
 محضــــــر اجــتمـــاع                   

 للجنة شئون التغلٌم والطالب الخامسةالجلسة 

 م1027/1028للغــــام الجــــــــامغــــً 

 م21/2/1028األحد  والمنغقدة ٌوم 
**************************** 

( فً تمام  الخامسةعقــدت لجنــة شئــون التغلٌم والطالب جلستها )  

م 21/2/1028ٌــوم األحد الموافـق   الواحدة والنصف ظهراالساعة 

   -من كال من:

 

     

د/ فتحذذً السذذٌد علذذد السذذمٌظ و لذذ  لظذذروف 0واعتذذ ر عذذن الحضذذور السذذٌد  

 سفره ألداء الغمرة

 

د/ رئذذٌا اللجنذذة الجلسذذة لذذ كر ) لسذذم   الذذرحمن 0اسذذتها السذذٌد  

الذذرحٌم ( والترحٌذذب لالسذذادة األعضـــذذـاء ــــذذـم شــذذـرع سٌـــادتـــذذـ  

 0فــــً جـــدوا األعماا

 األســـــــــــــــــــــــــــــن م

 عضــــوا د/  مغوض إلراهٌم مغوض0  2

 عضـــــوا / محمد محمد السغٌد الحلوان0ًد 1

 عضـــــوا / طارق  حمد محمود0د 3

 عضـــــوا علد الوهاب حسن / نرمٌن0د 1

 عضـــــوا / محمد سغٌد حسن شما0د 5

 مـــدٌر إدارة شئــون التغلٌــم والطـــالب / نلٌا جورجً لقطر                               0السٌد 6

  سكـــرتٌـــرة الجـلسة  دالٌا فوزي إلراهٌم الشهالى                                           7



  -ألوا :ا*الموضوع   
 

 0م11/21/1027المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الرالغة لتارٌخ 

 ولالغرض على لجنة شئون التغلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                           

   -الـانً: *الموضوع

شئـذذذذـون التغذذذذـلٌم  ةالمـذذذذـ كرة  المغــــروضـذذذذـة مــذذذذـن مذذذذدٌر إدار - 

الب ـــذذـم والطــذذـد/ وكٌذذا الكلٌذذة لشذذئون التغل0ٌوالطذذالب علذذى السذذٌد  

ى األوا للطالذب/ مصذطفى علذد الغظذٌم محمذد ــذـرضــ ر المـــلشأن الغ

والذتحكم ( حمٌد لالفرقة الرالغة ) قسم هندسة اإللكترونٌذات الصذناعٌة 

( حٌث  حضر الطالذب تقرٌذر طلذً  5عن دخوا امتحان مادة ) مقرر اختٌاري 

   0ٌفٌد  ل 

 

 وببلعرض على جلنة شئىى التعلين والطالة
 

 القـــــرار                       

 0 وصت اللجنة لالموافقة والغرض على مجلا الكلٌة

 

الكلٌذذة د/ عمٌذذد 0المـذذـ كرة  المغــــروضـذذـة علذذى السذذٌد   -ب

دراسً ـذذـن الفصذذا الـذذـً عـذذـانــلشذذأن الغــذذـ ر المــرضــذذـى الـ



لالفرقذذة المقٌذذد األوا للطالذذب/ خمذذٌا ممذذدوه إلذذراهٌم اللطذذاط 

والتحكم ( وحالتذ  الـالـة ) قسم هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة 

م حٌذث 1027/1028الجذامغً  الغامفرصة ـانٌة من الخارج له ا 

 0 حضر الطالب التقرٌر الطلً الخاص ل ل 

 

 وببلعرض على جلنة شئىى التعلين والطالة

 

 القـــــرار                       

 0 وصت اللجنة لالموافقة والغرض على مجلا الكلٌة

 

 

 

      -*املىضىع الثبلث :
 

شئـذـون التغذـلٌم  ةالمــ كرة  المغــــروضـذـة مــذـن مذدٌر إدار

د/ وكٌذذذا الكلٌذذذة لشذذذئون التغلذذذٌم 0والطذذذالب علذذذى السذذذٌد  



والطالب لشأن جدوا امتحان تخلفات الفصا الدراسذً األوا 

م والذذذذذذذذ ي ٌلذذذذذذذذد  مذذذذذذذذن 1027/1028للغذذذذذذذام الجذذذذذذذذامغً 

 م 29/1/1028حتى  22/1/1028

 وببلعرض على جلنة شئىى التعلين والطالة 

  القـــــرار                       

 0 وصت اللجنة لالموافقة والغرض على مجلا الكلٌة

 

 

 

 

     -:*املىضىع الرابع 

شئـذذـون  ةالمـذذـ كرة المغـــروضـذذـة مــذذـن مذذدٌر إدار   

د/  وكٌذا الكلٌذة لشذئون 0التغـلٌم والطالب على السذٌد  

التغلذذٌم والطذذالب لشذذأن مقتذذره شذذهادة التخذذرج لطذذالب 



لإضافة التخصص  اللرامج " نظام الساعات المغتمدة "

" والتقذذدٌر اللفظذذً الخذذاص GPAوالمغذذدا التراكمذذً "

                                                0لنظام الساعات المغتمدة

 وببلعرض على جلنة شئىى التعلين والطالة

  القـــــرار                       
 وصذذت اللجنذذة لالموافقذذة وإخطذذار اللذذرامج الخاصذذة 

 0والغرض على مجلا الكلٌة لالكلٌة

    )ترخٌص لدخوا االمتحانات( -:*املىضىع اخلبهس 

المـذذذـ كرة المغـــروضـذذذـة مــذذذـن مذذذدٌر اإلدارة علذذذى لجنذذذة شذذذئون  التغذذذـلٌم    

الترخٌص لطالب الفرص من الخذارج لذدخوا امتحانذات الفصذا  والطالب لشأن

قاموا هؤالء الطذالب م حٌث 1027/1028الدراسً األوا له ا الغام الجامغً 

 0لسداد الرسوم الخاصة ل ل 

 فرصة التقدم لالمتحان   عدد المواد الفرقة اسم الطالب        م

 األولى 1 الـانٌة       مارٌهام إلراهٌم سغد غالى 2

 األولى 1 تحكم -الـالـة     إسالم محمد محمد شغلان 1

 0ل ل حٌث قاموا هؤالء الطالب لسداد الرسوم الخاصة 
 

 وببلعرض على جلنة شئىى التعلين والطالة



  القـــــرار                       
 0 وصت اللجنة لالموافقة والغرض على مجلا الكلٌة

 0الثبلثة عصراوانتهت اللجنة يف متبم السبعة 
 

 وكيل الكلية لشئىى التعلين والطالة                                                                                     
 

 عد/ فتحي السيد عبد السوي0أ                                                                   

 
 


