
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعليم والطالب الرابعةالجلسة 

 م 2019/2020ــي الجــــــــامعـ للعــــام

 م 12/2019/ 29آلحد   والمنعقدة يوم ا

 **************************** 

التاسعة والنصف في تمام الساعة  الرابعةعقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها   
   -م من كال من:29/12/2019  الموافـق الحديــوم ا صباحا

     

د/ رئيس اللجنة الجلـسة بككر   بـسم ا الرحمن الرحيم و والترحيب بالـسادة 0ـسته  الـسيد  ا

 0األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدو  األعما 

   -ع األو  :و*الموض  

 0م24/11/2019بتاريخ  الثالثةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئيسا د/ فتحي السيد عبد السميع0  1

 عضــــوا معوض إبراهيم معوضد/ 0  2

 عضــــوا د/ جما  محروس عطيه0  3

 عضــــوا / محمد سيد عبد القادر 0د 4

 عضــــوا / لمياء محمد الشناوى0د 5

 عضـــــوا / عبير عبد العزيز عشره0د 6

مـــدير إدارة شئــون التعليــم  / نبي  جورجي بقطر                               0السيد 7
 والطـــالب

 سكـــرتيـــرة الجـلسة داليا فوزي إبراهيم الشهالى                                           8



 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

                                                                                                                                                                      ترخيص لدخو  االمتحان و -: الثاني*الموضوع 

ــن   ــ ــة مــ ــــروضــ ــككرة المعــ ــر إدارالمــ ــ ــديــ ــ ــ د/ 0شئــــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ
ــالب  ــ ــ ــ ــم والط ــ ــ الترخيص لطالب الفرص من الخارج بدخو  بشأن وكي  الكلية لشئون التعلي

ــداد الرســـــوم 2019/2020امتـحاـنات ـهكا الـعام الـجامعي  م حـي  ـقاموا هءالء الطالب بســـ
 0الخاصة بكلك

فرصة التقدم  الفرقة اسم الطالب م
 لالمتحان

 األخيرة  االولى   سامة إبراهيم  حمد سالم  1

 األخيرة  االولى   حمد سمير نبوى عبده 2

مصطفى السيد محمود  3
 التراس

 األخيرة  االولى 

 األخيرة  اآلولى  حمد مجدى فوزى كابوه 4

 االولى الثانية إسالم إبراهيم  حمد سليمان 5

 حمد محمد عز الدين  6
 جاويش

 الثانية الثانية

 اآلولى الثانية رباب ر فت نجاح زهرة 7

مصطفى محمد عاطف  بو  8
 زيد

 الثالثة الثانية

 االولى تحكم –الثالثة   حمد منصور الدسوقى 9

 االولى تحكم –الثالثة  حسن سامى عبد الرحمن 10

محمود محمد محمود حسب  11
 ا

 االولى اتصاالت –الثالثة 



 الثالثة اتصاالت –الثالثة  البسيونى حمد محمد  12

 االولى حاسبات -الرابعة  تسنيم عصام إبراهيم 13

                                     

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب     

  القـــــرار                        

     0  والعرض على مجلس الكلية وصت اللجنة بالموافقة 

        تصويب نتيجة طالبو -ثال :*الموضوع ال

ــن  ــ ــ ــة م ــ ــروض ــ ــ ــككرة المع ــ رئيس كنترو  الفرقة اآلولى بشأن تصويب نتيجة الطالب/  الم

ــام الجــامعى  ــة اآلولى فى نتيجــة الع ــالفرق ــد ب ــد الرحمن المقي ــد عب ــد حمــدى الســـــي محم

 -م وكلك على النحو التالى:2018/2019

 

الرقم   اآلســـــــــــم  م 
األكاديم 

 ي 

نتيجة  
الطالب  

قبل  
 التصويب 

نتيجة  
الطالب  

  د بع
التصوي 

 ب 

 سبب التصويب 

محمد حمدى السيد عبد  1

 الرحمن  

17003

84 

خطأ مادى فى رصد   درجة 38 درجة 32

درجات الطالب حي  

  نه مقرر تحمي  

   ال تخفض درجاته و



 

