
 محضــــــر اجــتمـــاع           

 للجنة شئون التعلٌم والطالب التاسعةالجلسة 

 م6106/6102للعــــام الجــــــــامعــــً 

 م60/5/6102األحد والمنعقدة ٌوم 
**************************** 

( فً تمام ن التعلٌم والطالب جلستها )التاسعةعقــدت لجنــة شئــو  
 الساعة العاشرة 

م من كال 60/5/6102الموافـق صبـــاحــا ٌــوم األحد والنصف   
   -من:

     

د/ رئتتٌا اللجنتتة الجلستتة بتتمكر ) بستتم   التترحمن 1استتتها الستتٌد  

التترحٌم ( والترحٌتتب بالستتادة األعضـــتتـا  ــــتتـم شــتتـرع سٌـــادتـــتتـ  

 1فــــً جـــدوا األعماا

 

 األســـــــــــــــــــــــــــــى و

 رئٌســـا                                  فتحً السٌد عبد السمٌعد/  1  0

 عضــــوا معوض إبراهٌم معوضد/  1  6

 عضــــوا / جماا محروا عطٌة1د 3

 عضـــــوا / حسنى عبد العزٌز شعلة1د 4

 عضـــــوا خالد محمود حسن عبد الرحٌم /1د 5

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب / نبٌا جورجى بقطر                               1السٌد 6

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           2



   

  -ألوا :ا*الموضوع   

 

 1م63/4/6102بتارٌخ الـامنةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

                      المصادقة       

 ) رزخيص ندخىل االيزحبَبد (                  -الـانى: *الموضوع
د/ 1شئــون التعـلٌم والطالب علتى الستٌد   ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار   

وكٌا الكلٌة لشتئون التعلتٌم والطتالب بشتلن التترخٌب لطتالب ال ترب متن الختار  
 -م وملك على النحو التالً:6106/6102لدخوا االمتحانات لهما العام الجامعً 

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد ال رقة اسم الطالب م

 األخٌرة 6 األولى السٌد عبد الواحد وائا عنتر 0

 ـانٌة من الخار  00 الـانٌة حامد فتحً حامد الصوفانى 6

هانى محمد عبد المعز عبد  3

 العزٌزالهو

 ـانٌة من الخار  5 الـانٌة

 ـالـة من الخار  سدد الرسوم اتصاالت -الـالـة  محمد حامد على حامد 4

  

 1الخاصة بملكحٌث قام الطالب بسداد الرسوم 

 وثبنعزض عهى جلُخ شئىٌ انزعهيى وانطالة
 

 انقـــــزار                       
  وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة



 ) إرجا  تلجٌا دخوا امتحان مقرر تحمٌا (-:*الموضوع الـالث  
 

د/ 1شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتالب علتتى الستتٌد   ةالمعروضتتة مــتتـن متتدٌر إدارالمـتتـمكرات  -  

 ا بعض ـــدم بهـــً تقــوكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشلن الطلبات الت

ٌلتمستون فٌهتا تلجٌتا دختوا امتحتان بعتض مقتررات التحمٌتا وملتك علتى  طالب ال رقة األولى

 -النحو التالً:

الكلٌة المحوا  ال رقة اسم الطالب م

 منها

ٌا المى  دى الطالب رغبت  فى مواد التحم

 عدم دخوا االمتحان فٌها

عبد الحمٌد إبراهٌم عبد الحمٌد  0

 ضٌف  

 لغات الحاسب هندسة المنٌا األولى

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى إسالم سالمة عبد الحمٌد الجندي 6

 لغات الحاسب هندسة شبرا األولى شافعً محمد محمد شافعً 3

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى محمد محمود عبد المعطى سع ان 4

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى رٌم عادا محً الدٌن سٌد  حمد 5

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى حسٌب كاما حسٌب محمد 6

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى إسالم رجب عبد الحمٌد عـمان 2

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى  حمد محمد شعبان إسماعٌا عٌاد 8

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى  حمد جماا عبد العزٌز عٌسى 9

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى  حمد محمد عبد ال تاح فاٌد 01

 لغات الحاسب هندسة شبٌن األولى محمد عبد الغنى مغاورى إبراهٌم 00

 لجنة شئون التعلٌم والطالبوبالعرض على 
 

 القـــــرار           

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

د/ 1شئـتـون التعتـلٌم والطتالب علـتـى الستٌد   ةالمــمكرات  المعروضة مـــن متدٌر إدار - ب

