
 محضــــــر اجــتمـــاع                   

 الجلسة الثالثة للجنة شئون التعلٌم والطالب

 م7102/7102للعــــام الجــــــــامعــــً 

 م76/00/7102والمنعقدة ٌوم األحد  
**************************** 

( فً تمام  عقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )الثالثة  

الساعة العاشرة والنصف صباحا ٌــوم األحد الموافـق  

   -م من كال من:76/00/7102

 

     

 

 

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

التترحٌم ( والترحٌتتب بالستتادة األعضـــتتـا  ثـــتتـم شــتتـرع سٌـــادتـــتتـ  

 1فــــً جـــدوا األعماا

 األســـــــــــــــــــــــــــــى و

 رئٌســـا د/  فتحً السٌد عبد السمٌع                                 1  0

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض1  7

 عضـــــوا السعٌد الحلوانً / محمد محمد1د 3

 عضـــــوا / طارق  حمد محمود1د 4

 عضـــــوا / نرمٌن عبد الوهاب حسن1د 5

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

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة                                           دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى 2



محمد سعٌد حسن شما عن االجتماع وملك بسبب / 1واعتمر السٌد د

 ظروف  المرضٌة 

  -*الموضوع األوا :  
 

المصتتتتتتتادمة علتتتتتتتى محضتتتتتتتر اجتمتتتتتتتاع الجلستتتتتتتة الثانٌتتتتتتتة بتتتتتتتتارٌ  

 1م77/01/7102

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادمة                           

 ) حتىيم طالة (   -الثانً: *الموضوع
المــمكرة  المعــــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطتالب علتى 

د/ وكٌتتا الكلٌتتة لشتتئون التعلتتٌم والطتتالب بشتتان تحوٌتتا الطالتتب/ 1الستتٌد  

حاتم ستما  حستٌن علتى متن كلٌتة الهندستة جامعتة المنٌتا إلتى كلٌتنتا هتما 

د/ عمٌتتد الكلٌتتتة 1 حٌتتتا وافتتق  1م بالفرمتتة الولتتى7102/7102العتتام 

                1بالتفوٌض عن مجلا الكلٌة على تحوٌا الطالب

 

 وثبنعرض عهً جلُخ شئىٌ انزعهيى وانطالة

 

 انقـــــرار                       
 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 

 

                                                        ) املقبصبد انعهًيخ (   -*املىضىع انثبنث :



المــمكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعتـلٌم والطتالب    

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشان  المقاصات 1على السٌد  

العلمٌة للطالب المحولٌن إلى الكلٌة بعد فحصتها واعتمادهتا متن لجنتة 

المقاصات العلمٌة المشكلة بقرار عمٌد الكلٌة وملك على النحتو التتالً 

:- 

ممكرة المقاصات العلمٌة للطالب المحولٌن من كلٌة الهندسة بشبٌن -0

 الكوم للطالب/ 

 1سعد سمٌر سعد عبد الحمٌد الزرمانى      
 

ممكرة المقاصات العلمٌة للطالب المحولٌن من كلٌـة الهندسة جامعــة -7

 نٌا الم

 1للطالب/ حاتم سما  حسٌن على      

  -المقاصات العلمٌة للطالب المحولٌن من كلٌة الهندسة بشبرا ممكرة-3

 جامعة بنها 

محى الدٌن محمد محمود  مٌن الحاج على ،  ٌوسف عبد   إبراهٌم  للطالبٌن/     

 1عبد  

البتروا  ممكرة المقاصات العلمٌة للطالب المحولٌن من كلٌة هندسة-4

 والتعدٌن 

  1الجزار علىجامعة السوٌا وهو الطالب / محمد عاطف ٌحٌى     
    

 وثبنعرض عهً جلُخ شئىٌ انزعهيى وانطالة

  انقـــــرار                       
 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة



 

 

 إيقبف قيد (  (  -:*املىضىع انراثع 

المــمكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئـتـون التعتـلٌم    

د/ وكٌتتتا الكلٌتتتة لشتتتئون التعلتتتٌم 1والطتتتالب علتتتى الستتتٌد  

والطالب بشان إٌقتاف القٌتد الثتانً للطالتب/ ٌوستف عجتاٌبى 

بتتتولا عزٌتتتز المقٌتتتد بالفرمتتتة الثانٌتتتة فرصتتتة   ٌتتترة للعتتتام 

م لظتروف عملت   تارج التبالد علمتا 7102/7102الدراسً 

    1ان الطالب  حضر ما ٌثبت  ن  العائا لسرت ب

 وثبنعرض عهً جلُخ شئىٌ انزعهيى وانطالة
 

 انقـــــرار           

 

