة

 هندسة االتصاالت

 قواعد البٌانات والمعلومات 0ن  هندسة وعلوم الحاسبات

 

% 05بالنستتبة اجمتتالً عتتدد الطتتالب  ن ال تتعتتدى النستتبة المئوٌتتة بالقستتم  -1

كحد  قصى وفى حالتة زٌتادة النستبة عتن الحتد األقصتى ٌتتم تحوٌتل الطتالب 

والعترض علتى مجلتل  األقل فً المجموع االعتباري إلى الر بتة الثانٌتة

 0الكلٌة

 

 

                                  (                             ) إعادة قٌد  -لرابع:*الموضوع ا



شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــدٌر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن  -2

إعـــادة  بش ند/ وكٌـــل الكلٌــــة لشئــــون التعلٌـــم والطــــالب 0السٌد  

قٌــد الطالب/  حمد إبراهٌم عبد العزٌز المقٌد بالفرقة الثانٌة ) فرصة  صٌرة 

م حٌق  حضر الطالب شهادة إعفاء نهائً 1028/1029( للعام الجامعً 

 0فً صالل شهر من تارٌخ تسرٌحه

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة                            
 القـــــرار                       

  0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 
 

شئــون التعـلٌم والطــالب  ةمــدٌر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن  -1

 بش نون التعلٌـــم والطــــالب ـــة لشئـــل الكلٌـــد/ وك0ٌعلـى السٌد  

ب/  سامة مجدي  بو زٌد المقٌد بالفرقة الثالثة ) ــالـــد الطــادة قٌــإع

قسم هندسة االكترونٌات الصناعٌة والتحكم ( وحالته باق لإلعادة 

نموا  للمتصلفٌن م حٌق  حضر الطالب 1028/1029للعام الجامعً 

 0عن ت دٌة الصدمة العسكرٌة  ٌتضمن ب نه  ٌر مطلوب نهائٌا للتجنٌد

 جلنخ شئىن التعلين والطالةوثبلعرض على                 
 

 القـــــرار                       

 

  0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

) تحوٌل طالب من ن ام الفصلٌٌن إلى ن ام  -صامل:*الموضوع ال

                                     البرامج (



شئــون التعـلٌم والطــالب  ةإدارمـــدٌــر المــاكرة المعـــروضــة مـــن  -2

  نــبشون التعلٌـــم والطــــالب ـــة لشئـــل الكلٌــد/ وك0ٌعلـى السٌد  

من ن ام الفصلٌٌن  تحـــوٌـــل الطـــالب/ محمد نبٌل السٌد هدهود

الدراسٌٌن إلى برنامج هندسة االتصاالت والشبكات علما ب ن الطالب 

 0مقٌد بالفرقة األولى بن ام الفصلٌٌن

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            
 القـــــرار                       

  0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

شئــون التعـلٌم والطــالب  ةمـــدٌــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن  -1

 بش ند/ وكٌل الكلٌـــة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0علـى السٌد  

( طــــالب من ن ام الفصلٌٌن الدراسٌٌن إلى  9تحـــوٌـــل عـــدد ) 

برنامج هندسة التحكم الصناعٌة  ولهم الطالب/ محمود صالح عبد 

 0المنعم و صرهم الطالبة/هند ماهر إبراهٌم

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            
                        

 القـــــرار                      
 

  0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن
 

                                         ) إٌقاف قٌد بسبب التجنٌد (  -لسادل:*الموضوع ا

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمـــدٌــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن  
إٌقاف قٌد الطالب/  بش ند/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0السٌد  

مصطفى محمد عاطف مصطفى والمقٌد بالفرقة الثانٌة وحالته فرصة  صٌرة 
 0عاما ( 18م بسبب التجنٌد ) بلو ه سن 1028/1029فً العام الجامعً 



 على جلنخ شئىن التعلين والطالةوثبلعرض             
 القـــــرار                       

 0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 -لسابع:*الموضوع ا

شئــون التعـلٌم والطــالب  ةمـــدٌــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن    
  نــبشون التعلٌـــم والطــــالب ـــلشئ ةـــل الكلٌـــد/ وك0ٌعلـى السٌد  

ة/ رٌم مكرم عبد الرحمن مٌزار من معهد ـــالبـــح الطـــرشٌــــل تـــدٌـــتع
األهرامات العالً للهندسة إلى كلٌة الهندسة االكترونٌة بمنوف بناء على 
صطاب مكتب التنسٌق والاي ٌفٌد تعدٌل درجة الطالبة فى المجموع الكلى من 

