محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة اآلولى للجنة شئون التعليم والطالب
للعــــام الجــــــــامعــــي 1010/1029م
والمنعقدة يوم اآلحد 1029/9/ 19م
****************************
عقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها اآلولى في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا يــوم االحد الموافـق
1029/9/19م من كال من-:
اعســـــــــــــــــــــــــــــم

م
2

أ0د /فتحي السيد عبد السميع

رئيسا

1

أ0د /معوض إبراهيم معوض

عضــــوا

3

د /0محمد سيد عبد القادر

عضــــوا

4

د /0لمياث محمد الشناوى

عضــــوا

2

د /0عبير عبد العزيز عشره

عضـــــوا

6

السيد /0نبيل جورجي بقطر

مـــدير إدارة شئــون التعليــم والطـــالب

7

داليا فوزي إبراهيم الشهالى

سكـــرتيـــرة الجـلسة

استهل السيد أ0د /رئيس اللجنة الجلسة بذكر ( بسم هللا الرحمن الرحيم ) والترحيب بالساادة اععضـــاـاث ــــاـم شــاـرع
سيـــادتــــه فــــي جـــدول اععمال0
*الموضوع اعول -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الـانية عشرة بتاريخ 1029/8/12م0

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
المصادقة
*الموضوع الـاني -:

المــذكرة المعـــروضــة مـــن لجنة النظام والمراقبة للفرقة اإلعدادي بشأن التظلم المقدم من ولى أمر الطالب /محمد
توفيق عبد العظيم العفيفى والذي يتظلم من تطبيق قواعد الرأفة على درجات نجلة بالفرقة اإلعدادي دور مايو 1029م
ويتضمن الرد المرفق بأن قواعد الرأفة الموحدة ال تنطبق على حالة الطالب حيث أن حالة الطالب تحتاج إلى  68درجة
للنجاح وقواعد الرأفة تسمح فقط بإجمالي درجات  42درجة بحد أقصى على كل مقررات الفرقة 0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة على ما جاث بمذكرة لجنة النظام والمراقبة للفرقة االعدادى والعرض على مجلس الكلية 0

*الموضوع الـالث-:
المــذكــــرة المعـــروضـــة مـــــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليــــم والطــالب علــــى السيـــد أ0د /وكيل الكلية لشئون
التعليـــم والطــــالب بشأن كتاب اإلدارة العامة للعالقات الـقافية ( إدارة الوافدين ) بشأن اقتراح الكلية ععداد الطالب
اعفارقة التي يمكن قبولهم كمنحة دراسية للمرحلة الجامعية اعولى للعام الدراسي 1010/1029م0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة على قبول عدد خمسون طالب من الطالب االفارقة بكلية الهندسة االلكترونية بمنوف والعرض
على مجلس الكلية0

*الموضوع الرابع-:
المــذكــــرة المعـــروضـــة مـــــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليــــم والطــالب علــــى السيـــد أ0د /وكيل الكلية لشئون
التعليـــم والطــــالب بشأن االلتماسات المقدمة من الطالب المنقولين إلى الفرقة الـالـة لتعديل رغباتهم لاللتحاق باعقسام
العلمية بالفرقة الـالـة بعد إعالن نتيجة القبول طبقا للقواعد والشروط المنظمة لذلك وطبقا لقرارات مجلس الكلية والتي
تنص على أن الحد اعقصى لعدد الطالب المقبولين في أي قسم ال يزيد عن  %32وال يقل الحد اعدنى عن 0 %30

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

القـــــرار

أوصت اللجنة بالموافقة على تحويل الطالب التى تنطبق عليهم الشروط مع الحفاظ على النسبة التى قررها مجلس
الكلية والعرض على مجلس الكلية0

*الموضوع الخامس ( تصويب نتائج )-:
أ -المــذكرة المعـــروضــة مـــن رئيس كنترول الفرقة اإلعدادي بشأن تصويب نتائج بعض الطالب في دور مايو 1029
وذلك على النحو التالي-:
م االســــــــــــــ
ـــــــــــــم

الرقم
األكاديمي

نتيجة
الطالب قبل
التصويب

نتيجة
الطالب
بعد
التصويب

التصويب

سبب
التص
ويب

 2يوسف محمد موسى حسام الدين

2800311

باقى لالعادة

2800217

باقى لالعادة

منقول بمادتين

تم تصويب نتيجة الطالب فى
مقرر ميكانيكا لتصبح الدرجة
 200/42بدال من 200/44
وأيضا فى مقرر هندسة
االنتاج لتصبح الدرجة
200/42بدال من
200/43وتم تطبيق قواعد
الرأفة عليه

