محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة الحادٌة عشرة للجنة شئون التعلٌم والطالب
للعــــام الجــــــــامعــــً 7102/7102م
والمنعقدة ٌوم األحد7102/2/72م
****************************

عقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها (الحادٌة عشرة) فً
تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا ٌــوم األحد الموافـق7102/2/72م
من كال من-:
م

األســـــــــــــــــــــــــــــم

0

1د /فتحً السٌد عبد السمٌع

رئٌسا

7

1د /معوض إبراهٌم معوض

عضــــوا

3

د /1محمد محمد السعٌد الحلوانً

عضــــوا

2

د /1نرمٌن عبد الوهاب حسن

عضــــوا

5

د /1طارق حمد محمود

عضــــوا

6

د /1محمد سعٌد حسن شمل

عضـــــوا

2

السٌد /1نبٌل جورجً بقطر

2

دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب
سكـــرتٌـــرة الجـلسة

استتتتهل الستتتٌد 1د /رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتاكر ( بستتتم التتترحمن التتترحٌم )
والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال1

*الموضوع األول -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة العاشرة بتارٌخ 7102/6/72م1
وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
المصادقة

*الموضوع الثانً

-:

المــاكـــرة المعـــروضــة مـــن مـــدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطــالب علـى السٌد
1د /وكٌل الكلٌة
لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن التدرٌب الصٌفً للطالبة /مرٌم زكرٌتا عبتد عمٌتر
بالفرقة الرابعة ( قسم اتصتاتت ) والتتً تتضتمن بتأن الطالبتة حضترت التتدرٌب الصتٌفً
فتتً الفتتترة متتن  7102/2/06إلتتى 7102/2/01م ولكنهتتا حضتترت الشتتهادة المعتمتتدة
التً تفٌتد اجتٌازهتا للتتدرٌب بتتارٌخ 7102/2/3م وتتم عترض الموضتوع علتى مشترف
التدرٌب الاي وضت فتً نهاٌتة بطابته بأنته ٌترا اجتٌازهتا فتى مقترر التتدرٌب الصتٌفً
البارجً ونجاحها بتقدٌر مقبول  51/75على ن ترصتد بكشتوف الكنتترول حفاعتا علتى
مستقبلها حٌث ن تبرج الطالبة مرهون على اجتٌازها للتدرٌب الصٌفى1

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
وصتتت اللجنــتتـة بـــالموافقــتتـة علتتى متتا انتهتتى إلٌتته مشتترف التتتدرٌب الصتتٌفً باجتٌتتاز
الطالبة /مرٌم زكرٌا عبد

عمٌر للتدرٌب الصٌفً ونجاحها فٌه على ن ترصد درجتها

( ) 51/75فتً كشتوف الكنتتترول

والعترض علتى مجلتتل الكلٌتة لتحدٌتتد

دور التبرج الباص بالطالبة1

*الموضوع الثالث-:
المـتتتـاكرة المعـــروضـتتتـة مــتتتـن 1د /وكٌتتتل الكلٌتتتة لشتتتئون التعلٌــتتتـم
والطــــالب بشأن اقتراح لجنة شئون التعلتٌم والطتالب فتً تقنٌتٌن تحوٌتل
طالب الفرقة الثالثة المتعثرٌن فً الدراسة من قسم إلى قسم بعد رسوبهم

فتتً القستتم التتاي ٌرلبتتون التحوٌتتل فٌتته وحالتتة القٌتتد التتً ستتوف ٌكونتتون
علٌها هؤتء الطالب( مستجد – باق – إلخ)

بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
وصت اللجنة-:
الموافقة على تحوٌل الطالب المقٌدٌن بالفرقة الثالثة وراسبون فٌها ومتعثرٌن فً الدراسة من
قسم إلى قسم بر وٌكون حالة قٌد

فً القسم الجدٌد "مستجد"

لألسباب التالٌة -:

 -0ن الطالب سوف ٌدرل كل المقررات الجدٌدة ألول مرة فً القسم الجدٌد وت ٌتم النعر إلى
ي مقررات قدٌمة بالفرقة الثالثة نج فٌها سابقا وتعتبر ملغاة
 -7ن ٌحصل الطالب على الدرجة الكاملة فى كل المقررات وت ٌبفض إلى تقدٌر مقبول
 -3ن ٌؤدا الطالب اتمتحان فى المادة طبقا لعدد الفرص الباصة بها (مستجد – باق -فرص
– الخ ) طبقا لقرار مجلل الجامعة الباص بقواعد الر فة 1

والعرض على مجلل الكلٌة1

*الموضوع الرابع-:
المــاكـــرة المعـــروضــة مـــن 1د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم
والطــــالب بشأن تحدٌد موعد امتحان الفصل الصٌفً للبرامج (
بنعام الساعات المعتمدة )

بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار

وصت اللجنة-:
بالموافقة على ن ٌكون امتحان الفصل للبرامج ( بنعام الساعات المعتمدة )
ٌوم األحد الموافق 7102/2/7م ولمدة سبوع والعرض على مجلل الكلٌة1

*الموضوع البامل-:
المــاكـــرة المعـــروضــة مـــن 1د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب
بشأن الطلب المقدم من 1د /منى شقٌر رئٌل كنترول البرامج الباصة والتً
تلتمل فٌه تكلٌف لجنة إلعداد برنامج باص لكنترول البرامج الباصة والك
إلنهاء النتٌجة بالشكل المطلوب والك نعرا ألن النتٌجة الحالٌة تعهر فى
صورة درجات فقط1

بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
وصت اللجنة بالموافقة على تشكٌل لجنة إلعداد برنامج باص لكنترول
البرامج إلنهاء النتٌجة بالشكل المطلوب والك من كل من -:

1 -0د /محمد محمد عبد السالم نصار
 -7السٌد  /حسٌن عبد العزٌز الشحات
 -3سما فتحً العٌسوا
على ن تصرف مكافأة شهر عن كل فصل دراسً لكل منهما من مٌزانٌة البرامج
الباصة والعرض على مجلل الكلٌة1
وانتهت اللجنة يف متام الساعة الىاحدة ظهرا0

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
1د /فتحً السٌد عبد السمٌع