وهو الحد األدنى الاي كانت تقبله الكلٌة فى العام  07275إلى  07075
الماضً كما ٌتضمن صطاب مكتب التنسٌق بإضافة اسم الطالبة إلى قوائم 

 0م1028 سماء الطالب المرشحٌن للقبول بالكلٌة عام 

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            

 القـــــرار                         

 0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــاللجن وصت 

 

 -لثامن:*الموضوع ا

شئــون التعـلٌم والطــالب  ةمـــدٌــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن   -  

طلبات  بش ند/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0علـى السٌد  

بالفرقة الثالثة ٌلتمسون تحوٌلهم من  الطالب منالتحوٌل التً تقدم بها عدد 



قسم إلى  صر طبقا لألسباب الماكورة فً كل طلب وإبداء ر ى اللجنة فى 

 0تحوٌلهم بعد فحل هاه الطلبات

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            

 القـــــرار                       

على تحوٌل الطتالب بتٌن األقستام العلمٌتة الثالثتة بن تام  ةـــ وصت اللجن  

 الفصلٌٌن

حاسبات ( طبقا لقرار مجلل الكلٌة فً هاا الشت ن  –اتصاالت  –) تحكم  

والمتضمن ب ن الحد األقصى لقبول الطالب المحولٌن فى كتل قستم ال ٌزٌتد 

والعتترض علتتى  0% كحتتد  دنتتى 10% كحتتد  قصتتى وال ٌقتتل عتتن 40عتتن 

 0مجلل الكلٌة

 4بالنسبة للطالب الباقون لإلعادة بالفرقة الثالثة المتعثترٌن فتى الدراستة وعتددهم )  -ب

 -طالب ( وهم:

 محمد فوزي محمود محمد -2



 محمود محمد السٌد حسنٌن -1

 محمد رمضان عبد الباسط -0

 عبد   ٌمن عبد  قطب -4

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            

 القـــــرار                       

بالموافقتتة علتتى تحوٌتتل هتتطالء الطتتالب علتتى  ن ٌتتتم  ةــتتـ وصتتت اللجن  

قبتتولهم فتتً القستتم الجدٌتتد و ن تكتتون حالتتة قٌتتدهم فتتً القستتم الجدٌتتد   

والعترض مستجدون   طبقتا لقترار مجلتل الكلٌتة الستابق فتً هتاا الشت ن 

 0على مجلل الكلٌة

 

 سامة مجدي  بتو زٌتد صلٌتل المقٌتد بالفرقتة الثالثتة  –بالنسبة للطالب  -جـ

 0والاي سبق تحوٌله ألكثر من قسم فً األعوام السابقة



 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            

 القـــــرار                       

بالموافقتة علتى تحوٌتل الطالتب فتً هتاا العتام الجتامعً  ةــتـ وصت اللجن  

ولتٌل لته الحتق مترة  صترى م إلى قستم ) اتصتاالت ( 1028/1029

والعتترض علتتى فتتى التحوٌتتل بتتٌن األقستتام العلمٌتتة فتتً األعتتوام الستتابقة 

 0مجلل الكلٌة

 

 

 

 ) تصوٌب نتائج (                                                   -*الموضوع التاسع:
1-  
2-  

رئٌل كنتـــرول الفــرقــة الثالثة  المــاكرة المعـــروضــة مـــن   - وال:     
 علـى السٌد 

االلتماسات التً  بش نالكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب د/ وكٌل 0             
 تقدم بها 



م حٌق تبٌن من الفحل 1028ماٌو  طالب الفرقة الثالثة فى دور            
 مطابقة

حصل علٌها الطالب بالدرجة المعلنة بالنتٌجة ما عدا الحاالت  ًالدرجة الت           
 -اآلتٌة:

 

الرقن  االســـــــــــــــــــــــــــن م
 األكبدميي

نتيجخ الطبلت قجل 
 التصىيت

 نتيجخ الطبلت ثعد التصىيت

 لمٌاء محمود حمزة العشماوى  2

 اتصاالت( –) الفرقة الثالثة 

 باق لإلعادة  2400287

تم تصوٌب درجة الطالبة 
 من  0فً مقرر  صتٌارى 

 50/200إلى  200/ 48
 مادي فً الرصدصط   وجودل

 باق لإلعادة 

تم تعدٌل حالة الطالبة من باق 
 لإلعادة إلى منقول بمادتٌن 

دوائر ) الكترونٌات بصرٌة و 

 (  بعد تطبٌق قواعد الر فة  اتصاالت

 