خطأ
مادى
فى
درجات
الطالب

منقول بمادتين

تم تصويب نتيجة الطالب فى
مقرر ميكانيكا لتصبح الدرجة
 200/42بدال من 200/43
وأيضا فى مقرر هندسة
االنتاج لتصبح الدرجة
200/42بدال من
200/40وتم تطبيق قواعد
الرأفة عليه

خطا
مادى
فى
درجات
الطالب

رياضة2
فيزياث 1

1

طارق إبراهيم عبد المؤمن
شحاتة

رياضة 2
تصميم منطقى

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية0
ب -المــذكرة المعـــروضــة مـــن رئيس كنترول الفرقة اعولى بشأن تصويب نتائج بعض الطالب في دور مايو 1029
وذلك على النحو التالي-:
م

االســــــــــــــ
ـــــــــــــم

الرقم
األكاديم
ي

نتيجة
الطالب
قبل
التصويب

نتيجة الطالب
بعد التصويب

2

حسام محمد عبد الرؤوف أحمد

2700084

باقي لالعاده

منقول بمادتين
فيزياث هندسيه 3
وتك الكترونيات دقيقة

التصويب

سبب
التصويب

تم تصويب نتيجة الطالب
فى مقرر هياكل البيانات
لتصبح الدرجه(
 )200/21بدال من (
 )200/41وتم تطبيق
قواعد الرأفه عليه.

خطا مادى فى
الرصد

1

فايز غريب محمود قاسم

2700266

منقول بمادتين

منقول

تم تصويب نتيجة الطالب
فى مقرر هياكل البيانات
لتصبح الدرجة (
 )200/74بدال من (
 )200/24وتم تطبيق
قواعد الرأفه عليه.

خطا مادي فى
الرصد

3

عمرو رفاعي إبراهيم الجيزاوي

2400272

منقول بمادتين

منقول بمادة

تم تصويب نتيجة الطالب
فى مقرر هياكل البيانات
لتصبح الدرجه(
 )200/38بدال من (

خطا مادى فى
الرصد

رياضيات هندسيه 3

 )200/19وتم تطبيق
قواعد الرأفه عليه.
4

عبدالرحمن رجب محمود
إبراهيم

2600264

مفصول فرصه
أولى

مفصول فرصه اولى

2

حازم عصام على السيد

2700082

ناجح بمجموع
2267

ناجح بمجموع 2287

6

احمد حلمي عبده عبد المعطى

2700026

تم تصويب نتيجة الطالب
فى مقرر فيزياث هندسيه
 3لتصبح الدرجه

خطا مادى فى
الرصد

(  )220/62بدال من (
.)220/60

() %7778

( )%79723
بتقدير جيد جدا

بتقدير جيد جدا
باقي لالعاده

تم تصويب نتيجة الطالب
فى مقرر هياكل البيانات
لتصبح الدرجه
( )200/79بدال من
( )200/29

باقي لالعاده

تم تصويب نتيجة الطالب
فى مقرر فيزياث هندسيه
 3لتصبح الدرجه
(  )220/60بدال من (
.)220/63

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية0

*الموضوع السادس

المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ0د /وكيل الكلية لشئون التعليـــم
والطــــالب بشأن إيقاف قيد الطالب /محمد سمير صالح أبو الغار بالفرقة الـانية للعام الجامعي 1010/1029م بسبب
التجنيد ( بلوغه سن  18سنة )0

خطا مادى فى
الرصد

خطا مادى فى
الرصد

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية0

*الموضوع السابع ( ترخيص لدخول االمتحان )

المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ0د /وكيل الكلية
لشاائون التعليــااـم والطـــااـالب بشااأن التاارخيص لطااالب الفاارص ماان الخااارج باادخول امتحانااات هااذا العااام الجااامعي
1010/1029م حيث قاموا هؤالث الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك0
فرصة التقدم لالمتحان

م

اسم الطالب

الفرقة

عدد المواد

2

محمود أحمد السيد عبد الواحد

الـانية

6

الـانية

1

أحمد محمد فرحات عقدة

الـانية

6

الـانية

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية0
وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا0

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ0د /فتحي
السيد عبد السميع

