
 للجنة شئون التعلٌم والطالب ثامنةالالجلسة 

 م7102/7102للعــــام الجــــــــامعــــً 

 م72/4/7102والمنعقدة ٌوم األحد
**************************** 

( فً تمام ثامنةعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )ال  

م 72/4/7102ٌــوم األحد الموافـق العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -من كال من:

 

     

محمذذد سذذعٌد / 1/ طذذارق محمذذد محمذذود   د1واعتذذ ر عذذن الحدذذور د

 شمسحسن 

 

د/ رئذذذٌس اللجنذذذة الجلسذذذة بذذذ كر ) بسذذذم   الذذذرحمن الذذذرحٌم ( 1اسذذذتهل السذذذٌد م

 1والترحٌب بالسادة األعدــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

  -*المودوع األول :  
 

 1م75/3/7102بتارٌخ  السابعةالمصادقة على محدر اجتماع الجلسة 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1م 0

 عدــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض1م 7

 عدـــــوا / محمد محمد السعٌد الحلوان1ًد 3

 عدـــــوا / نرمٌن عبد الوهاب حسن1د 4

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب / نبٌل جورجً بقطر                               1السٌد 5

  سكـــرتٌـــرة الجـلسة  دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           6



 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                           

                                ترخٌص لدخول االمتحانات()  -: الثانً*المودوع 

لشئون  د/ وكٌل الكلٌة1شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد م ةمدٌر إدارالمــ كرة المعـــرودــة مـــن   

بشأن الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخول امتحانات الفصل التعلٌـــم والطــــالب 

م حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم 7102/7102له ا العام الجامعً  الثانًالدراسً 

 1الخاصة ب لك

 فرصة التقدم لالمتحان   عدد المواد ةالفرق اسم الطالب        م

 األخٌرة 4 األولى محمد مهدي محمد محمد إبراهٌم 0

 األولى 4 اتصاالت -الثالثة محمد حسن سٌد محمد 7

 الثالثة واألخٌرة 4 حاسبات -الثالثة إٌمان حسن على 3

 

 1حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة ب لك
 

 شئون التعلٌم والطالبوبالعرض على لجنة     

  القـــــرار                       

 1والعرض على مجلس الكلٌةبالموافقة موصت اللجنة 

 

) تعذذدٌل ترشذذٌي نتٌجذذة لزٌذذادة درجذذات فذذً   -: ثالذذث*المودذذوع ال

 الثانوٌة العامة (  

شئـذـون التعذـلٌم والطذالب  ةمذدٌر إدارالمــ كرة المعـــرودـذـة مــذـن   
 بشذذذأند/ وكٌذذذل الكلٌذذذة لشذذذئون التعلٌــذذذـم والطـــذذذـالب 1علذذذى السذذذٌد م

االسذذذتعالمات الذذذواردة مذذذن اادارة العامذذذة لشذذذئون التعلذذذٌم بالجامعذذذة 
والمودي فٌها ترشٌي الطالب اآلتً مسمائهم بالفرقة ااعذدادي بكلٌذة 



وصذورة مذن الهندسة بمنوف ومرفق بها صذورة مذن بطاقذة الترشذٌي 
  -شهادة الثانوٌة العامة و لك على النحو التالً:

 تارٌخ استخراج االستعالم من إدارة الجامعة اآلســــــــــــــــــــــــم م

 75/3/7102 عبد الرحمن عالء عبد الكرٌم عبد النبً 0

 72/3/7102 عبد الرحمن خالد سٌد محمد حمادة 7

 00/4/7102 مجدي جمال السٌد محمد 3

 

 بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار                       

  تم فحص االستعالمات والصور المرفقة

بالموافقة علذى قبذول الطذالب الذ ٌن تذم  موصت اللجنة
تعذذدٌل ترشذذٌحهم نتٌجذذة لزٌذذادة درجذذات فذذً الثانوٌذذة 

م 7102/7102العامذذة وإرجذذاء قٌذذدهم للعذذام القذذادم 
 1علذذذى من ال تحتسذذذب دذذذمن سذذذنوات إٌقذذذاف القٌذذذد

 1والعرض على مجلس الكلٌة

                         ) مع ار مردٌة ( -: رابع*المودوع ال

شئـذذذذـون التعذذذذـلٌم  ةالمـذذذذـ كرة  المعــــرودـذذذذـة مــذذذذـن مذذذذدٌر إدار 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــذـالب 1والطالب على السٌد م

