محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة الرابعة للجنة شئون التعلٌم والطالب
للعــــام الجــــــــامعــــً 1028/1027م
والمنعقدة ٌوم األحد 1027/21/12م
****************************

عقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها (الرابعة ) فً تمام الساعة
الحادٌة عشرة صباحا ٌــوم األحد الموافـق 1027/21/12م من كال من-:
األســـــــــــــــــــــــــــــن

م

2

أ0د /فتحً السٌد عبد السمٌع

رئٌســـا

1

أ0د /معوض إبراهٌم معوض

عضــــوا

3

د /0محمد محمد السعٌد الحلوانً

عضـــــوا

2

د /0طارق أحمد محمود

عضـــــوا

5

د /0نرمٌن عبد الوهاب حسن

عضـــــوا

6

السٌد /0نبٌل جورجً بقطر

7

دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب

سكـــرتٌـــرة الجـلسة

واعتذذذعر عذذذن الحضذذذور د /0محمذذذد سذذذعٌد حسذذذن شذذذم
خاصة بسٌادته0

ل ذذذرو

اسذذتهل السذذٌد أ0د /رئذذٌ اللجنذذة الجلسذذة بذذعكر ( بسذذم ل الذذرحمن الذذرحٌم ) والترحٌذذب
بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال0

*الموضوع األول -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الثالثة بتارٌخ 1027/22/16م0
وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
المصادقة
*الموضوع الثانً( -:ترخٌص لدخول االمتحانات)
المـذذـعكرة المعــــروضـذذـة مــذذـن مذذدٌر إدارة شئـذذـون التعذذـلٌم والطذذالب علذذى السذذٌد أ0د /وكٌذذل الكلٌذذة لشذذئون
التعلٌم والطالب بشأن الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخول امتحانات الفصل الدراسذً األول لهذعا العذام
الجامعً 1028/1027م حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بعل 0
عدد المواد

فرصة التقدم لالمتحان

اسم الطالب

م

الفرقة

2

محمد طارق محمد أبو أحمد

األولى

2

األخٌرة

1

أسالم مسعود عبد الغنى دراز

األولى

7

3

عبد ل أحمد عبد العاطى النجار

األولى

22

2

مصطفى عادل مصطفى المشد

األولى

8

األخٌرة

5

مصطفى عبد الهادي السٌد عٌسى

الثانٌة

3

األولى

6

ٌاره إسالم فرج مبار

الثانٌة

2

األولى

7

محمود صبري الهادي عبد المقصود

الثانٌة

5

األولى

8

رضوان زكرٌا رضوان محمد

الثانٌة

26

الثانٌة

حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بعل 0
وببلعزض على جلنة شئىن التعلين والطالة

القـــــزار

أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

األخٌرة
األخٌرة

*املىضىع الثبلث  ( -:أعذار وإيقبف قيد)
اسم الطالب

م
2

محمد أحمد جابر قاسم

1

محمد معوض محمد غنٌم

3

أحمد رشاد مصطفى طاحون

الفرقة وحالة القٌد
اإلعدادي – باق لإلعادة

عبد الهادي الهمص

2

إسالم عاط

5

عبد الرحمن رشاد مصطفى طاحون

6

محمد سمٌر صالح أبو الغار

نوع الععر

المستندات التى تقدم
بها الطالب

ععر مرضى أول عن الفصذل أحضذذذر تقرٌذذذر طبذذذً
ٌفٌد عل
الدراسً األول

اإلعدادي – مستجد

ععر مرضى أول عن الفصل
الدراسً األول

أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل

األولى  -منقول

ععر مرضى أول عن الفصل
الدراسً األول

أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل

األولى – فرصة أخٌرة

ععر مرضى أول عن الفصل
الدراسً األول

أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل

األولى  -منقول

ععر مرضى أول عن الفصل
الدراسً األول

أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل

الثانٌة – فرصة أولى

عذذذذعر مرضذذذذى ثذذذذانً عذذذذن أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل
الفصل الدراسً األول

