محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة السابعة للجنة شئون التعلٌم والطالب
للعــــام الجــــــــامعــــً 7102/7102م
والمنعقدة ٌوم األحد 7102/3/75م
****************************

عقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها (السابعة ) فً تمام
الساعة العاشرة والنصف صباحا ٌــوم األحد الموافـق
7102/3/75م من كال من-:
األســـــــــــــــــــــــــــــن

ن

0

1د /فتحً السٌد عبد السمٌع

رئٌسا

7

1د /معوض إبراهٌم معوض

عضــــوا

3

د /1محمد محمد السعٌد الحلوانً

عضـــــوا

4

د /1نرمٌن عبد الوهاب حسن

عضـــــوا

5

السٌد د /1طارق حمد محمود

عضـــــوا

6

السٌد /1نبٌل جورجً بقطر

2

دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب

سكـــرتٌـــرة الجـلسة

واعتذر عن الحضور السٌد د /1محمد سعٌد حسن شمس
استتتتهل الستتتٌد 1د /رئتتتٌس اللجنتتتة الجلستتتة بتتتذكر ( بستتتم التتترحمن التتترحٌم )
والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال1

*الموضوع األول -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة السادسة بتارٌخ 7102/7/75م1
وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
المصادقة

*الموضوع الثانً

( -:ترخٌص لدخول االمتحانات)

المــذكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد 1د /وكٌل الكلٌة لشئون
التعلٌـــم والطــــالب بشأن الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخول امتحانات الفصل
الدراسً الثانً لهذا العام الجامعً 7102/7102م حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم
الخاصة بذلك
م

اسم الطالب

الفرقة

عدد المواد

0

حامد فتحً حامد الصوفانى

الثانٌة

01

األخٌرة

7

حاتم بو النجا محمد دعبس

الثانٌة

5

األخٌرة

3

حذٌفة محمود حمد محمد

الثالثة

0

األخٌرة

4

سامة الحسٌن عبد الرؤوف

الرابعة

5

األولى

حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك1

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار

وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة1

فرصة التقدم لالمتحان

*الموضوع الثالث  ( -:إٌقاف قٌد )
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم
والطالب على السٌد 1د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب
بشأن إٌقاف القٌد األول للطالب /حمد محمد محمد عبد المعطى
عمر بالفرقة الثانٌة عن العام بأكمله 7102/7102م لظروف
عمله خارج البالد حٌث حضر الطالب ما ٌفٌد بأنه العائل الوحٌد
السرته1

وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
وصتتتت اللجنتتتة بالموافقتتتة والعتتترض علتتتى مجلتتتس
الكلٌة1

*الموضوع الرابع -:
المــذكرة المعــــروضــة مـــن مدير إدارة شئـــون الععــمين والبـعل مـس السـيد
أ0د /وكيــا الكميــة لشــئون الععميـــــن والبــــــعل كشـــــفن مــذكرة مشــر
الداخم

العــدريل

كالكمية وهن - :

الستتٌد 1د /مصتتطفى حستتن عٌستتى

مشتترف تتتدرٌب الفرقتتة

اإلعدادي
الستتٌد 1د /فهٌمتتة بتتو المجتتد عٌستتوي

مشتترف تتتدرٌب الفرقتتة

األولى
الستتٌد د /1احمتتد نبٌتته زكتتى راشتتد

مشتترف تتتدرٌب الفرقتتة

الثانٌة
إلتتى الستتٌد 1د /وكٌتتل الكلٌتتة لشتتئون التعلتتٌم والطتتالب بتتاقترا بزٌتتادة متتدة
التتتدرٌب الصتتٌفً التتداخلً لطتتالب الفرقتتة اإلعتتدادي واألولتتى والثانٌتتة متتن 4
ستتابٌع إلتتى  6ستتابٌع حتتتى ٌتستتنى لهتتم تنفٌتتذ البرنتتامل التتتدرٌبً الصتتٌفً
الداخلً على الطالب وتحقٌق قصى استفادة للطالب1
وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
وصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة1

*الموضوع الخامس -:

المــذكرة المعــــروضـتـة مــتـن متدٌر إدارة شئـتـون التعتـلٌم والطتالب
على السٌد 1د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشتأن الخطـتـاب
التتتوارد متتتن التتتدكتور /ستتتمٌر محمتتتد بتتتدو  -المتتتدٌر التنفٌتتتذي لبرنتتتامل
الهندسة الطبٌة الحٌوٌة والتكنولوجٌا
والذي ٌلتمس فٌه-:
تعتتدٌل نظتتام الكنتتترول فتتى برنتتامل الهندستتة الطبٌتتة الحٌوٌتتة كمتتا هتتو
موضح بالتفصٌل فى خطاب سٌادته1
وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
القـــــرار
وصت اللجنتة بتااللتزام بمتا ٌتتم العمتل بته فتً كنتتروالت نظتام الفصتلٌٌن والعترض
على مجلس الكلٌة1

وانتهت اللجنة فً تمام الساعة الواحدة ظهرا1
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
1د /فتحً السٌد عبد السمٌع