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 

 

 



   -*املىضىع اخلبيس:   
 

المـتتتـمكرة المعـــروضـتتتـة مــتتتـن متتتدٌر إدارة شئـتتتـون التعتتتـلٌم    

د/ وكٌتتا الكلٌتتة لشتتئون التعلتتٌم والطتتالب 1والطتتالب علتتى الستتٌد  

/ سعٌد محمد عبتد العتاطى المرشتد 1بشان المقتر  المي تقدم ب  د

االتصتاالت والشتبكات والتمي ٌطبتق علتى الكادٌمى لبرنتام  هندستة 

طبقتتتا لالئحتتتة   7لهم التراكمتتتً عتتتن طتتتالب البرنتتتام  التتتمي ٌقتتتا معتتتد

   1البرنام  وٌلتما فً طلب  التعمٌم على بامً البرام 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          
 

 وصت اللجنة بإ طار كا من البرنامجٌن األ رٌٌن ) 

برنام  هندسة التحكم (  –برنام  الهندسة الطبٌة الحٌوٌة 

لالتفاق على مقتر  موحد لإلنمار الكادٌمى مبا تعمٌم  

 1والعرض على مجلا الكلٌة

 

 



 

  -*املىضىع انسبدس :

المـتتتـمكرة المعـــروضـتتتـة مــتتتـن متتتدٌر إدارة شئـتتتـون التعتتتـلٌم    

د/ وكٌتتا الكلٌتتة لشتتئون التعلتتٌم والطتتالب 1والطتتالب علتتى الستتٌد  

والتمي  المي تقدم ب  ال رٌ  / تامر مدحت محمد  لٌتاالطلب بشان 

ٌلتتتما فٌتت  تعتتدٌا مستتمى البكتتالورٌوا فتتً شتتهادة الت تترج علتتى 

  -النحو التالً:

 ----------لهندسة اإللكترونٌة مسم بكالورٌوا ا من

 ----------مسم  والكهربٌةبكالورٌوا الهندسة اإللكترونٌة  إلى

 11ومرفق طٌ  الطلب المي تقدم ب  ال رٌ  موضح فٌ   سباب ملك

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

الكلٌة                 لتعارض  مع الئحة  بعدم الموافقة وصت اللجنة 

 1والعرض على مجلا الكلٌة

 

) ررشيح طبنت نهقجىل ثبنكهيخ ثعد ظهىر ثرَبيج  -*املىضىع انسبثع :
 رقهيم االغرتاة(



مرفق طٌ  المــمكرة المعـــروضــة مـــن متدٌر إدارة شئـتـون   

د/ وكٌتا الكلٌتة لشتئون التعلتتٌم 1التعتـلٌم والطتالب علتى الستتٌد  

والطتتالب ومرفتتق  ٌضتتا صتتورة بطامتتة ترشتتٌح واستتتعالم متتن 

اإلدارة العامة لشئون التعلتٌم والطتالب ٌفٌتد بتان الطالتب/  حمتد 

بعتتتد ظهتتتور نتٌجتتتة محمتتتد راضتتتى رٌتتتاض تتتتم ترشتتتٌح  للكلٌتتتة 

م وكتتتتملك 04/00/7102برنتتتتام  تقلٌتتتتا االاتتتتتراب بتتتتتارٌ  

  1م01/00/7102موافاتنا باستعالم الجامعة بتارٌ  

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 
 

 

 

 

 



                                                         -:*املىضىع انثبيٍ 

المـتتـمكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن متتدٌر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتالب    

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطتالب بشتان الطلتب المقتدم 1على السٌد  