 والطالبوبالعرض على لجنة شئون التعليم  

  القـــــرار                        

     0  والعرض على مجلس الكليةبالموافقة   وصت اللجنة

      -:رابع*الموضوع ال

ــن  ــ ــة مــ ــروضــ ــ ــككرة المعــ ــر إدارالمــ ــ ــديــ ــ ــ ــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ د/ 0شئــ

وكي  الكلية لشئون التعليــــــم والطــــــــالب بشأن تحديد اآلعداد المقترح قبولها بالكلية فى العام 

 -م وكلك على النحو التالى:2020/2021الجامعى القادم 

 العدد المقترح الفئـــــــة م

 وطالبةطالب  2000 ثانوية عامة علمي رياضة 1

 دبلوم المعاهد والمدارس الفنية والصناعية  2

 " نظام الخمس سنوات "

 وطالبةطالب  200

 فني صناعي  جهزة طبية  3

 " نظام الخمس سنوات "

 طالب وطالبة 200

 طالب وطالبة 200 طالب وافدين 4

 طالب وطالبة 200 ثانوية معادلة /  جنبية 5



 التعليم والطالبوبالعرض على لجنة شئون 

 القـــــرار              

    والعرض على مجلس الكليةبالموافقة  وصت اللجنة 

     و  ارجاء قيد  -:خامس*الموضوع ال

ــن  ــ ــة مــ ــروضــ ــ ــككرة المعــ ــر إدارالمــ ــ ــديــ ــ ــ ــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ د/ 0شئــ

وكي  الكلية لشئون التعليـــــــــم والطــــــــــــالب بشأن إرجاء قيد الطالب اآلتى  سمائهم بعد للعام  

م نظرا لتأخير قبولهم عن طريق مكتب التنسـيق حي  تم تعدي  2020/2021الجامعى القادم 

 -والطالب هم : ترشيحهم نتيجة لزيادة درجاته فى الثانوية العامة

 اسم الطالب م

 عبدا شندى عبد الفتاح 1

 محمد فءاد عبد الرحمن 2

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              

 والعرض على مجلس الكلية بالموافقة   وصت اللجنة

 *الموضوع السادس                                                                    

د/ وكي  الكلية  0شئــــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــــــــديــــــر إدارلمــــككرة المعــــــروضــــة مــــــن ا

د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والمتضمن  0لشئون التعليــــــم والطــــــــالب بشأن كتاب  



اظرة اآلخرى لهـا على   ات المـن ة والكلـي اد  الطالبى بين الكلـي ة تفعـي  منظومـة التـب انـي كمـك اتهم ـب مواـف

ــ مســـتوى الجامعات ال ولوية  علما بأن اآل000  الدراســـى الثانى مصـــرية لمدة  ســـبوع مع بدء الفـص

 وائ  الدفعات واإلقامة ستكون بالمدينة الجامعية بالجامعة  آل

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              

 0والعرض على مجلس الكليةبالموافقة   وصت اللجنة

 *الموضوع السابع   تأجي  مقرر تحمي  و                                                       

ــــن ات المــــككر ــــروضــــة مــ ــــر إدارالمعــ ــديــ ــ ــ د/ وكي  الكلية  0شئــــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ

ــالب بشأن الطالب الكين تقدموا بطلبات لتأجي  دخو  امتحانات مقررات التحمي    ــ ــ ــ ــم والط ــ ــ لشئون التعلي

 -من الفرقة اإلعدادى وكلك على النحو التالى:

أجـي    حالة القيد اسم الطالب م ب ـت اـل كى يلتمس الـط مقرر التحمـي  اـل

 دخو  االمتحان فيه

 تأجي  دخو  امتحان مقرر تصميم منطقى الفرقة الثانية ضياء  يمن  حمد  بو جم  1

   مقرر تحمي  و

 و 2تأجي  دخو  امتحان مقرر   رياضة  الفرقة الثالثة محمد طارق محمد شعالن 2



   مقرر تحمي  و

 و 2امتحان مقرر   رياضة تأجي  دخو   الفرقة الثالثة يحيى صالح الدين محمد 3

   مقرر تحمي  و

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              

 0والعرض على مجلس الكلية بالموافقة   وصت اللجنة

 إيقاف قيد و –*الموضوع الثامن    عكار 

 

