
 اجــتمـــاعمحضــــــر 

 للجنة شئون التعلٌم والطالب الثامنةالجلسة 

 م1028/1029الجــــــــامعــــً  للعــــام

 م00/4/1029ثالثاءالوالمنعقدة ٌوم 
**************************** 

( فً تمام الثامنةعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )  

م 00/4/1029 الموافـق ثالثاءٌــوم ال العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -من كال من:

     

 / هناء أبو العنٌن ترك0ًعن الحضور د تواعتذر

 

د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتذكر ) بستتتم   التتترحمن التتترحٌم ( 0استتتتهل الستتتٌد أ

 0والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع0أ 2

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض0أ 1

 عضــــوا  د/ مجدي محمد كامل ٌوسف0أ 0

 عضــــوا محمد محمد السعٌد الحلوانً/ 0د 4

 عضـــــوا الحلٌم محمد/ سامح عبد 0د 5

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم  / نبٌل جورجً بقطر                               0السٌد 6
 والطـــالب

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           7



 

  -*الموضوع األول :  

 0م02/0/1029بتارٌخ  السابعةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

 ) ترخٌص لدخول االمتحان (  -: الثانً*الموضوع 

شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى الستٌد  ةمــــدٌـــر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن    

 د/ وكٌل الكلٌة0أ

التتتترخٌص لطتتتالب ال تتترص متتتن الختتتار  بتتتدخول بشتتت ن لشتتتئون التعلٌــتتتـم والطـــتتتـالب  

م حٌت  قتاموا هت الء الطتالب بستداد الرستوم 1028/1029امتحانات هذا العام الجامعً 

 0الخاصة بذلك

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد ال رقة                اسم الطالب م

 األخٌرة 4 األولى نٌرة رفاعً عزب نبوي 2

 الثانٌة 5 حاسبات -الثالثة  كٌرلل مٌنا ٌل بسادة 1

 األولى 6 اتصاالت -الرابعة  ص اء محمود حمدي عثمان الجمال 0

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة        

  القـــــرار                       

 

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

     ( ) أعذار مرضٌة  -ثال :*الموضوع ال



شئــون التعـلٌم والطــالب علتـى الستٌد  ةمــــدٌـــر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن  -أ

للطالتتب/  المرضتتى األولالعتتذر بشتت ن د/ وكٌتتل الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب 0أ

عتتن ال صتتل الدراستتً الثتتانً كتترٌم ستتعٌد عبتتد الستتمٌع عتتالم المقٌتتد بال رقتتة ا عتتدادي 

م حٌ  أحضر الطالب التقرٌر الطبً الخاص بذلك علما ب ن الطالتب ستبق 1028/1029

 0وأن تقدم بعذر مرضى أول عن ال صل الدراسً األول لهذا العام

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 0 ل الكلٌةوالعرض على مجلبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

 

شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى  ةمــــدٌــتـر إداررة المعـــروضــة مــتـن ـــــالمــذك -ب

ذر ـــــتتتـالع  نــــتتتـبشون التعلٌــتتتـم والطـــتتتـالب ـــتتتـة لشئــــتتتـل الكلٌــتتتـد/ وك0ٌد أــتتتـالسٌ

 للطالب/  ًــانـــى الثـــرضـــــالم

إستتالم عتتاطف عبتتد الهتتادا الهمتتص المقٌتتد بال رقتتة األولتتى عتتن ال صتتل الدراستتً الثتتانً 

التقرٌتتر الطبتتً التتدال علتتى ذلتتك علمتتا بتت ن الطالتتب م حٌتت  أحضتتر الطالتتب 1028/1029

 0سبق وأن تقدم بعذر مرضى عن ال صل الدراسً األول لهذا العام

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 قـــــرارال             

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

ى ـتـشئــون التعتـلٌم والطـتـالب علـ ةمــــدٌـــر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن  -جـ 

 المرضتتى الثالتت العتتذر  بشتت ند/ وكٌتتل الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب 0د أـالسٌتت

بال رقتتتة األولتتتى عتتتن ال صتتتل الدراستتتً الثتتتانً المقٌتتتد للطالتتتب/ محمتتتد فتحتتتً كمتتتال محمتتتود  

 0م حٌ  أحضر الطالب التقرٌر الطبً الدال على ذلك1028/1029



 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

ى ــشئــون التعـلٌم والطــالب علـ ةمــــدٌـــر إدارـة مـــن ــرة المعـــروضـــــالمــذك -د

ذر ــــــالع بش نون التعلٌـــم والطــــالب ــــــة لشئـــــل الكلٌــــد/ وك0ٌد أـالسٌ

