
 محضــــــر اجــتمـــاع

 الجلسة التاسعة للجنة شئون التعلٌم والطالب

 م8102/8102الجــــــــامعــــً  للعــــام

 م86/5/8102 األحدوالمنعقدة ٌوم 
**************************** 

عقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )التاسعة( فً تمام   

م من 5/8102/ 86الموافـق  األحدالساعة العاشرة والنصف صباحا ٌــوم 

   -كال من:

     

 

بستتم ا التترحمن التترحٌم ( والترحٌتتب د/ رئتتٌا اللجنتتة الجلستتة بتت كر ) 1استتتها الستتٌد  

 1بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدوا األعماا

  -*الموضوع األوا :  

 1م01/4/8102المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الثامنة بتارٌخ 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1  0

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض1  8

 عضــــوا  د/ مجدي محمد كاما ٌوسف1  0

 عضــــوا / محمد محمد السعٌد الحلوان1ًد 4

 عضـــــوا / سامح عبد الحلٌم محمد1د 5

 عضـــــوا / هناء  بو العنٌن ترك1ًد 6

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب / نبٌا جورجً بقطر                               1السٌد 7

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           2



 القـــــرار       

 المصادقة                    

 ) ترخٌص لدخوا االمتحان (  -:*الموضوع الثانً 

د/ 1المــ كرة المعـــروضــة مــتـن مــــدٌــتـر إدارة شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى الستٌد     

 وكٌا الكلٌة

لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخوا امتحانات هت ا  

 1م حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة ب لك8102/8102العام الجامعً 

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد الفرقة                اسم الطالب م

 األخٌرة  5 األولى  حمد جماا عبد العزٌز عٌسى 0

 األولى 0 الثانٌة  محمد إبراهٌم محمد  بو سعٌد 8

 الثالثة - اتصاالت -الرابعة  حسن شما حسن شما 0

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة        

  القـــــرار                       

 

 1 وصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة 

 

 

                                                                     )تأجٌا مقررات تحمٌا ( -*الموضوع الثالث:

المــ كرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌـــر إدارة شئــون التعـلٌم والطـتـالب علتـى الستٌد  - 

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن طالب الفرقة األولى الت ٌن ٌلتمستون 1 

م 8102/8102تأجٌا دخوا امتحانتات بعتض مقتررات التحمٌتا فتى هت ا العتام الجتامعً 

 -لتالً :و لك على النحو ا



مقررات التحمٌا ال ي  بدى الطالب  الكلٌة المحوا منها اسم الطالب م

 رغبته فى عدم دخوا االمتحان فٌها

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم     عمار محمد على شرف 0

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم إسالم ناجح  حمد العفٌفى 8

 لغات الحاسب الكومهندسة شبٌن  عادا فتحً عبد العظٌم عامر 0

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم محمد حمدى السٌد عبد الرحمن 4

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 1 وصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة 

 

التعـلٌــتـم والطــتـالب علتـى المــ كرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌــتـر إدارة شئـــتـون  -ب

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــتـالب بشتأن طتالب الفرقتة الثانٌتة الت ٌن 1السٌـــد  

ٌلتمستتتون تأجٌتتتا دختتتوا امتحانتتتات بعتتتض مقتتتررات التحمٌتتتا فتتتى هتتت ا العتتتام الجتتتامعً 

 -م و لك على النحو التالً :8102/8102

 

 

مقررات التحمٌا ال ي  بدى الطالب  الكلٌة المحوا منها اسم الطالب م

 رغبته فى عدم دخوا االمتحان فٌها



عبد الحمٌد إبراهٌم عبد الحمٌد  0

 ضٌف ا جمعة

 لغات الحاسب جامعة المنٌا      

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم محمود عمر منسى محمد 8

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 1 وصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

   )  ع ار مرضٌة ( -:*الموضوع الرابع

المــ كــتتـرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتتـى  - 

عن  المرضى اآلواد/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الع ر 1السٌـــد  

م للطـــالــتتتـب/ 8102/8102دختتتوا امتحتتتان الفصتتتا الدراستتتً الثتتتانً للعتتتام الجتتتامعً 