د/ نائب رئٌا الجامعة لشئون التعلٌــم 1من اإلدارة الطبٌــة إلـــى السٌد  

/ إبتراهٌم مترزوق والطــالب والمحــوا إلٌنا من سٌادت  بشتان الطــالـتـب 

إبراهٌم مرزوق والمرفق ب  تقرٌر طبً ٌفٌد بان الطالتب ٌعتانى متن حالتة 

اكتئاب  دت لعدم مدرت  على استكماا فً دراستت  وٌلتتما الطالتب إعتادة 

مٌده بالكلٌة مرة   رى بعدم ما  سحب  وراق ملف  بصتحبة والتده بتتارٌ  

بإمرار ٌفٌد بان  لٌا لعدم الرابة فً استكماا التعلٌم وتقدم  6/7/7102

 11ل  حق الرجوع إلى الكلٌة مرة ا رى

كما تقدم للكلٌة بعد سحب  ورام  باستبوعٌن الستت راج  طتاب إلتى متدٌر 

طنطا ٌفٌد بان  سحب ملف  ورامة و نة تم شطب  من كشتوف الكلٌتة منطقة تجنٌد 

 1و صبح اٌر مقٌد بها 

صتتة بتتملك علمتتا بتتان وبنتتا  علٌتتة تتتم إلجتتا  تاجٌلتت  وإبتتالخ الجهتتات الم ت

 1المؤها الدراسً السابق للطالب هو دبلوم المعاهد الفنٌة الصناعٌة 
 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

والعرض على مجلا  بعدم الموافقة وصت اللجنة 

 1الكلٌة
 

 

 

 



  -:*املىضىع انزبسع    
المــمكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على    

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشان ال طاب التوارد متن 1السٌد  

د/ رئتتٌا مجلتتا مستتم هندستتة وعلتتوم الحاستتبات والمرفتتق بتت  1الستتٌد  

ارجً محضر اجتماع اللجنة المشكلة لمنامشة تقارٌر التدرٌب الصٌفً ال 

وكانتتت نتٌجتتة التتتدرٌب 1ال تا  بتتالطالب بعتتد انتهتا  الموعتتد المحتتدد لهتا

 -لهؤال  الطالب على النحو التالى:

 التقدٌر ( 51الدرجة )  الســــــــــــــــــــــــــــم م

 مقبوا 75 إسالم  حمد محمد  حمد 0

 مقبوا 75 نادر إبراهٌم الشافعى 7

 مقبوا 75 ٌوسف عبد الفتا  مطب  اطر 3

 مقبوا 75 مصطفى السٌد لبٌب 4

 مقبوا 75 محمود صال  عبد الواحد مرجان 5

 مقبوا 75  حمد محمد  حاسن صالح 6

 مقبوا 75 محمد  حمد فرج محمد 2

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

كشوف نتٌجة   وصت اللجنة بالموافقة ورصد همه الدرجات فى
 1درجات التدرٌب الصٌفً والعرض على مجلا الكلٌة

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 () ررخيص ندخىل االيزحبَبد    -: *املىضىع انعبشر

المــمكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على    

د/ وكٌا الكلٌتة لشتئون التعلتٌم والطتالب بشتان التتر ٌ  لطتالب 1السٌد  

الفتتر  متتن ال تتارج بتتد وا امتحانتتات الفصتتا الدراستتً األوا لهتتما العتتام 

م حٌتتتا متتتاموا هتتتؤال  الطتتتالب بستتتداد الرستتتوم 7102/7102الجتتتامعً 

 1اصة بملكال 

 فرصة التقدم لالمتحان   عدد المواد الفرمة اسم الطالب        م

 األ ٌرة 6 األولى       كاما محمد كاما محمد 0

 األ ٌرة    6 األولى محمد ممدو  إبراهٌم  بو دنٌا 7

 األ ٌرة 4 الثانٌة  حمد عبد العاطى على  لٌا 3

 الثانٌة    2 الثانٌة ولٌد محمد محمد رٌحان 4

 األولى     4 تحكم -الثالثة  محمود محمد عبد العاطى سعد 5

 األولى     5 حاسبات -الثالثة  ولٌد مجدي محمود محمد العجمً 6

 األولى    6 حاسبات -الرابعة   حمد  ٌري محمود  لٌا صوان 2

 األولى     5 تحكم -الرابعة  عمرو شومً الدسومً ٌوسف 2

 1هؤال  الطالب بسداد الرسوم ال اصة بملكحٌا ماموا 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة
 
 
 



