محضــــــر اجــتمـــاع
الجلسة السادسة للجنة شئون التعلٌم والطالب
للعــــام الجــــــــامعــــً 1029/1028م
والمنعقدة ٌوم األحد 1029/1/12م
****************************

عقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها (السادسة) فً تمام
الساعة العاشرة والنصف صباحا ٌــوم األحد الموافـق 1029/1/12م
من كال من-:
م

األســـــــــــــــــــــــــــــم

2

أ0د /فتحً السٌد عبد السمٌع

رئٌسا

1

أ0د /معوض إبراهٌم معوض

عضــــوا

3

أ0د /مجدي محمد كامل ٌوسف

عضــــوا

2

د /0محمد محمد السعٌد الحلوانً

عضــــوا

5

د /0سامح عبد الحلٌم محمد

عضـــــوا

6

السٌد /0نبٌل جورجً بقطر

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم
والطـــالب

7

دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى

سكـــرتٌـــرة الجـلسة

واعتذر عن الحضور د /0هناء أبو العنٌن تركً
استتتتهل الستتتٌد أ0د /رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتذكر ( بستتتم التتترحمن التتترحٌم )
والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال0

*الموضوع األول -:
المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الخامسة بتارٌخ 1029/2/17م0
وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

القـــــرار
المصادقة

*الموضوع الثانً

 ( -:ترخٌص لدخول االمتحان )

المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌـــر إدارة شئــون التعـلٌم والطــالب علـى السٌد أ0د/
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخول
امتحانات هذا العام الجامعً 1029/1028م حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك0
الفرقة

عدد المواد

فرصة التقدم لالمتحان

م

اسم الطالب

2

مٌنا مفتاح عٌاد عبد الملك

الرابعة -تحكم

5

السادسة

1

حسام أحمد عبد العزٌز زاهر

الرابعة -تحكم

7

الثانٌة

وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة
القـــــرار

أوصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلل الكلٌة 0

*الموضوع الثالث-:

(اقتراح موعد االمتحانات خالل الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً 1029/1028م )

المــذكرة المعـــروضــة مــتـن مـــدٌـتـر إدارة شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب
علـى الستٌد أ0د /وكٌتل الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب بشتأن اقتتراح
مواعٌتتتتتد االمتحانتتتتتات ختتتتتالل الفصتتتتتل الدراستتتتتً الثتتتتتانً للعتتتتتام الجتتتتتامعً
1029/1028م وذلك على النحو التالً-:
 امتحانتتتتات نصتتتتف الفصتتتتل الدراستتتتً الثتتتتانً متتتتن  1029/3/30إلتتتتى1029/2/6م0

 امتحانات الشفهً والعملً من  1029/5/28إلى 1029/5/13م0 امتحانتتتتتتات الفصتتتتتتل الدراستتتتتتً الثتتتتتتانً متتتتتتن  1029/5/15إلتتتتتتى1029/6/12م0
 امتحانات التخلفات من  1029/6/16إلى 1029/7/2م0 تكملة المشروع من 1029/6/26م0 مناقشة المشروع من 1029/7/27م0 بداٌة التدرٌب الصٌفً من 1029/7/2وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

القـــــرار
أوصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلل الكلٌة 0

*الموضوع الرابع ( -:إرجاء قٌد للعام القادم 1010/1029م )
المــذك تـرة المعـــروضـتتـة مــتتـن مـتتـدٌر إدارة شئـتتـون التعـلٌــتتـم والطـتتـالب علــ تـى
السٌـتتـد أ0د /وكٌــتتـل الكلٌـــتتـة لشئـــتتـون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب بشتتأن تقتتدم كتتل متتن
الطتتتالب اآتتتتً أستتتمائهم بعتتتد بطلبتتتات ٌلتمستتتون فٌهتتتا إرجتتتاء قٌتتتدهم للعتتتام القتتتادم
1010/1029م نظرا لتأخٌر وصول أسمائهم إلى الكلٌة حٌتث تتم تعتدٌل ترشتٌحهم
عن طرٌق مكتب التنسٌق نتٌجتة لزٌتادة درجتاتهم فتً الثانوٌتة العامتة حٌتث أحضتر
كل منهما ( صورة بطاقة الترشٌح – شهادة الثانوٌة العامة بعد التعتدٌل – استتعالم
إدارة الجامعة الخاص بتعدٌل ترشٌحهم) وذلك على النحو التالً-:

م

اسم الطالب

2
1

عمرو جمال على خلٌل
محمد أحمد محمد القصرى

مجموع الدرجات
فً الثانوٌة
العامة
38085
381

الحد األدنى الذي
تقبله الكلٌة
38085
38085

وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

القـــــرار
أوصتتت اللجنــتتـة بالموافقتتة والعتترض علتتى مجلتتل الكلٌتتة علتتى أن ال
ٌحتسب إرجاء القٌد ضمن مرات إٌقاف القٌد0

*الموضوع الخامل  ( -:تأجٌل دخول امتحان مقرر تحمٌل )
المــــذكــرة المعـــروضـــــة مـــن مـــــدٌــــر إدارة شئــون التعـلٌـتـم والطـــتـالب علــتـى
السٌـــد أ0د /وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشــأن تأجٌل دخول امتحان مقترر
الكٌمٌتتاء ( مقتترر تحمٌتتل ) للطالتتب /رضتتوان زكرٌتتا رضتتوان بالفرقتتة الثانٌتتة للعتتام الجتتامعً
1029/1028م

( مقرر تحمٌل من الفرقة اإلعدادي )0

وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

القـــــرار
أوصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلل الكلٌة0

*الموضوع السادل  ( -:إعادة قٌد طالب بعد إحضار الموقف التجنٌدى)
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــدٌر إدارة شئــون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى الستٌد أ0د/
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن إعادة قٌتد الطالتب /مٌنتا مفتتاح عٌتاد عبتد

الملك بالفرقة الرابعة قسم  /هندسة اإللكترونٌات الصناعٌة والتحكم حٌث أحضر الطالتب
نموذج التجنٌتد بتتارٌخ 1029/1/20م ٌتضتمن بأنته أصتبح ٌتر مطلتوب للتجنٌتد نهائٌتا
وذلك خالل شهر من تارٌخ القرار0
وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

القـــــرار
أوصت اللجنـــة بالموافقة والعرض على مجلل الكلٌة0

*الموضوع السابع -:
المــذكرة المعـــروضــة مـــن مــدٌر إدارة شئــون التعتـلٌم والطـتـالب علتـى الستٌد أ0د/
وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن المذكرات التً تقدم بهتا مشترفً التتدرٌب
بالكلٌة باقتراح زٌادة مدة التدرٌب الصٌفً الداخلً لطتالب الفرقتة اإلعتدادي

واألولتتى والثانٌتتة متتن  2أستتابٌع إلتتى  6أستتابٌع فتتً هتتذا العتتام الجتتامعً
1029/1028م حتتتتى ٌتستتتنى لهتتتم بتنفٌتتتذ البرنتتتامت التتتتدرٌبً المقتتتترح لهتتتذا العتتتام
وتحقٌق أقصى استفادة للطالب0
وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

القـــــرار
أوصتت اللجنــتـة بالموافقتة علتى زٌتتادة متدة التتدرٌب الصتٌفً التداخلً لطتتالب
الفرقة اإلعدادي واألولى والثانٌتة متن  2أستابٌع إلتى  6أستابٌع فتى هتذا العتام
الجتتتامعى 1029/1028م طبقتتتا للمتتتذكرات التتتتً تقتتتدم بهتتتا مشتتترفً التتتتدرٌب بالكلٌتتتة

والعرض على مجلل الكلٌة0
وانتهت اللجنة في تمبم السبعة الىاحدة ظهرا0

وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب
أ0د /فتحً السٌد عبد السمٌع