 ب/ ـــالــــللط ري األولـــــالقه

محمود جمال محرول عطٌة المقٌد بالكلٌة بال رقة األولتى فتً العتام الجتامعً 

حضر الطالب امتحانات ال صل الدراسً األول وٌلتتمل م حٌ  1028/1029

قبول عذره عن ال صل الدراسً الثانً  وكذلك التدرٌب الصٌ ً لل رقة األولى 

ومرفق طٌه صورة من جواز الس ر و صورة  0نظرا لظروف الس ر بالخار  

 0من ال ٌزا ا لكترونٌة

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 قـــــرارال             

 0 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

 

                                                                   ) إعادة قٌد ( -:لرابع*الموضوع ا

د/ 0شئــون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى السٌــتـد أ ةمــــدٌـــر إداررة المعـــروضــة مـــن ـــالمــذك
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــتـالب بشت ن إعتادة قٌتد الطالتب/ ولٌتد عتاطف مهنتً شتحاتة 
بال رقة الرابعة قسم هندسة ا لكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة وحالته " فرصتة ثانٌتة " حٌت  

لتجنٌـــتـد ) نمتوذ  تجنٌتدي ٌ ٌتد ب نته  ٌتر الموقف متن ا 27/4/1029أحضر الطالب بتارٌخ 
مطلتوب نهائٌتا للتجنٌتتد ( علمتا ب نتته أحضتر موق ته التجنٌتتدا ب تترة قصتتٌرة قبتل االمتحانتتات ال 

 0تمكنه من استٌ اء نسبة الحضور المقررة بالالئحة
 

 



 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

 0الكلٌة والعرض على مجلل بالموافقة  ةـــأوصت اللجن

  -:*الموضوع الخامل 
 

 

 

 

شئـتتـون التعتتـلٌم والطـتتـالب علتتـى الستتٌد  ةمــــدٌــتتـر إدارالمـتتـذكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن 
التعلٌـــم والطــــالب والمرفق بها الطلب الذي تقدم بته الطالتب/  د/ وكٌل الكلٌة لشئون0أ

موستتى عمتتران بال رقتتة الثالثتتة " قستتم هندستتة ا لكترونٌتتات الصتتناعٌة حذٌ تتة نتتاجى 
والتتتحكم " والمتضتتمن ب نتته كتتان مقٌتتد الحرٌتتة فتتً الستتنوات الستتابقة وتتتم امتحانتته فتتً 
المقتتررات النظرٌتتة فقتتط داختتل محبستته بستتجن شتتبٌن الكتتوم العمتتومً فتتً العتتام الماضتتً 

ملٌتة بمعامتل الكلٌتة لمحتاذٌر م ولم ٌتم السماح له بحضور االمتحانتات الع1027/1028
أمنٌة ٌصعب معها ترحٌل الطالتب إلتى داختل الكلٌتة وتتم حجتب نتٌجتة الطالتب لحتٌن أداء 

وإعتالن  00وٌلتمل الطالب تحدٌد موعد لالمتحانات العملٌة لته 000االمتحانات العملٌة
 0نتٌجته علما ب ن الطالب لم ٌحضر أي مستند ٌثبت خروجه من السجن

 

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                  

بالموافقة علتى تحدٌتد االمتحانتات العملٌتة وإعتالن نتٌجتة  ةـــأوصت اللجن
الطالتتب بشتترط أن ٌحضتتر الطالتتب متتا ٌثبتتت إفراجتته وخروجتته متتن الستتجن 
علتتى أن تحتتدد ختتالل أستتبوعٌن متتن تتتارٌخ إحضتتار المستتتندات المطلوبتتة 

والعتترض علتتى م 1029/1010وبحتتد أقصتتى قبتتل بداٌتتة العتتام الجتتامعً 
 0مجلل الكلٌة

                                                                                                   -الموضوع السادل:*
 

الستتتادة مشتتترفً التتتتدرٌب الصتتتٌ ً لل تتترق الدراستتتٌة ) المـتتتـذكرة المعـــروضـتتتـة مــتتتـن 

م بشتت ن االستتتعانة 1028/1029الثانٌتتة ( لهتتذا العتتام الجتتامعً  –األولتتى  –ا عتتدادي 

بتتبعض الستتادة العتتاملٌن بالكلٌتتة ك نٌتتٌن لتن ٌتتذ خطتتة التتتدرٌب الصتتٌ ً للعتتام الجتتامعً 

 0م1028/1029

حٌتت  أن احتٌاجتتات تن ٌتتذ الخطتتة بالنستتبة لل نٌتتٌن تحتتتا  إلتتى أكثتتر متتن ضتتعف العتتدد 

 0الموجود فعال بالكلٌة



 عرض على لجنة شئىن التعلين والطالةوببل              

 القـــــرار                  

على أن ٌكون من بٌنهم بص ة أساسٌة السادة  بالموافقة  ةـــأوصت اللجن

 0الكلٌة والعرض على مجلل ا دارٌٌن العاملٌن بمعامل الكلٌة 

 

 0الىاحدة ظهراوانتهت اللجنة في تمبم السبعة 
 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                                         
 

 

 عد/ فتحً السٌد عبد السم0ٌأ                             

 