ــن  ــ ــة مــ ــروضــ ــ ــككرة المعــ ــر إدارالمــ ــ ــديــ ــ ــ ــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ د/ 0شئــ

ــالب  والتى تتضمن اآلعكار وإيقافات القيد للطالب   ـــ ـــ ـــ ــم والطـ ـــ ـــ وكي  الكلية لشئون التعليـ

 -المقيدين بالفرق الدراسية المختلفة وكلك على النحو التالى :

 العكر و إيقاف قيد الفرقة اسم الطالب م



إبراهيم اسماعي   1

 إبراهيم موسى

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   اإلعدادى 

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

 

إبراهيم محمد عبد  2

 الحليم  حمد

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   اإلعدادى 

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

عطيه مصطفى حسين  3

 فض 

عكر قهرى نظرا لتأخير وصو  اسم الطالب  اإلعدادى 

إلى الكلية لتعدي  ترشيحه نتيجة لزيادة 

درجاته فى الثانوية العامة من قب  مكتب 

 0التنسيق

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   االولى   حمد محمد محمد زيان 4

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

محمد عاطف  حمد  5

 زين

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   االولى 

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

عبدا عاطف  بو  6

 طالب

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   الثانية

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد



عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   الثانية الدين  حمدياسمين عز  7

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

عن الفص  الدراسى  ثال عكر مرضى  الثانية رضوان زكريا رضوان 8

م حي   حضر الطالب 2019/2020االو  

 0التقرير الطبى المعتمد

محمود محمد عبد  9

 العاطى

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو   الثالثة   تحكمو

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

 حمد فوزى مبروك  10

 الصباغ

الرابعة   

 حاسبات و

عكر مرضى  و  عن الفص  الدراسى االو  

م حي   حضر الطالب 2019/2020

 0التقرير الطبى المعتمد

لظروفه االجتماعية و حضر  رابعإيقاف قيد  الثانية بولسيوسف عجايبى  11

 0الطالب المستندات الدالة على كلك

اسحق البدرى خلف  12

 جرجس 

حي   حضر الطالب العكر المرضى االو   الرابعة

 0التقرير الطبى المعتمد

مصطفى مجدى محمد  13

 على

الرابعة   

 حاسبات و

لظروفه االجتماعية و حضر  ثال إيقاف قيد 

 0الطالب المستندات الدالة على كلك

 



 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              

 0والعرض على مجلس الكلية بالموافقة  وصت اللجنة

 *الموضوع التاسع                                                                    

 

د/ وكي  الكلية  0شئــــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــــــــديــــــر إدارالمــــككرة المعــــــروضــــة مــــــن 

ــ لشئون التعليــــــم والطــــــــالب بشأن الط ــ لب المقــــ خالد السيد , محمد عبد الغنى   دم من الطالبين محمدــــ

مـغاورى المقـيدين ـبالكلـية ـبالفرـقة الرابـعة قســـــم هـندســـــة اإللكترونـيات الصــــــناعـية والتحكم واـلكين  

ــ يلتمسون إع اقشة التدريب الصيفى لهم   تدريب الفرقة الثالثة و حي   نه حتى تاريخه لم يتم  ــــ ادة منــــ

نتيجة التدريب الصـــيفى ومرفق طيه المســـتندات التى  ترصـــد درجاتهم فى  الطالب ولم امتحان هءالء 

 0تقدم بها الطالب

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              
بمخاطبة رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم لفحص حالة الطالبين   وصت اللجنة

والعرض على ب مع اعتبار هكا الموضوع هام وعاج  جدا   وتدوين نتيجة الطالبين سواء بالنجاح  و رسو

 0مجلس الكلية

 

 



 *الموضوع العاشر                                                                    

ــن  ــ ــة مــ ــروضــ ــ ــككرة المعــ ــر إدارالمــ ــ ــديــ ــ ــ ــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ د/ 0شئــ