المحسن عبد الفتاح جاب ا المقٌد بالفــرقــة اإلعتدادى ) بتاقى لالعتادة ( إسماعٌا عبد 

 1حٌث  حضر الطالب التقرٌر الطبً الداا على  لك 

 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة  وصت اللجنـــة بالموافقة 

 



المــ كــتتـرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى  -ب

عن  المرضى اآلواد/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الع ر 1السٌـــد  

م للطـــالــتـب/ عبتد 8102/8102دخوا امتحان الفصتا الدراستً الثتانً للعتام الجتامعً 

اللطٌف المقٌد بالفــرقـتـة اإلعتدادى ) مستتجد ( حٌتث  حضتر الطالتب اللطٌف عاصم عبد 

 1التقرٌر الطبً الداا على  لك 

 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة  وصت اللجنـــة بالموافقة 

 

ـة مــتـن مــــدٌــتـر إدارة شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى المــ كـــرة المعـــروضـت - -جـ

 المرضتى الثتانىد/ وكٌتا الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب بشتأن العت ر 1السٌـــد  

م للطـــالــتـب/ 8102/8102عن دختوا امتحتان الفصتا الدراستً الثتانً للعتام الجتامعً 

 رضوان زكرٌا رضوان المقٌد بالفــرقــة الثانٌة 

) فرصتتة متتن الختتارج ( حٌتتث  حضتتر الطالتتب التقرٌتتر الطبتتً التتداا علتتى  لتتك متتع اعتبتتار 

 1ع رى الفصا الدراسى اآلوا والثانى ع را واحدا 

 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة  وصت اللجنـــة بالموافقة 

 



المــ كــتتـرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى  -د

 المرضتى الثالتثد/ وكٌتا الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب بشتأن العت ر 1السٌـــد  

م للطـــالــتـب/ 8102/8102عن دختوا امتحتان الفصتا الدراستً الثتانً للعتام الجتامعً 

المقٌد بالفــرقـتـة الرابعتة قستم هندستة وعلتوم الحاستبات ) فرصتة   ٌمن مرزوق عاشور

الفصا  ع ريمن الخارج ( حٌث  حضر الطالب التقرٌر الطبً الداا على  لك مع اعتبار 

 1ع را واحدا  والثانً األوا الدراسً

 
 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة  وصت اللجنـــة بالموافقة 

                                         

المــ كــتتـرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى  -هتتـ

 المرضتى الثالتثد/ وكٌتا الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب بشتأن العت ر 1السٌـــد  

م للطـــالــتـب/ 8102/8102عن دختوا امتحتان الفصتا الدراستً الثتانً للعتام الجتامعً 

محمتتد ستتمٌر صتتالح  بتتو الغتتار المقٌتتد بالفــرقـتتـة الثانٌتتة ) فرصتتة  ولتتى ( حٌتتث  حضتتر 

 1الطالب التقرٌر الطبً الداا على  لك 

 
 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة  وصت اللجنـــة بالموافقة 

 

                                                         ( ) إٌقاف قٌد بسبب التجنٌد -:*الموضوع الخاما 
 

 

 



والطـتتـالب علتتـى المـتتـ كرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم  -  

د/ وكٌتتا الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب بشتتأن إٌقتتاف قٌتتد الطالتتب/ 1الستتٌد  

محمد مجتدي عبتد العزٌتز دراز المقٌتد بالفرقتة الثالثتة قستم هندستة اإللكترونٌتات 

 1عام 82الصناعٌة والتحكم بسبب التجنٌد لبلوغه سن 

 

 

 والطالةوببلعرض على لجنة شئىن التعلين               

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة وصت اللجنـــة بالموافقة 

المـتتـ كرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى  - ب

د/ وكٌتتا الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب بشتتأن إٌقتتاف قٌتتد الطالتتب/ 1الستتٌد  

المقٌد بالفرقة الثالثة قستم هندستة اإللكترونٌتات الفتاح عبد اللطٌف عبد الحمٌد عبد 

 1عام 82الصناعٌة والتحكم بسبب التجنٌد لبلوغه سن 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 1والعرض على مجلا الكلٌة وصت اللجنـــة بالموافقة 
 

                                                                                                                                                  -*الموضوع السادا:
 