 ة لشئون التعلٌم والطالب بشلن الطلبات التً تقدم بها بعضـــا الكلٌــوكٌ



ٌلتمستون فٌهتا تلجٌتا دختوا امتحتان بعتض مقتررات التحمٌتا وملتك  ال رقتة الـانٌتةطالب  

 -على النحو التالً:

 مادة التحمٌا المي ٌرغب ال رقة اسم الطالب م

الطالب فى عدم دخوا 

 االمتحان فٌها

 مالحظات

تم تحمٌا هما المقرر للطالب عند تحوٌل   لغات الحاسب الـانٌة سامح حسن إبراهٌم حبشى  0

 من هندسة شبٌن الكوم العام الماضً

تم تحمٌا هما المقرر للطالب عند تحوٌل   لغات الحاسب الـانٌة زكرٌا جماا محمد هالا 6

 من هندسة شبٌن الكوم العام الماضً

تم تحمٌا هما المقرر للطالب عند تحوٌل   لغات الحاسب الـانٌة محمد مصط ى السٌد مصط ى 3

 من هندسة شبٌن الكوم العام الماضً

تم تحمٌا هما المقرر للطالب عند تحوٌل   لغات الحاسب الـانٌة محمد سالمة محمد إبراهٌم 4

 من هندسة شبٌن الكوم العام الماضً

تم تحمٌا هما المقرر للطالب عند تحوٌل   لغات الحاسب الـانٌة  حمد إمام محمد الحداد 5

 من هندسة شبٌن الكوم العام الماضً

 

 لجنة شئون التعلٌم والطالب على وبالعرض
 

 القـــــرار           

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 

      

                              -*ادلىضىع انزاثع :      

د/ وكٌتتا 1شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتالب علتتى الستتٌد   ةالمـتتـمكرة المعروضتتة مــتتـن متتدٌر إدار   

الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشلن اقتتراح لجنتة شتئون التعلتٌم والطتالب نحتو خطتة التتدرٌب 

 ةــالــــاصة الــــج الخـــرامـــالب البــــاصة بطــــً الخـــالصٌ 



برنامج هندسة االتصتاالت والشتبكات  –برنامج التحكم الصناعٌة  –ٌة ) برنامج الهندسة الطب 

 )1 

   

 
 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

0-  
 القـــــرار          

 
 وصت اللجنة بمخاطبة مدٌري البرامج الخاصة بإعداد خطتة التتدرٌب الصتٌ ً لكتا برنتامج 

على حده مع عدم ازدواجٌة التدرٌب الصٌ ً مع دراسة مقررات التسجٌا فى الترم الصٌ ً 

والعترض علتى و ن ٌكو ن وفقا لما تنب علٌ  الالئحة فً متدة التتدرٌب                      

 1مجلا الكلٌة

 

 

 (  ) أعذار -:ادلىضىع اخلبيس *

د/ 1المــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد      

وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطتالب بشتلن األعتمار المرضتٌة التتً تقتدم بهتا بعتض 

م 6106/6102لهتتما العتتام  الـتتانًالطتتالب لعتتدم دختتوا امتحانتتات ال صتتا الدراستتً 

 -وملك على النحو التالً:

 مالحظات نوع العمر ورقم  ال رقة اسم الطالب م

 مرضى  واعمر  اإلعدادي  حمد على عبد الغنى ٌوسف 0

 عن ال صا الـانً

وسبق و ن تقدم  احضر تقرٌر من اإلدارة الطبٌة

بعمر مرضى عن ال صا األوا " ٌتم احتساب 

  العمرٌن عن هما العام عمرا واحدا "

مرضى  وا عمر  اإلعدادي محمد وجٌ  فوزي إبراهٌم  6

 عن ال صا الـانً

 ٌ ٌد ملك  من اإلدارة الطبٌةطبً احضر تقرٌر 

 ٌ ٌد ملك  من اإلدارة الطبٌةطبً احضر تقرٌر مرضى  وا عن عمر  اإلعدادي محمد عاطف شبا  بو حلوه 3



 الـانًال صا 

  حمد عبد ال تاح السٌد محمد 4

 