ــالب  والمرفق بها الخطاب الوارد إلينا من د ــ ــ ــ ــم والط ــ ــ /  سامة  0وكي  الكلية لشئون التعلي

فوزى زهران والمتـضمن بأن مجلس قـسم هندـسة االلكترونيات واالتـصاالت الكهربية بجلـسته  

موافـقة على حرـمان الطالب اآلتى م  وصـــــى ـبال15/12/2019المنعـقدة يوم االـحد الموافق 

 ـسمائهم من دخو  امتحانات نهاية الفـص  الدراـسى لتجاوزهم نـسبة الغياب المـسموح بها فى 

و " الهندـسة االكاعية والتليفزيون للفرقة الرابعة 5حـضور المحاـضرات  فى مقرر تخـصـصى  

 -والطالب هم :

 رحيم  حمد محمد عبد ال -2محمود جما  ماضى على              -1

 محمود عبد الوهاب إبراهيم محمود-4محمد حسن سيد  حمد                   -3

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              
والعرض على و  عدم الموافقةااللتزام بقرار مجلس الكلية السابق وهو     وصت اللجنة

 0مجلس الكلية

 *الموضوع الحادى عشر                                                                    

ــن ا ــ ــة مــ ــروضــ ــ ــككرة المعــ ــر إدارلمــ ــ ــديــ ــ ــ ــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ د/ 0شئــ

د/ حمدى على  حمد 0اب  ـــا خطـــق بهــــون التعليـــم والطــــالب والمرفــة لشئــ  الكليــوكي

عوض رئيس مجلس قـسم هندـسة االلكترونيات الـصناعية والتحكم والكى يقترح فيه بأن تختم 



كراســـــات األجابة بخاتم التاريخ يوم االمتحان طبقا العداد الطالب المتقدمين لعدم االهدار فى 

 0كراسات االجابة وإعادة  ستخدامها مرة آخرى وعدم تراكمها فى الكنتروالت 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              

 0والعرض على مجلس الكليةموافقة وإخطار رءساء الكنترو  بكلك لا  وصت اللجنة

 *الموضوع الثانى عشر                                                                    
 

ــن  ــ ــة مــ ــروضــ ــ ــككرة المعــ ــر إدارالمــ ــ ــديــ ــ ــ ــون التعــليم والطــــالب علــى السيد    ةمــ د/ 0شئــ
ـــالب بشأن نتيجة التدريب الصيفى لطالب الفرقة الثالثة     وكي  الكلية لشئون التعليــــــم والطــ

حي  وردت   2018/2019قســــم هندســــة االلكترونيات الصــــناعية والتحكمواللعام الجامعى 
النتيجة تبين وجود  ـسماء عدد  النتيجة معتمدة وموقعة من مـشرف التدريب وبفحص كـشوف

و  سماء طالب غير مدون  مامهم  ى نتائج سواء راسب  و غائب  و  ى درجة وتم مقابلة    7 
د/ مشــرف التدريب لح  هكه المشــكلة ولكن وردت إلينا النتيجة كما هى  مما يترتب  0الســيد  

ثالثة   قســم هندســة  عليه عدم  ســتمرارية العم  فى تفرين نتيجة التدريب الصــيفى للفرقة ال
االلكترونيات الصـناعية والتحكمو فى الكشـوف المخصـصـة لكلك ومعلومية الطالب بها وككلك 
عدم صرف مكافأة التدريب للطالب وايضا مكافأة المشرفين القائمين على التدريب من الخارج 

0 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار              
بمخاطبة رئيس مجلس قسم هندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم لفحص  ة وصت اللجن

و  سواء بالنجاح  و  7حالة الطالب وتدوين نتيجة الطالب الغير مرصود نتائجهم وعددهم   
رسوب  و الغياب حتى يتسنى لنا استكما  االجراءات وصرف  مكافأة التدريب ومكافأة 

 0الخارج مع اعتبار هكا الموضوع هام وعاج  جدا المشرفين القائمين على التدريب من 

 0والعرض على مجلس الكلية 



 0وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا

 

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                                                              
 

د/ فتحي 0أ                                                                                 

 عالسيد عبد السمي

 

 

 