 مفصول فرصة  ولى 2100460 محمد عبد الهادي حباشى  1

تم تصوٌب درجة الطالب 
فى مقرر الكترونٌات 

 من  بصرٌة

 05/200إلى  200/ 04
  مادي فى الرصدصط  وجود ل

تم تعدٌل حالة الطالب من مفصول 
 فرصة  ولى إلى منقول بمادتٌن

 –)  هندسة الموجات المتناهٌة  
تصلفات (  بعد تطبٌق  5رٌاضة 

 قواعد الر فة  

 

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            
 القـــــرار                       

 0والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

رئٌل كنتـــرول الفرقة الرابعـــة  المــاكرة المعـــروضــة مـــن     -ثانٌا:

 د/ 0علـى السٌد  

االلتماسات التً تقدم  بش نالكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب وكٌل            

 بها طالب 



م حٌق تبٌن من الفحل مطابقة 1028الفرقة الرابعة فى دورماٌو            

 الدرجة التً

 -بالنتٌجة ما عدا الحاالت اآلتٌة:ل علٌها الطالب بالدرجة المعلنة حص          

الرقن  االســـــــــــــــــــــــــــن م
 األكبدميي

نتيجخ الطبلت قجل 
 التصىيت

 نتيجخ الطبلت ثعد التصىيت

 إٌهاب رمضان على زاٌد  2

 اتصاالت( –) الفرقة الرابعة

 باق لإلعادة  2000670

تم تصوٌب درجة الطالب 

فً مقرر ن رٌة 

 من المعلومات والشفرة 

 14/200إلى  200/ 10

 مادي فً الرصدصط   وجودل

 باق لإلعادة 

ولم تتغٌر حالة الطالب وتبقى نتٌجة 

 الطالب كما هً علٌه 

  

 

 

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            

 القـــــرار                       

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

                                                                 -*الموضوع العاشر:

شئــون التعـلٌـــم والطــالب  ةمـــدٌــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن    
 علـــى السٌـــد 

دم ـالطلب المق بش نة لشئون التعلٌـــم والطــــالب ــــل الكلٌـــــد/ وك0ٌ    
 د/ نائب0للسٌد  



ول ـــالب المحبـــالب من محامى الطــرئٌل الجامعة لشئون التعلٌم والط    
 / حاٌفة ناجى 

حٌق  00موسى عمران بالفرقة الثالثة ) تحكم ( والمحول إلٌنا للرد علٌه    
 تم فحل حالة 

ً محبسه بسجن ـــالب حضر االمتحانات الن رٌة فـــب وتبٌن  ن الطـــالطال   
 شبٌن الكوم

م حجب نتٌجته ـــالك تـــولالعمومً ولم ٌحضر امتحانات العملً بالكلٌة   
 إٌماء إلى قرار 

 00المجلل األعلى للجامعات فً هاا الش ن  

العملً للطالب وٌتضمن الصطاب إصطار الكلٌة لتحدٌد موعد  صر المتحان    
 0وعدالجهات المصتصة بهاا المحتى ٌتسنى إبالغ 

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            
 القـــــرار                       

م المتحان العملً للطالب 18/20/1028بتحدٌد ٌوم األحد  وصت اللجنة 

  0والعرض على مجلل الكلٌةوإبالغ الجهات المصتصة بالك 

 ) ما ٌستجد من  عمال (                                                               -*الموضوع الحادي عشر:

 بش ند/ وكٌـــــل الكلٌــــة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0 ٌـــم والطــالب علـــى السٌـــدشئــون التعـل ةمـــدٌــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن    

حٌق  000استفسار الطالب/ محمد  حمد  بو النٌل وهبه عن إمكانٌة تحوٌله من البرامج إلى ن ام الفصلٌٌن بالر م من رسوبه فى ن ام البرامج 

  0تقدم بطلب العام الماضً وتم رفضه

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة            

 القـــــرار                       

 000بعدم قبول تحوٌل طالب راسبون من وإلى البرامج وصت اللجنة 

 0الىاحدح ظهراوانتهت اللجنخ يف متبم السبعخ 
 

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                             

 

 عالسمٌد/ فتحً السٌد عبد 0                                                    

 

 دالٌا//



 


