محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة الثانية للجنة شئون التعليم والطالب
للعــــام الجــــــــامعــــي 1010/1029م
والمنعقدة يوم اآلحد 1029/20/ 12م
****************************

عقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها الثانية في تمام الساعة
العاشرة والنصف صباحا يــوم االحد الموافـق 1029/20/12م من كال
من-:
األســـــــــــــــــــــــــــــم

م

2

0د /فتحي السيد عبد السميع

رئيسا

1

0د /معوض إبراهيم معوض

عضــــوا

3

د /0جماا محروا عطيه

عضــــوا

4

د /0محمد سيد عبد القادر

عضــــوا

5

د /0لمياء محمد الشناوى

عضــــوا

6

د /0عبير عبد العزيز عشره

عضـــــوا

2

السيد /0نبيا جورجي بقطر

مـــدير إدارة شئــون التعليــم والطـــالب

8

داليا فوزي إبراهيم الشهالى

سكـــرتيـــرة الجـلسة

استتتها الستتيد 0د /رئتتيا اللجنتتة الجلستتة بتتمكر ا بستتم ل التترحمن التترحيم والترحيتتب
بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدوا األعماا0

*الموضوع األوا -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة اآلولى بتاريخ 1029/9/19م0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

القـــــرار

المصادقة

*الموضوع الثاني

 -:ا ترخيص لدخوا االمتحان

المــمكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى
السيد 0د /وكيا الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب بشأن الترخيص لطالب
الفرص من الخارج بدخوا امتحانات هما العام الجامعي 1010/1029م حيث
قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بملك0
م

اسم الطالب

الفرقة

فرصة التقدم لالمتحان

2

عبد الرحمن رجب محمود إبراهيم

األولى

األخيرة

1

حمد جماا بو بكر حصرى

الثانية

األولى

3

عبد الرحمن فرحات سعد

الثانية

األولى

4

محمد صفوت رستم

الثانية

األولى

5

محمد عبد الرحمن جمعة

الثانية

األولى

6

محمد حمد مين حسين

الثانية

الثانية

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار

وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلية 0

*الموضوع الثالث-:
المــمكــــرة المعـــروضـــة مـــــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليــــم
والطــالب علــــى السيـــد 0د /وكيا الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب بشأن
إيقاف القيد الثانى للطالب  /حمد محمد محمد عبد المعطى عمر المقيد
بالفرقة الثانية لظروف عمله خارج البالد لمساعدة سرته ومرفق بأوراقه
بحث جتماعى معتمد يفيد بأن الطالب هو العائا السرته0

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار

وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلا الكلية0
وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا0

