
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعلٌم والطالب الثانٌةالجلسة 

 م0202/0200ــً الجــــــــامعـ للعــــام

 م02/0202/ 05آلحد والمنعقدة ٌوم ا
**************************** 

العاشرة فً تمام الساعة  الثانٌةعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها   

   -م من كال من:05/02/0202 الموافـق آلحدٌــوم ا صباحاوالنصف 

     

د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتاكر م بستتتم   التتترحمن التتترحٌم   2ستتتتهل الستتتٌد  ا

 2والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول 

 

 

 

 
 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع2  0

 عضــــوا معوض إبراهٌم معوضد/ 2  0

 عضــــوا د/ جمال محرول عطٌه2  3

 واــعض / محمد بدوى محمد بدوى2د 4

 واــعض / محمد سعٌد شمل2د 5

 واـــعض                                   / عصام عبد العلٌم جمعة2د 6

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالبقائم بعمل                              ة/ رشا طلعت  بو علمالسٌد 7

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           8



  -موضوع األول :لا*  

 2السابقةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

  -: الثانً*الموضوع 

د/ وكٌـــل الكلٌـــة لشئون التعلٌـــم 2السٌـــد  المــاكرة المعـــروضــة مـــن 

رئٌل د/  مٌن المجلل االعلى للجامعات للسٌد 2والطــــالب بشأن كتاب السٌد  

الجامعة والخاص بالتوجٌه نحو مراعاه بعض اإلجراءات بتطبٌق التعلٌم الهجٌن 

 2والتى ٌتضمنها الخطاب المرفق

 وببلعرض على لجنت شئىى التعلين والطالة     

  القـــــرار                       

 0والعرض على هجلس الكليتببلوىافقت  أوصت اللجنت 
 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     -:ثالث*الموضوع ال

 

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى السٌد  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الطلب المقدم من الطالب/ الكلٌة  د/ وكٌل2 

فٌه النظر فى رسوبه فى مادة م محمود صبرى الهادى عبد المقصود والاى ٌلتمل 

 2  6مقرر اختٌارى 

 وببلعرض على لجنت شئىى التعلين والطالة

  القـــــرار                       

د/ رئٌل كنترول الفرقة الرابعة 2 وصت اللجنة بالموافقة على ما جاء بكتاب السٌد  

محمود صبرى الهادى عبد المقصود حٌث تبٌن  ن ن الطالب /بشأن الطلب المقدم م

الطالب تقدم بالتمال لمراجعة تصحٌح ورقة االجابة وقد قام الطالب بمراجعة ورقة 

 2ةوالعرض على مجلل الكلٌاالجابة ووجد النتٌجة مطابقة للنتٌجة المعلنة 

 

 

 



  -:*الموضوع الرابع

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى السٌد  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الطالب/  حمد شوقى عبد المجٌد 2 

من كلٌة الهندسة بشبٌن الكوم إلى كلٌتنا بالفرقة محمد رجب الاى ٌلتمل تحوٌله 

 2 0، فٌزٌاء  0األولى وإعفائه من مقررى م رٌاضة 

 

 ت شئىى التعلين والطالةوببلعرض على لجن 

  القـــــرار                       

 وصت اللجنة بالموافقة على قبول تحوٌل الطالب/  حمد شوقى عبد المجٌد محمد 

م وإعفائه من مقررى 0202/0200رجب إلى كلٌتنا بالفرقة االولى للعام الجامعى 

  طبقا للضوابط الخاصة لقرار المجلل االعلى للجامعات  0، فٌزٌاء  0م رٌاضة 

وتطبق علٌه قواعد المقاصات العلمٌة وطبقا لبٌان الحالة المرفق للظروف الطارئة 

 2ةوالعرض على مجلل الكلٌلجمٌع الطالب المحولٌن للكلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  -:*الموضوع الخامل

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

الطلب المقدم من بشأن  بد/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــال2السٌد  

محامى الطالب المحبول / حاٌفة ناجى موسى عمران المقٌد بالفرقة الرابعة 

قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم والاى ٌلتمل فٌه  داء الطالب 

 2م0209/0202االمتحانات العملٌة ومشروع التخرج للعام الجامعى 
 

 وببلعرض على لجنت شئىى التعلين والطالة

  القـــــرار                       

 وصت اللجنة بأن ٌؤجل االمتحان العملى مع حجب النتٌجة لحٌن  داء االمتحانات 

بتارٌخ  604العملٌة المطلوبة تطبٌقا لقرار المجلل االعلى للجامعات رقم 

رئٌل  م الخاص بتأجٌل امتحانات الطالب المحتجزٌن وكالك قرار08/00/0204

 2ةوالعرض على مجلل الكلٌ  8/00/0208ٌخ الجامعة بتار

 *الموضوع السادل             

ـى ـــم والطــالب علــشئــون التعـلٌ ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن اٌقاف قٌد الطالب/ 2د  ـــالسٌ