بشـــأن األع ار المردٌة المقدمة مذن الطذالب اآلتذً مسذمائهم بعذد 



عذذذذذن دخذذذذذول امتحانذذذذذات الفصذذذذذل الدراسذذذذذً الثذذذذذانً لهذذذذذ ا العذذذذذام 

 -النحو التالً:م و لك على 7102/7102

    

المستند الذي  الفرقة وحالة القٌد اسم الطالب م
 احضره الطالب

 مالحظات رقم العذر

سبق وأن تقدم بعذر عن  األول تقرٌر طبً ٌفٌد ذلك فرصة أخٌرة –األولى  إسالم عاطف عبد الهادي الهمص 1

الفصل األول ٌتم احتساب 

 العذرٌن عذرا واحدا

سبق وأن تقدم بعذر عن  الثانً تقرٌر طبً ٌفٌد ذلك فرصة أولى –الثانٌة  الغارمحمد سمٌر صالح أبو  2

الفصل األول ٌتم احتساب 

 العذرٌن عذرا واحدا

 ------------- األول تقرٌر طبً ٌفٌد ذلك منقول –الثانٌة  حسام سعٌد عبد الوهاب عبد المجٌد 3

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

والعذذذرض علذذذى مجلذذذس بالموافقذذذة  موصذذذت اللجنذذذة

   1الكلٌة

 جج

                                            ) إعادة قٌد طالب(  -: خامس*المودوع ال

شئـذذذذـون  ةالمـذذذذـ كرة  المعــــرودـذذذذـة مــذذذذـن مذذذذدٌر إدار

د/ وكٌــل الكلٌـذـة لشئـذـون 1التعـلٌم والطالب على السٌد م

التعلٌــذذـم والطـــذذـالب بشــذذـأن إعذذادة قٌذذد الطالذذب/ ح ٌفذذة 



محمذذود محمذذد محمذذد المقٌذذد بالفرقذذة الثالثذذة ) اتصذذاالت ( 

وحالتذذه فرصذذة ثالثذذة مذذن الخذذارج فذذً الفصذذل الدراسذذً 

م حٌذذذذث محدذذذذر الطالذذذذب شذذذذهادة 7102/7102الثذذذذانً 

 1اعفاء النهائً من مداء الخدمة العسكرٌةا

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

والعذذذرض علذذذى مجلذذذس بالموافقذذذة  موصذذذت اللجنذذذة

 1الكلٌة

  
 

                                                                                      -:*المودوع السادس 

الب علذى ـشئـذـون التعذـلٌم والطذ ةالمــ كرة  المعــــرودـذـة مــذـن مذدٌر إدار  

دم ـــذـب المقـــد/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشـــأن الطل1السٌد م

ج / حسذذذن السذذذٌد محمذذذد عبذذذد البذذذاقً خذذذرٌج دور نوفمبــذذذـر ــذذذـرٌــــن الخــذذذـم



لتصذذذوٌب تـــــارٌـــذذذـخ مٌـــــذذذـالد  الحاسذذذبات ( ) تخصذذذص هندسذذذة وعلذذذوم  0222

 -ومرفق مع طلبه:  77/2/0220إلى  07/2/0220مــــــن

 مصل شهادة المٌالد بعد التصوٌب -0 

 من شهادة المٌالد قبل التصوٌب صورة -7 

د ــذذذـال قٌــذذذـي وتثبٌذذذت وإبطـذذذـبصذذذورة تصحٌ ٌتقــذذذـدملذذذم  -3

 ومحدر بدال منها 

 نمو ج طلب الحصول على قٌد مو وثٌقة"   