المـتتـ كرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى الستتٌد  

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الطالب/ محمد سامً عبد العاا عٌن 1 

م والتتت ي ٌلتتتتما 8102/8102شتتتوكة المقٌتتتد بالفرقتتتة اإلعتتتدادي فتتتى العتتتام الجتتتامعً 

قرر التصمٌم المنطقً لوجود خطتأ متادي فتى رصتد درجتات  عمتاا مراجعة درجاته فى م

السنة  علما بأنته تتم عترض هت ا الموضتوع بجلستة شتئون التعلتٌم السابقــتـة بتــــتـارٌخ 

 د/ نواا  حمد الفٌشاوي ،1م مــــن خــــالا المــ كرة المعروضة من  00/0/8102



 1بعدم الموافقة /  حمد شحاتة حٌث  وصت اللجنة فى الجلسة السابقة1د 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

                           بعتدم الموافقتة وصت اللجنـــة بتااللتزام بتالقرار الستابق بجلستتها الستابقة  

 1والعرض على مجلا الكلٌة

 

                                                                                                                                                  -*الموضوع السابع:
 

المـتتـ كرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مــــدٌــتتـر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى الستتٌد  

كٌتتتتا الكلٌتتتتة لشتتتتئون التعلٌــتتتتـم والطـــتتتتـالب بشتتتتأن ر ى األقستتتتام العلمٌتتتتة علتتتتى د/ و1 

االقتراحات الخاصة بموضتوعات الت كاء االصتطناعً وتعتدٌا  ستم الكلٌتة حٌتث ورد ر ى 

 -األقسام العلمٌة على النحو التالً :

خطتاب قستم هندستتة االلكترونٌتات واالتصتتاالت الكهربٌتة ٌفٌتد بتتأن مجلتا القستتم  -0

 1 وصى برفض االقتراح 08/5/8102وم األحد الموافق المنعقد ٌ

خطاب قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم ٌفٌد بالموافقة علتى االقتتراح  -8

األوا حٌتث انتته بالفعتا ٌتتتم تتتدرٌا مقتررات التت كاء االصتطناعً بالقستتم ورفتتض 

 1 االقتراح الثانً الختاص بتعتدٌا استم الكلٌتة علتى  ن ٌبقتى استم الكلٌتة كمتا هتو

 1و ما باقً األقسام فلم ٌتم الرد حتى تارٌخه

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  



علتتتتتتتتتتتتتى االقتتتتتتتتتتتتتتراح                                                       بعتتتتتتتتتتتتتدم الموافقتتتتتتتتتتتتتة وصتتتتتتتتتتتتت اللجنــتتتتتتتتتتتتتـة  

   1والعرض على مجلا الكلٌة

 

) اقتراحتتتات واردة متتتن قستتتم هندستتتة اإللكترونٌتتتات  -*الموضتتتوع الثتتتامن:
                                                                                                                                               الصناعٌة والتحكم (  

 

دسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتتحكم والمتضتمن الخطـــاب الـــوارد مــن قسم هن -  

/ محمتتد البروانتتى لوضتتع صلٌتتات صتتارمة فتتى تنظتتٌم امتحانتتات العملتتً 1اقتتتراح د

 1والشفهً ) مرفق طٌه صورة من االقتراحات (

الخطــتتتـاب الـتتتـوارد متتتـن قستتتم هندستتتة اإللكتـــرونٌــتتتـات الصتتتناعٌة والتحكــتتتـم  - ب

الحمٌتتتد لوضتتتع قواعتتتد تتعلتتتق بلجتتتان  / إبتتتراهٌم عبتتتد1والمتضمـتتتـن اقتتتتراح د

 1/  إبراهٌم عبد الحمٌد   (1الممتحنٌن ) مرفق طٌه صورة من خطاب د

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 وصتتتت اللجنــتتتـة بمخاطبتتتة اآلقستتتام العلمٌتتتة إلبتتتداء التتتر ى فتتتى المقترحتتتات                             

   1والعرض على مجلا الكلٌة

 0وانتهت اللجنة في تمبم السبعة الىاحدة ظهرا
 

 والطالبوكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم                                                                

 فتحً السٌد عبد السمٌعد/ 1                                                                 

 