7

مأمون نصر عبدل نصر

الثانٌة – باق

عذذذذعر مرضذذذذى ثذذذذانً عذذذذن أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل
الفصل الدراسً األول

8

محمد فوزي محمود محمد

الثالثة – اتصاالت

ععر مرضى أول عن الفصذل أحضر تقرٌر طبً
ٌفٌد عل
الدراسً األول

9

شهاب حسنى عبد المنعم الحدٌدي

باق لإلعادة
األولى  -باق لإلعادة

إٌقذذذذا قٌذذذذد أول عذذذذن العذذذذام أحضذذر مذذا ٌفٌذذد بأنذذه
ٌعمذذذذل وانذذذذه العائذذذذل
بأكمله
الوحٌد ألسرته

وببلعزض على جلنة شئىن التعلين والطالة

القـــــزار

أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

*املىضىع الزابع -:

( إرجبء قيد )

أ -المــعكرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌر إدارة شئــون التعـلٌــــــم
والطــــالب على
السٌد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطـالب بشأن إرجـــــاء
قٌـــــد الطالب/
عمر نبٌل عبد المنعم رمضان بالفـــــرقــــــة اإلعــــدادي للعــام
الجامعً القادم
1029/1028م طبقا لخطــــاب مكتب التنسٌق المرفـــق
المــــوضح فٌه تعدٌل
ترشٌحه إلــــى كلٌة الهندسة اإللكترونٌة بمنو

ن را لتعدٌل

درجات الطالب0
وببلعزض على جلنة شئىن التعلين والطالة

القـــــزار

أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

ب-المــعكرة المعـــروضــة مـــن مـــدٌر إدارة شئــون التعـلٌم
والطــالب على السٌد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن
إرجاء قٌــد الطالب /عمرو محمود حامد أحمد مصطفى بالفرقة اإلعدادي
للعام الجامعً القادم1029/1028م حٌث تم تعدٌل ترشٌحه نتٌجة لزٌادة
درجاته فــى الثانوٌة العامة طبقا لالستعالم العي ورد إلٌنا من اإلدارة
العامــــة لشئون التعلٌـــم بالجامعة وبطاقة ترشٌح الطالب0

وببلعزض على جلنة شئىن التعلين والطالة
القـــــزار

أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

*املىضىع اخلبهس-:
أ -المــعكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب
علـــى السٌــد أ0د/
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن تأجٌل دخول امتحـــان بعض
مــواد التحمٌل
فً هعا العام 1028/1027م لطالب الفرقة األولى المحولٌن مـــن
كلٌــــات الهندسة
المختلفة إلى كلٌتنا هعا العام وعل على النحو التالً-:
م

االســــــــــــــــــم

الكلٌة المحول منها

2

محمود عمر منسً محمد

هندسة شبٌن الكوم

1

أمجد وحٌد محمد السٌد

مواد التحمٌل العي أبدى الطالب رغبته فً
عدم دخول االمتحان فٌها
تصمٌم منطقً

هندسة شبٌن الكوم

تصمٌم منطقً

3

عبد الرحمن محمد أحمد عرابً

هندسة المنٌا

تصمٌم منطقً

2

حاتم سماح حسٌن على

هندسة المنٌا

تصمٌم منطقً

5

محٌى الدٌن محمد محمود

هندسة شبرا بنها

تصمٌم منطقً

6

ٌوس

عبدل إبراهٌم

هندسة شبرا بنها

تصمٌم منطقً

7

محمود أحمد محمود سٌد خلٌل

هندسة شبرا بنها

تصمٌم منطقً

وببلعزض على جلنة شئىن التعلين والطالة

القـــــزار

أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

ب -المــعكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم
والطالب على
السٌد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشأن
تأجٌل دخـــول
امتحان مقرر الكٌمٌاء " مقــرر تحمٌل للطالب /رضوان
زكرٌا رضوان
بالفرقة الثانٌة للعام الجامعً 1028/1027م0