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

لعذذذذدم اسذذذذتكمال  بعذذذذدم الموافقذذذذة موصذذذذت اللجنذذذذة

 المستندات

 1والعرض على مجلس الكلٌة 

                                                                                      -: السابع*المودوع 

المعــــرودــة مـــن مشرفً التدرٌب الصٌفً للعذام المــ كرة   

د/ وكٌل الكلٌة  لشئون 1م على السٌد م7102/7102الجامعً 

التعلٌـــم والطــــالب بشـــأن االسذتعانة بذبعض السذادة العذاملٌن 

بالكلٌذذة كفنٌذذٌن بمعامذذل وري الكلٌذذة لتنفٌذذ  خطــذذـة التـــذذـدرٌب 



نظذذذذرا الن تنفٌذذذذ   م7102/7102الصٌفــذذذذـً للعذذذذام الجذذذذامعً 

فنذذذً والعذذذدد الموجذذذود  012الخطذذذة بالنسذذذبة للفنٌذذذٌن تحتذذذاج 

   1فنً فقط 61بالكلٌة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  

  القـــــرار                       

والعذذذرض علذذذى مجلذذذس بالموافقذذذة  موصذذذت اللجنذذذة

 1الكلٌة

                                                                                   البرامج بالكلٌة () تشكٌل مجالس إدارات  -:الثامن*المودوع 

شئـذذذـون التعذذذـلٌم  ةالمعــــرودـذذذـة مــذذذـن مذذذدٌر إدارالمـذذذـ كرة 

د/ وكٌذذذذل الكلٌذذذذة لشذذذذئون التعلٌــذذذذـم 1والطذذذذالب علذذذذى السذذذذٌد م

والطـــذذذـالب بشــذذذـأن خطذذذاب اادارة العامذذذة لشذذذئون التعلٌــذذذـم 

والطــــالب بالجامعة والمتدمن موافذاة إدارة الجامعذة بتشذكٌل 

مجلذذس إدارة كذذل برنذذامج مذذن بذذرامج الكلٌذذة التذذً تعمذذل بنظذذام 



وافقذذة مجلذذس الكلٌذذة علٌذذه حتذذى ٌتسذذنى السذذاعات المعتمذذدة وم

 1فً ه ا الشأن رئٌس الجامعةإصدار قرار 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  

  القـــــرار                       

 -:موصت اللجنة

 -بتشكٌل مجالس إدارة البرامج الثالثة على النحو التالً:

 

الحٌوٌككككة الهندسككككة الطبٌككككة  تشككككمٌل مجدكككك  إدارة -موال:

 والتمنولوجٌا

 قائم بعمل عمٌد الكلٌة  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد1م 0

 ورئٌس مجلس إدارة البرنامج

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1م 7

 ونائب رئٌس مجلس إدارة البرنامج

 المدٌر التنفٌ ي للبرنامج / سمٌر محمد بدوى1د 3

 عدــــــــــــوا د/ عبد العظٌم صبٌي إبراهٌم 1م 4

 عدــــــــــــوا / غادة محمد عبد الستار البنبى1د 5

 عدــــــــــــوا / محمد سٌد سالم الشربٌنى1د 6

 عدــــــــــــوا هناء مبو العنٌٌن تركً/ 1د 2

 



تشككككمٌل مجدكككك  إدارة هندسككككة ا تصككككا ت  -ثانٌذذذذا:

   والشبمات

 قائم بعمل عمٌد الكلٌة  الناصر عبد الجواد محمد د/ عبد1م 0

 ورئٌس مجلس إدارة البرنامج

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1م 7

 ونائب رئٌس مجلس إدارة البرنامج

 المدٌر التنفٌ ي للبرنامج / سعٌد محمد عبد العاطى1د 3

 عدــــــــــــوا د/ كمال حسن عوض   1م 4

 عدــــــــــــوا د/ منى محمد صبري شقٌر1م 5

 عدــــــــــــوا / محمد جالل المشد1د 6

 عدــــــــــــوا / هانً محمد الجوهري1د 2

 

 

تشككككمٌل مجدكككك  إدارة هندسككككة الككككتحمم  -ثالثذذذذا:

 الصناعٌة
 

 قائم بعمل عمٌد الكلٌة  د/ عبد الناصر عبد الجواد محمد1م 0

 مجلس إدارة البرنامج ورئٌس

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب  د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1م 7

 ونائب رئٌس مجلس إدارة البرنامج

 المدٌر التنفٌ ى للبرنامج د/ محمد مبروك شرف1م 3

 عدــــــــــــوا / حسنى عبد العزٌز شعلة 1د 4



 عدــــــــــــوا / محمد محمد النجار1د 5

 عدــــــــــــوا / عصام نبٌل محمد1د 6

 عدــــــــــــوا / عصام عبد العلٌم جمعة1د 2

 1والعرض على مجلس الكلٌة

 -التاسع:*المودوع 

ـذـى والطذالب علم ـذـشئـذـون التعـلٌ ةر إدارـذـدٌــالمــ كرة  المعــــرودـذـة مــذـن م   