)  تاجٌتتا د تتوا االمتحانتتات لتتبعض مقتتررات  -*املىضــىع ادــبدي ع ــر :

   (التحمٌا  

المـتتـمكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن متتدٌر إدارة شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتالب    

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشان تاجٌتا د توا 1على السٌد  

االمتحان لبعض مقررات التحمٌا  لبعض طالب الفرمة الثانٌة وملك على 

 -النحو التالً :

مقررات التحمٌا التً ٌرابون فً إرجا  د وا  ـماألســــــــــــــــــــــــــــــ        م

 م7102/7102امتحاناتها للعام القادم 

 ( 7رٌاضة  – 0) رٌاضة  ٌحٌى صال  الدٌن محمد محمد 0

 ( 7رٌاضة  – 0) رٌاضة  محمد طارق محمد شعالن 7

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

 1بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة وصت اللجنة 

 

 



                                       -: *املىضىع انثبًَ ع ر
المــمكرة المعروضتة مــتـن متدٌر إدارة شئـتـون التعتـلٌم والطتالب 

د/ وكٌتتتا الكلٌتتتة لشتتتئون التعلتتتٌم والطتتتالب بشتتتان 1علتتتى الستتتٌد  

الجتتتامعً مقتتتتر  جتتتدوا امتحتتتان الفصتتتا الدراستتتً األوا للعتتتام 

 -م والمي ٌشما كال من :7102/7102

إلتتتى  73/07/7102موعتتتد امتحانتتتات الفصتتتا الدراستتتً األوا متتتن  -

 م 02/0/7102

إلتتتتتى  06/07/7102موعتتتتتد امتحانتتتتتات الشتتتتتفهً والعملتتتتتً متتتتتن  -

 1م70/07/7102

 1م01/7/7102إلى  00/7/7102موعد امتحانات الت لفات من  -

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

 وصت اللجنة بالموافقة مع استمرار المحاضرات فً 

 سبوع امتحانات الشفهً والعملً والعرض على مجلا 

 1الكلٌة



 

                                                -: *املىضىع انثبنث ع ر

والطتتتالب د/ وكٌتتتا الكلٌتتتة لشتتتئون التعلتتتٌم 1المـتتتـمكرة المعروضتتتة مــتتتـن الستتتٌد  

للعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب والموضح فٌهتا إعتداد امتحانتات نصتف 

م واالستتتتعانة بالستتتادة 07/00/7102الفصتتتا الدراستتتً األوا والتتتمي بتتتد  ٌتتتوم 

األساتمة  عضا  هٌئة التدرٌا فً األشتراف العتام لالمتحانتات والستادة المعٌتدٌن 

م االستعانة بالسادة العاملٌن بالكلٌة والهٌئة المعاونة فً المالحظة والمرامبة وعد

1 

وتتتم امتحتتان الطتتالب فتتً متتدرجات الكلٌتتة دون الحاجتتة إلتتى لجتتان   تترى  تتارج 

 1المدرجات 

علما بان تسلٌم واستتالم  وراق األستئلة واإلجابتة تتم بمكتتب وكٌتا الكلٌتة لشتئون 

 1التعلٌم والطالب وتحت إشراف 

الطالب تعمٌم ملك فً الفصتا الدراستً د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم و1وٌلتما  

 1الثانً والسنوات القادم 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

 وصت اللجنة بالموافقة المبدئٌة والعرض على مجلا الكلٌة 

  1إلبدا  الر ى



                                                 -: *املىضىع انراثع ع ر

د/ وكٌتتتا الكلٌتتتة لشتتتئون التعلتتتٌم 1المـتتتـمكرة المعروضتتتة مــتتتـن الستتتٌد  

والطالب للعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب والموضح فٌها مقتر  

م وتشكٌا كنتتروا 7102/7102تشكٌا كنتروالت الفصا الدراسً األوا 

 1برام  الساعات المعتمدة

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار          

 1 وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلٌة

 
 

 0انىاحدح ظهرا واَزهذ انهجُخ يف متبو انسبعخ        
 

 وكيم انكهيخ ن ئىٌ انزعهيى وانطالة                                                                                                 
 

 د/ فزحي انسيد عجد انسًيع0أ                                                                                        

 

 

 /دانيب//

 

 

 



 

 