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

*املىضىع السبدس -:
المــعكرة المعـــروضــة مـــن مذدٌر إدارة شئـذـون التعذـلٌم والطذالب علذى السذٌد
أ0د /وكٌل الكلٌذة لشذئون التعلذٌم والطذالب بشذأن إعذادة قٌذد الطالذب /إبذراهٌم ضذاحى
محمد علذى المقٌذد بالكلٌذة بالفرقذة الثانٌذة وحالتذه ( بذاق فصذل أول وفرصذة أولذى فصذل
ثانً ) حٌث تقدم الطالب بطلب إلعادة قٌده مرفق به نموعج المتخلفٌن عن تأدٌة الخدمة
العسكرٌة موضح فٌه بأنه غٌر مطلوب نهائٌا للتجنٌد0

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار

أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

*املىضىع السببع -:

المــعكرة المعـــروضــة مـــن مذدٌر إدارة شئـذـون التعذـلٌم
والطذذذالب علذذذى السذذذٌد أ0د /وكٌذذذل الكلٌذذذة لشذذذئون التعلذذذٌم
والطذذالب بشذذأن التقرٌذذر الختذذامً للتذذدرٌب الصذذٌفً للفرقذذة
الثالثذذة ( اتصذذاالت ) الذذعي تقذذدم بذذه الذذدكتور /أسذذامة فذذوزي
زهران والمتضمن أهم النقاط التً ٌجذب أخذعها فذً االعتبذار
فذً العذذام القذذادم مذذن حٌذذث األمذاكن التذذً ٌوصذذى فٌهذذا ب لغذذاء
التدرٌب بها لألسذباب الموضذحة فذً التقرٌذر المرفذق وأٌضذا
األمذذذاكن التذذذً ٌوصذذذى باسذذذتمرار التذذذدرٌب فٌهذذذا لألسذذذباب
الموضحة أٌضا فً التقرٌر المرفق0

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
أوصت اللجنــة بــ رسال التقـــرٌـــر إلـــى أ0د /كمــال حسن
عوض ل
( مشر
مجل

التدرٌب الحالً ) لمزٌد من الدراسة

الكلٌة0

والعرض على

*املىضىع الثبهن

-:

المـذذذـعكرة المعـــروضـذذذذـة مــذذذذـن مذذذذدٌر إدارة شئـذذذذـون التعذذذذـلٌم
والطذذالب علذذى السذذٌد أ0د /وكٌذذل الكلٌذذة لشذذئون التعلذذٌم والطذذالب
بشذذأن األعذذداد المقتذذرح قبولهذذا بالكلٌذذة فذذى العذذام الجذذامعً القذذادم
1029/1028م وعل على النحو التالً -:
م

الفئـــــــة

2

ثانوٌة عامة علمً رٌاضة

1

دبلوم المعاهد والمدار
" ن ام الخم

3

الفنٌة والصناعٌة

 2500طالب وطالبة
 200طالب وطالبة

سنوات "

فنً صناعً أجهزة طبٌة
" ن ام الخم

العدد المقترح

 200طالب وطالبة

سنوات "

2

طالب وافدٌن

 200طالب وطالبة

5

ثانوٌة معادلة  /أجنبٌة

 200طالب وطالبة

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

*املىضىع التبسع

-:

المــعكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم
والطالب على السٌد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
بشأن إٌقا

قٌد الطالب /حعٌفة محمود أحمد محمد بالفرقة

الثالثة ( اتصاالت ) وحالته فرصة ثالثة من الخارج بسبب
التجنٌد لبلوغه سن  18عام0

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجل

الكلٌة0

وانتهت اللجنة يف متبم السبعة الىاحدة ظهزا 0
التعلين والطالة

وكيل الكلية لشئىن

أ0د /فتحي السيد