ن ـذـدم مــذـلب المقـلشئون التعلٌـــم والطـــذـالب بشــذـأن الطذد/ وكٌل الكلٌة 1السٌد م

شقٌق الطالب المسجون/ ح ٌفة ناجى موسى عمران بالفرقة الثالثة ) تحكم ( للعذام 

م والمتدذذذمن بأنذذذه تذذذم تحدٌذذذد موعذذذد االمتحانذذذات العملذذذً 7102/7102الجذذامعً 

م ) تطبٌقذذذات 7102/7102راسذذذً األول لهذذذ ا العذذذام لذذذبعض مقذذذررات الفصذذذل الد

االلكترونٌذذات الطبٌذذة ( وتعذذ ر ترحٌلذذه ألداء االمتحذذان العملذذً  –الحاكمذذات الدقٌقذذة 

 1بالكلٌة للظروف اآلمنٌة

وٌلتمس الطالب تحدٌد موعد مخذر فذى هذ ا الفصذل الدراسذً الثذانً ألداء امتحانذات 

بأنذذه سذذبق ومن تذذم تحدٌذذد موعذذد  العملذذً فذذً مقذذررات الفصذذل الدراسذذً األول علمذذا

م داخذذل مبنذذى 04/0/7102امتحذذان العملذذً فذذى الفصذذل الدراسذذً األول فذذً ٌذذوم 

وتع ر ترحٌل الطالب ألداء االمتحانات داخل مبنى الكلٌة للظروف  11الكلٌة بمنوف

 1اآلمنٌة

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  



  القـــــرار                       

والعرض علذى مجلذس  بعدم الموافقة موصت اللجنة

 1الكلٌة

) مذ كرات خاصذذة ببرنذذامج الهندسذذة الطبٌذذة الحٌوٌذذة  -العاشذذر:*المودذذوع 

 (والتكنولوجٌا 

شئــون التعـلٌم والطالب على  ةدٌر إدارــالمــ كرة  المعــــرودــة مـــن م  -م  

 د/ وكٌل 1السٌد م

/ 1ن دــوارد مـــاب الـــوالطــــالب بشـــأن الخطالكلٌة  لشئون التعلٌـــم       

 سمٌر محمد بدوى 

المدٌر التنفٌ ي لبرنامج الهندسة الطبٌة الحٌوٌة والتكنولوجٌا والمودي       

 ه بأن الطالبة/ ــفٌ

(  7سارة نجم محمد ) المقٌدة بالبرنامج ( تقدمت المتحان مقرر ) فٌزٌاء        

 علــى وحصلت 

( وقامت الطالبة بأداء االمتحان -Cمقل من درجة ) مي ناجحة بتقدٌر  67      

 مرة مخرى فً 

ألنه متطلب لمقررات  -Cنفس المقرر لتحصل على تقدٌر ٌساوى مو اكبر من        

 رى ولكنها ـــمخ

رسبت فً االمتحان فً المرة الثانٌة وٌلتمس فً خطاب سٌادته احتساب درجة       

 ان فً ـــاالمتح



( فً فٌزٌاء وإلغاء درجة ااعادة فً االمتحان فً المرة الثانٌة من  67المرة األولى )      

 1سجل الطالبة

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  

  القـــــرار                       

والعرض علذى مجلذس  بعدم الموافقة موصت اللجنة

 1الكلٌة

 

شئــون التعـدٌم  ةدٌر إدارــالمعــــروضــة مـــن مالمــذمرة    -ب

 الب عدى ـــوالط

د/ ومٌل المدٌة  لشئون التعدٌـــم والطــــالب بشـــأن 0السٌد أ       

 دم ــــالطدب المق

د/ عمٌد المدٌة والمحول لدعرض عدى لجنة شئون التعدٌم 0لدسٌد أ       

 البـــوالط

رنامج الهندسة الطبٌة الحٌوٌة ـــالب بــمتضمنا التما  بعض ط       

 والتمنولوجٌا 



( أولهم الطالبة/ نورهان سدٌم وأخرهم الطالب/ عبد  5وعددهم )      