المقٌد بالفرقة الرابعة وحالته م فرصة  ولى   قسم عماد على  حمد على العظمة 

بسبب التجنٌد لبلوغه سن  م0202/0200هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم 

 2سنة ومرفق صورة من إخطار التجنٌد 08

 وببلعرض على لجنت شئىى التعلين والطالة

  القـــــرار                       

الطالب/ عماد على  حمد على العظمة المقٌد بالفرقة  وصت اللجنة على اٌقاف قٌد  

 فى العام الجامعى الرابعة قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم

والعرض على عن الدراسة لحٌن تحدٌد موقفه من التجنٌد   م0202/0200

 2ةمجلل الكلٌ

 

 

 

 



              سابع*الموضوع ال
 

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن إعادة قٌد الطالب/ 2السٌد  

مٌشٌل دول مٌالد نصٌف بالفرقة الرابعة قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة 

بب م وحالته م فرصة سادسة   والموقوف من الدراسة بس0202/0200والتحكم 

 2التجنٌد

 

 وببلعرض على لجنت شئىى التعلين والطالة

  القـــــرار                       

الطالب/ مٌشٌل دول مٌالد نصٌف بالفرقة  وصت اللجنة بالموافقة على إعادة قٌد 

فى العام الجامعى الرابعة قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم 

م فرصة الموقوف عن الدراسة بسبب التجنٌد وكانت حالته  م 0202/0200

 2ةوالعرض على مجلل الكلٌسادسة   

              *الموضوع الثامن
 

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن إعادة قٌد الطالب/ 2السٌد  

محمد توفٌق عبد العظٌم السٌد العفٌفى بعد تصوٌب نتٌجتة بالفرقة اإلعدادى 

 2والك تنفٌاا للحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى بالمنوفٌة 

 ئىى التعلين والطالةوببلعرض على لجنت ش

  القـــــرار                       

 وصت اللجنة بالموافقة على تنفٌا حكم المحكمة وتصوٌب نتٌجة الطالب من 

مفصول الستنفاا عدد مرات الرسوب بالفرقة اإلعدادى إلى منقول للفرقة االولى 

بمادة تخلف والموافقة على إعادة قٌد الطالب وقٌده بسجالت الكلٌة بالعام الجامعى 

 2ةوالعرض على مجلل الكلٌم 0202/0200الحالى 

 



              *الموضوع التاسع
 

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن قبول الطالب / السودانى 2السٌد  

 0202/0200الجنسٌة  حمد سالم  حمد سعٌد للدراسة بالكلٌة للعام الجامعى 

 2ومرفق صورة من اإلفادة الخاصة به من وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى 

 عرض على لجنت شئىى التعلين والطالةوببل

  القـــــرار                       

 وصت اللجنة بالموافقة على قبول الطالب واستكمال إجراءات التسجٌل وحضور 

والعرض على مجلل االمتحانات مع حجب النتائج لحٌن وصول ملف الطالب 

 2ةالكلٌ

              عاشر*الموضوع ال

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الموافقة على استخراج 2السٌد  

بٌان حالة بناء على الطلب المقدم من ولى  مــر الطالبة/ مرٌم محمد صالح الدٌن 

 2عبد الحمٌد 

 لجنت شئىى التعلين والطالة وببلعرض على

  القـــــرار                       

 وصت اللجنة بعدم الموافقة حٌث  ن الطالبة لٌست مقٌدة بالكلٌة فى العام الجامعى 

 2ةوالعرض على مجلل الكلٌم 0209/0202

 

 

 

 

 



             م ترخٌص لدخول االمتحانات  عشر  *الموضوع الحادى

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 
الترخٌص لطالب بشأن د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 2السٌد  

م حٌث 0202/0200الفرص من الخارج بدخول امتحانات هاا العام الجامعً 
 2كقاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بال

 
 فرصة التقدم لالمتحان الفرقة اسم الطالب م

 الثالثة من الخارج الثانٌة محمود عبد المنعم عبد المجٌد 0

 الثالثة من الخارج الثانٌة محمد  حمد  مٌن حسٌن 0

 ةى لجنت شئىى التعلين والطالوببلعرض عل

  القـــــرار                       

 2ةعلى مجلل الكلٌوالعرض بالموافقة   وصت اللجنة
 

 0وانتهت اللجنت في توبم السبعت الىاحدة ظهرا
 

 ةوكيل الكليت لشئىى التعلين والطال                                                                         
 

 عفتحي السيد عبد السويد/ 0أ                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 