مرضى ـانً عن عمر  األولى

 ال صا الـانً

 ٌ ٌد ملك من اإلدارة الطبٌةطبً احضر تقرٌر 

مرضى  وا عمر  الـانٌة عبد اللطٌف جالا عبد اللطٌف على محمود 5

 عن ال صا الـانً

وسبق و ن تقدم بعمر عن  اإلدارة الطبٌةاحضر تقرٌر من 

ال صا األوا " ٌتم احتساب العمرٌن عن هما العام عمرا 

 واحدا "

 -الرابعة ماخلود عصمت عباا قرط 6

 حاسبات
مرضى  وا عمر 

 عن ال صا الـانً

 1 ٌ ٌد ملك  من اإلدارة الطبٌةطبً تقرٌر  ت حضر

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار           

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 ( إعبدح قيد طبنت )-*ادلىضىع انسبدس :

د/ وكٌا 1المــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد      

إعـــادة قٌـــد الطــالب /  حمد خالد عـمان مهابة  الب بشلنـــم والطـــون التعلٌــالكلٌة لشئ

بال رقة الرابعة فرصة ـانٌة ) قسم هندسة وعلوم الحاسبات ( حٌث  ن الطالب كان موقوف 

تجنٌدٌا و حضر الموقف النهائً من التجنٌد ) مدون فٌ  غٌر مطلوب نهائٌا للتجنٌد ( ونظرا 

م )  ي قبا بد  امتحانات ال صا 09/4/6102آلن النموم  المي  حضره الطالب صدر بتارٌخ 

 -الـانً ب ترة قصٌرة ( وبالتالً ٌلتما الطالب اآلتً:

احتساب إعادة قٌد الطالب بداٌة من ال صا الدراسً األوا فً العام القادم  -

 م6102/6108

 ن ٌسمح للطالب بتلدٌة التدرٌب الصٌ ً ) لل رقة الـانٌة ( خالا صٌف  -

 م6106/6102

 

 على لجنة شئون التعلٌم والطالبوبالعرض 

 القـــــرار           



 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

  -*ادلىضىع انسبثع :

د/ وكٌا الكلٌة 1شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد   ةالمــمكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار   

لشتتئون التعلتتٌم والطتتالب بشتتلن االستتتعانة بتتبعض الستتادة العتتاملٌن بالكلٌتتة ك نٌتتٌن لتن ٌتتم خطتتة 

م حٌث  ن احتٌاجات الكلٌة لتن ٌم خطة التدرٌب 6106/6102التدرٌب الصٌ ً للعام الجامعً 

وبالتتالً ٌرجتى االستتعانة بتبعض العتاملٌن بالكلٌتة فنتً  65فنً والعتدد الموجتود فعلتى  066

 1لتن ٌم خطة التدرٌب الصٌ ً ك نٌٌن بمعاما وورش الكلٌة

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 

 القـــــرار           

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 

 

 

 

 

 -*ادلىضىع انثبيٍ:

شئــون التعـلٌــــم والطـــــالب علــــى  ةالمــمكرة المعروضة مـــن مـــــدٌـــــر إدار   

والطـــالب بشــلن االلتماا المقدم من  د/ وكٌــا الكلٌــــة لشئـــون التعلٌـــم1السٌد  

 م6105/6106والمي كان مقٌدا فً العام الماضً  الطالب/ زٌاد  ٌمن صالح الدٌن

وقام بسحب  وراق مل   بمرافقة والدت  بعد التنبٌ  علٌهم عدة مرات  اإلعداديبال رقة 

و صروا على سحب  111بلنهم فً حالة سحب األوراق ال ٌمكنهم إعادة القٌد مرة  خرى

 11وٌلتما الطالب إعادة القٌدم 0/9/6106 األوراق بتارٌخ

 



 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

0-  
 القـــــرار          

 1 وصت اللجنة بعدم الموافقة والعرض على مجلا الكلٌة 

 

 

 

 

 

    -* ادلىضىع انزبسع:
شئــون التعـلٌــــم والطـــــالب علــــى  ةالمــمكرة المعروضة مـــن مـــــدٌـــــر إدار   

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشلن االلتماا المقدم من بعض طالب 1السٌد  

ال رقة الـالـة والرابعة ٌلتمسون فٌها تعدٌا نتٌجة التدرٌب الصٌ ً الخاب بالعام الماضً 

كا منهما فً الممكرة  م من راسبون إلى ناجحون لألسباب الموضحة  مام6105/6106

  -المرفقة والطالب هم:

  

 انفزقخ اآلســـــــــــــــــــــــــــــــى و

 حاسبات -الـالـة  ولٌد مجدي محمود العجمً 0

  حمد مجدي حسام الدٌن 6

  حمد رضا محمد  بو والى

 عمرو محمد عمران ت اا

 محمد عبد الحمٌد فر 

 حاسبات -الرابعة 

 

 



 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب     

6-  

 القـــــرار                 

 1 وصت اللجنة بعدم الموافقة والعرض على مجلا الكلٌة  

 

                                                   -ادلىضىع انعبشز:  

شئــون التعـلٌــــم والطـــــالب علــــى السٌد  ةالمــمكرة المعروضة مـــن مـــــدٌـــــر إدار   

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشلن تصوٌب تارٌخ ومحا المٌالد الخاب 1 

بالخرٌجة/ دعا  شاكر عبد النبً سالمة األشقر والتً سبق و ن عرضت على مجلا الكلٌة 

لموضوع على الشئون م حٌث  وصى المجلا بعرض ا5/3/6102بجلستها السابعة بتارٌخ 

على  62/9/6106القانونٌة بالجامعة وتم موافاتنا بموافقة مجلا الجامعة بجلستها بتارٌخ 

 1التصوٌب

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

3-  

 القـــــرار          

 

   1 حٌطت اللجنة علما والعرض على مجلا الكلٌة

 

 

                                                   -:احلبدي عشزادلىضىع   

د/ 1شئــون التعـلٌــــم والطـــــالب علــــى الستٌد   ةالمــمكرة المعروضة مـــن مـــــدٌـــــر إدار

وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطـتـالب بشتلن االلتمـتـاا المقــتـدم مــتـن الطـتـالب/ عبتد الترحمن 

تخصب هندسة االلكترونٌتات الصتناعٌة والتتحكم متن  –قٌد بال رقة الـالـة السٌد ط  السٌد الم

الختتار  والتتمي ٌلتتتما فٌتت  إعتتادة مناقشتتة التتتدرٌب الصتتٌ ً الختتارجً فتتً العتتام الجتتامعً 

 1م6105/6106



 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب     

0-  

 القـــــرار                 

 1 وصت اللجنة بعدم الموافقة والعرض على مجلا الكلٌة  

                                                   -:انثبَى عشزادلىضىع   

شئـتتـون التعـلٌـــتتـم والطــــتتـالب علـــتتـى  ةالمــمكــتتـرة المعــروضـتتـة مــتتـن مـــــدٌــــتتـر إدار   

 ةـــالبــن الطــــدم مــــاا المقـــالب بشلن االلتمـــد/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والط1السٌد  

) ال رقتة الرابعتة قستم هندستة االلكترونٌتات واالتصتاالت مرٌم زكرٌا عبد   عبد   عمٌرة / 

لتتدرٌب الصتٌ ً الختارجً متع المشتروع وإعتالن نتٌجتهتا فتى الكهربٌة( تلتما إمكانٌتة  دا  ا

  1م6102دور ماٌو 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب     

0-  

 القـــــرار                 

 1 وصت اللجنة بعدم الموافقة والعرض على مجلا الكلٌة  

 

 

                                                   -:انثبنث عشزادلىضىع   

شئـتتـون التعـلٌـــتتـم والطــــتتـالب علـــتتـى  ةالمــمكــتتـرة المعــروضـتتـة مــتتـن مـــــدٌــــتتـر إدار   

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطـــالب بشلن إعداد التدرٌب الخارجً لطالب برنامج 1السٌد  

) هندستتة التتتحكم الصتتناعٌة ) مٌكاترونٌتتك ( حٌتتث وافتتق مجلتتا  برنتتامج المٌكاترونٌتتك علتتى 

لجنة التسوٌق للبرنامج إلعداد برنتامج  إعداد زٌارات مٌدانٌة فى فترة الصٌف مع التنسٌق مع

  1تدرٌب خارجً للطالب 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب     

0-  
 القـــــرار                 

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة  



 

 

 0 انىاحدح ظهزاواَزهذ انهجُخ يف متبو انسبعخ 

 

 وانطالةوكيم انكهيخ نشئىٌ انزعهيى 

د/ 0أ                                                                                                             
 فزحً انسيد عجد انسًيع

 /دانيب//

 