 الرحمن أنور 

امج ـــرنـــن بـــلدحصول عدى ممافأة تفوق من القسم العام وم      

 الهندسة الطبٌة 

ج ما قد تم ــــامـرنـــالبرداد إدارة ـــاب استـــالحٌوٌة ومعرفة أسب      

 تخفٌضه من 

الب ــــم لدط2012/2012مصارٌف فً الفصل الدراسً األول       

 اصدٌن ـــالح

 3.5أعدى من أو ٌساوى  GPAعدى       

 سمٌر 0تم مخاطبة المدٌر التنفٌذي لدبرنامج وورد الرد من د /
بدوى متضمنا طدب الموافقة عدى تجمٌد وضع تسجٌل الطالبة/ 
نورهان سدٌم فً مقرر معالجة اإلشارات الرقمٌة مع ا حتفاظ 

ى ــــرد عدــــول الـــوصبرسوم تسجٌدها لنف  المقرر حتى 
  لالئحة تملد غٌر ممــافة بنــــالطدب بخصوص إض

 0عند تعدٌل الالئحة

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  

  القـــــرار                       

المقترحذات  لدراسذةبعرض المودوع على اللجنة المشكلة  موصت اللجنة

 1والعرض على مجلس الكلٌةالخاصة بتعدٌل الالئحة 

 ةر إدارـككككـدٌـــالمـككككـذمرة  المعــــروضـككككـة مــككككـن م  -جـذذذذـ

 شئــون التعـدٌم 



ل المدٌكة  لشكئون ــكـد/ وم0ٌد أـــى السٌـــوالطـــالب عد       
 التعدٌـــم 

/  سككمٌر 0والطـــككـالب بشــككـأن مـــككـا ورد إلٌنككا مككن د       
 محمد بدوى 

لبــككـرنامج الهندسككة الطبٌككة الحٌوٌكككة  يدٌر التنفٌككذـككـالم       
 والتمنولوجٌا

لبرنكامج  الت الالئحة الداخدٌةــــوالمتضمن مقترح تعدٌ       
 الهندسة 

 الطبٌكككة الحٌوٌكككة والتمنولوجٌكككا عدكككى النحكككو المكككذمور فكككً    

  0التعدٌالت المرفقة
 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  

  القـــــرار                       

 -: موصت

/ سذمٌر بذدوى ) المذدٌر 1بتشكٌل لجنذة لدراسذة جمٌذع المقترحذات التذً تقذدم بهذا د
التنفٌ ي للبرنذامج والخاصذة بتعذدٌل الئحذة برنذامج الهندسذة الطبٌذة الحٌوٌذة و لذك 

 -على النحو التالً :

 ) رئٌسا (  د/ نبٌل عبد الواحد إسماعٌل        1م 

 وا () عد عبد العزٌز إبراهٌم محمود       د/1م  

 / سعٌد محمد عبد العاطى            ) عدوا (1د  

 ) عدوا ( / غادة محمد البنبى                   1د 

 / عصام عبد العلٌم جمعة              ) عدوا (1د

 1والعرض على مجلس الكلٌة  



 -*المودوع الحادي عشر:

ب علذى شئــون التعـلٌم والطذال ةالمــ كرة  المعــــرودــة مـــن مدٌر إدار

اف ـذذـلشذذئون التعلٌــذذـم والطـــذذـالب بشــذذـأن إٌقد/ وكٌذذل الكلٌذذة 1السذذٌد م

الب/ بطذرس سذعٌد بطذرس حنذا المقٌذد بالفرقذة الثانٌذة ــذـد األول للطـــالقٌ

م حٌذث تقذدم بطلذب مرفذق بذه مذا ٌفٌذد بأنذه 7102/7102للعام الدراسذً 

الطالذب تقذدم بالطلذب ٌة بقرٌتذه علمذا بذأن العائل الوحٌد ومنه ٌعمل فً صٌدل

 1م ) مي بعد نهاٌة امتحانات الفصل الدراسً األول (74/4/7102بتارٌخ 

 تفٌد قرارات مجلس الجامعة فى ه ا الشأن -

عذن دخذول االمتحانذات تقذدم قبذل االمتحانذات وفذى موعذد مقصذا  نهاٌذة بأن األع ار 

 1االمتحانات

 والطالب وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم  

  القـــــرار                       

والعذرض علذى مجلذس  بعدم الموافقة موصت اللجنة

   1ةالكلٌ
 

 0الىاحدة ظهراوانتهت اللجنة يف متام الساعة 
 

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم                                              
 والطالب

 

فتحً السٌد عبد د/ 1م                             
 السمٌع

 

 


