
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعلٌم والطالب ثانٌة عشرالالجلسة 

 م7102/7102الجــــــــامعــــً  للعــــام

 م76/2/7102د األحوالمنعقدة ٌوم 
**************************** 

( فً ثانٌة عشرالعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )  

 ٌــوم األحد الموافـق العاشرة والنصف صباحاالساعة تمام 

   -م من كال من:76/2/7102

     

 محمود/ طارق أحمد 1د - نرمٌن عبد الوهاب حسن / 1د واعتذر عن الحضور

د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتذكر ) بستتتم   التتترحمن التتترحٌم ( 1استتتتهل الستتتٌد أ

 1والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

  -*الموضوع األول :  

 1م72/2/7102بتارٌخ  الحادٌة عشرالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1أ 0

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض1أ 7

 عضــــوا / محمد محمد السعٌد الحلوان1ًد 3

 عضـــــوا محمد سعٌد حسن شمل / 1د 4

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

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           6



 القـــــرار       

 المصادقة                           

                                                     ) تصوٌب أسم خرٌج (  -: الثانً*الموضوع 

د/ 1شئــون التعـلٌم والطــالب علـى السٌد أ ةمـــدٌر إداررة المعـــروضــة مـــن ـــالمــذك 
تصوٌب أسم المهندل / معاذ شرٌف ذكى عبد بشأن وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 

) تخصص هندسة االلكترونٌات واالتصاالت ( وذلك  7102المقصود خرٌج الكلٌة دور ماٌو 
 -على النحو التالً :

  عبد المقصود ذكى / معاذ شرٌفمن 

 

  عبد المقصود زكى معاذ شرٌف إلى /

 -حٌث أحضر الطالب المستندات اآلتٌة :

 أصل شهادة المٌالد قبل التصوٌب -0

 أصل شهادة المٌالد بعد التصوٌب -7

 صورة تصحٌح وتثبٌت وأبطال قٌد -3

 وثبلعرض على جلنخ شئىن التعلين والطالة

  القـــــرار                       

  والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

  -:ثالث*الموضوع ال

م والطــالب علـى ــــون التعـلٌــــشئ ةر إدارـــــمـــدٌرة المعـــروضــة مـــن ـــالمــذك   

نقل قٌد الطالب/ خالد أحمد بشأن لشئون التعلٌـــم والطــــالب  د/ وكٌل الكلٌة1السٌد أ

محرول أحمد من المعهد التكنولوجً العالً بالعاشر من رمضان إلى كلٌة 

الهندسة االلكترونٌة بمنوف حٌث أحضر الطالب خطاب من مكتب التنسٌق ٌفٌد 

شعبة رٌاضٌات بمجموع  7102بأن الطالب حاصل على الثانوٌة العامة عام 



تكنولوجً العالً بالعاشر من رمضان وكان مقٌد بالمعهد ال 32075درجات 

وٌتضمن الخطاب فى نهاٌته باستكمال إجراءات قٌد الطالب بكلٌة الهندسة 

وقرار المجلل  0220لسنة  354االلكترونٌة بمنوف طبقا للقرار الجمهوري رقم 

الخاص بنقل قٌد الطالب من الحاصلٌن  02/3/0220األعلى للجامعات بتارٌخ 

نوات سابقة ومقٌدٌن بكلٌات غٌر خاضعة لقانون تنظٌم على ثانوٌة عامة من س

  1الجامعات

 

 بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار                       

  والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

  -لرابع:*الموضوع ا

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمـــدٌر إداررة المعـــروضــة مـــن ـــالمــذك 

 2تحوٌل عدد  بشأند/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 1السٌد أ
دسة ــــج هنـــامــطالب من نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن إلى برن

الب/ فهمً ماهر فهمً ندا ــــم الطـــاالتصاالت والشبكات أوله
 1سروى وأخرهم الطالب/ مروان على عبد الحمٌد ال

 بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار                       

  والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن



  -لخامل:*الموضوع ا

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمـــدٌر إداررة المعـــروضــة مـــن ـــالمــذك 

جدول امتحانات  بشأند/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 1السٌد أ

 1م لطالب الفرقة الرابعة7102/7102دور سبتمبر للعام الجامعً 

 بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار                       

 والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة  ةـــأوصت اللجن

  -لسادل:*الموضوع ا
د/ وكٌتتل الكلٌتتة 1رئتتٌل كنتتترول الفرقتتة الثانٌتتة علتتـى الستتٌد أالمـتتـذكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن 
 7102تصتوٌب نتٌجتة طتالب الفرقتة الثانٌتة فتً دور متاٌو  بشتأنلشئون التعلٌـــم والطــــالب 

حٌث تبٌن من الفحص مطابقة الدرجة التً حصل علٌهتا الطالتب بالدرجتة المعلنتة بالنتٌجتة متا 
 -عدا الحاالت اآلتٌة :

 نتيجخ الطبلت ثعد التصىيت نتيجخ الطبلت قجل التصىيت الرقن األكبدميي االســـــــــــــــــــــــــــن م

 باق لإلعادة  0411025 كٌرلل هرنى لبٌب عطٌة 0

تم تصوٌب درجة الطالب فى 

 مقرر المجاالت االستاتٌكٌة من 

 32/011إلى  011/ 32

 لوجود خطأ مادي فً الرصد

 باق لإلعادة 

ولم تتغٌر حالة الطالب وتبقى نتٌجة الطالب 

 كما هً علٌه 

 

 مفصول فرصة أولى 0311425 مصطفى عٌد مصطفى عوٌل 7

تم تصوٌب درجة الطالب فً 

 مقرر أآلت كهربٌة من 

 64/011إلى  011/ 70

 لوجود خطأ مادي فً الرصد 

 منقول بمادتٌن

 الحاكمات الدقٌقة -

 قوى كهربٌة ) تخلفات ( -

 بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب    



 القـــــرار               

  الكلٌةوالعرض على مجلل بالموافقة  ةـــأوصت اللجن

 0الىاحدح ظهراوانتهت اللجنخ يف متبم السبعخ 
 

 

 وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                        
 

 عد/ فتحً السٌد عبد السم1ٌأ                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


