محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة الخامسة للجنة شئون التعليم والطالب
للعــــام الجــــــــامعـــي 2020/2019م
والمنعقدة يوم الثالثاء 2020/1/ 21م
****************************
عقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها الخامسة في تمام الساعة العاشرة صباحا
يــوم الثالثاء الموافـق 2020/1/21م من كال من-:
األســـــــــــــــــــــــــــــم

م
1

أ0د /فتحي السيد عبد السميع

رئيسا

2

أ0د /معوض إبراهيم معوض

عضــــوا

3

أ0د /جمال محروس عطيه

عضــــوا

4

د /0لمياء محمد الشناوى

عضــــوا

5

د /0عبير عبد العزيز عشره

عضـــــوا

6

السيد /0نبيل جورجي بقطر

مـــدير إدارة شئــون التعليــم
والطـــالب

7

داليا فوزي إبراهيم الشهالى

سكـــرتيـــرة الجـلسة

استهل السيد أ0د /رئيس اللجنة الجلسة بذكر ( بسم هللا الرحمن الـرحيم والترحيـب بالسـادة
األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدول وأعتذر عن الحضور د /0محمد سيد عبـد
القادر

*الموضوع األول -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الرابعة بتاريخ 2019/12/29م0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
المصادقة
*الموضوع الثاني  ( -:ترخيص لدخول االمتحان
المــذكرة المعـــروضــة مــ ـن مــــديــ ـر إدارة شئـ ـون التعـ ـليم والطـ ـالب علـ ـى السـيد أ0د/
وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب الترخيص لطالب الفرص من الخارج بدخول امتحانات
هذا العام الجامعي 2020/2019م حيث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك0

الفرقة

فرصة التقدم لالمتحان

م

اسم الطالب

1

محمد أمين شعبان إسماعيل

االولى

األخيرة

2

محمود أحمد محمود عبد الباقى

الثانية

الثانية

3

محمود شعبان عبد الحميد

الثانية

االولى

4

عبد الرحمن مصطفى سعيد

الثالثة – حاسبات

االولى

5

عبد العزيز أحمد مغربى

الثالثة  -تحكم

االولى

6

أسماء فتحى عبد العزيز

الرابعة – اتصاالت

الثانية

7

أيه عادل عبد الحميد مدين

الرابعة – اتصاالت

السادسة

8

والء حسن حسن

الرابعة – حاسبات

االولى

9

أسامة الحسين عبد الرؤف

الرابعة – حاسبات

الثالثة

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية 0

*الموضوع الثالث-:
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ0د /وكيل
الكليــة لشــئون التعليـــــم والطــــــالب بشـ ن كتــاب أ0د /نائــب رئــيس الجامعــة لشــئون التعلــيم
والطـالب والمتضــمن رأى مجلــس الكليــة علــى توصــية لجنــة القطــاع بخصــوص طلــب الكليــة
بإجراء تعديالت بالالئحة الداخلية حيث أوصت لجنة قطاع الدراسة الهندسية باالتى-:
▪ تجميد دراسة الموضوع لحين تقدم كلية الهندسة االلكترونية بمنوف جامعـة المنوفيـة
بمشروع الالئحـة الداخليـة المحدثـة لمرحلـة البكـالوريوس واحالـة الموضـوع المانـة
المجلس االعلى للجامعات التخاذ الالزم0
ويلتمس الخطاب فى نهايته برأى مجلس الكلية فى توصية لجنـة القطـاع وفـى حالـة الموافقـة
على تحديث الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس يتم موافاه أمانة المجلس االعلـى بنسـخة (
الكترونيـة – ورقيـة مـن مشـروع الالئحـة المحـدث وكـذلك تقريـر عـن االمكانيـات البشــرية
والمادية0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة "ب نه جارى حاليا إعداد الالئحة الجديدة وسنوافى لجنة القطاع بنسخة منها
عقب االنتهاء من إعدادها مع مخاطبة مجالس اآلقسام بسرعة االنتهاء منها " والعرض على
مجلس الكلية 0

*الموضوع الرابع ( -:إرجاء قيد
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ0د /وكيل
الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب بش ن ارجاء قيد الطالبة /أمينـة نبـوى عبـد العزيـز النبـوى
بالفرقة اإلعدادى للعام الجامعى القادم 2021/2020م نظرا لت خير القبول عـن طريـق مكتـب
التنسيق حيث تم تعديل ترشيحها نتيجة لزيادة درجاتها فى الثانوية العامة0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية0

*الموضوع الخامس ( -:أعذار – إيقاف قيد
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ0د /وكيل
الكلية لشئون التعليــ ـم والطـــ ـالب والتـى تتضـمن اآلعـذار وإيقافـات القيـد للطـالب المقيـدين
بالفرق الدراسية المختلفة وذلك على النحو التالى -:
الفرقة

العذرأو إيقاف قيد

م

اسم الطالب

1

شروق أحمد محمد
رمضان

اإلعدادى

2

فادى ظريف إبراهيم

اإلعدادى عذر مرضى أول عن مقررات ( فيزياء ، 1

3

محمد صبرى عبد المحسن
داعوش

عذر مرضى أول عن الفصل الدراسى االول
2020/2019م حيث أحضرت الطالبة
التقرير الطبى المعتمد0

رسم واسقاط  ، 1مهارات االتصال  ،كيمياء
هندسية فى الفصل الدراسى االول
2020/2019م حيث أحضر الطالب التقرير
الطبى المعتمد0
اآلولى

عذر مرضى أول عن الفصل الدراسى االول
2020/2019م حيث أحضر الطالب التقرير
الطبى المعتمد0

4

أحمد مهدى عطيه
الباجورى

الثانية

عذر مرضى ثالث عن الفصل الدراسى االول
2020/2019م حيث أحضر الطالب التقرير
الطبى المعتمد0

5

منى محمود محمد عباس

الرابعة

عذر مرضى ثالث عن الفصل الدراسى االول
2020/2019م حيث أحضرت الطالبة
التقرير الطبى المعتمد0

6

أيمن مرزوق عاشور

الرابعة

عذر مرضى رابع عن الفصل الدراسى االول
2020/2019م حيث أحضر الطالب التقرير
الطبى المعتمد0

وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلية0

*الموضوع السادس
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــديـــر إدارة شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ0د /وكيل
الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب بش ن المعروضة من الدكتورة  /لمياء محمد الشناوى (
قسم هندسة التحكم وعضو لجنة شئون التعليم والطالب بالكلية بخصوص ظاهرة انخفاض
عدد طالب المقبولين بالكلية بالفرقة اإلعدادى كل عام 0
حيث نقترح بالموافقة وعرض الموضوع على مجلس الكلية لرفع الموضوع إلى مجلس
الجامعة لمخاطبة الجهات المختلفة بالموافقة على استثناء كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف
من قاعدة ( تقليل اإلغتراب والذى يتم على أساسها تحويل معظم الطالب المرشحين للكلية
إلى كليات الهندسة اآلخرى وال يتبقى سوى ( 400

أربعمائة طالب فقط مرشحين بالكلية

من إجمالى العدد المقترح قبولهم بالكلية وهو (  2000الفان طالب 0
وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنة الموافقة على االقتراح والعرض على مجلس الكلية

وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا0
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
أ0د /فتحي السيد عبد السميع

