
 محضــــــر اجــتمـــاع                             

 للجنة شئون التعليم والطالب العاشرةالجلسة 

 م2019/2020ــي الجــــــــامعـ للعــــام

 م7/2020/ 22آلربعاء والمنعقدة يوم ا
**************************** 

 صباحا العاشرة والنصففي تمام الساعة  العاشرةعقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها   

   -م من كال من:22/7/2020 الموافـق ءآلربعايــوم ا

     

د/ رئيس اللجنة الجلسة بذكر ) بسم هللا الرحمن الررحيم   والترحيرب بالسرادة 0ستهل السيد أا

 0األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدول 

 
 

  -موضوع األول :لا*  

 0السابقةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئيسا د/ فتحي السيد عبد السميع0أ 1

 عضــــوا معوض إبراهيم معوضد/ 0أ 2

 عضــــوا د/ جمال محروس عطيه0أ 3

 عضــــوا / محمد سيد عبد القادر0د 4

 عضــــوا الشناوى/ لمياء محمد 0د 5

 عضـــــوا / عبير عبد العزيز عشره0د 6

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

 سكـــرتيـــرة الجـلسة داليا فوزي إبراهيم الشهالى                                           8



 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

  -: الثاني*الموضوع 

د/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والمتضمن تطبيق قواعد الرأفرة 0كتاب أ

الموحدة والمعمول بها بالكلية فى االعوام السابقة على مقرررات الصصرل الدراسرى االول 

م بعرد ههرور نتيجرة الصصرل الدراسرى 2019/2020 وذلك فى نهاية العام الجامعىفقط 

 0الثانى على أن تطبق بنصس عدد الدرجات ونسب الرأفة

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب     

  القـــــرار                       

                    0أوصت اللجنة علما على أن يتم إخطار رؤساء الكنتروالت بذلك  

 0ى مجلس الكليةوالعرض عل

 

 

 

 ) أعذار      -:ثالث*الموضوع ال

  الكترونيافقد ورد إلى الكلية  0نهرا للهروف التى تمر بها البالد بسبب جائحة كورونا 

عن طريق فاكس مكتب العميد خطابات من بعض الطالب يلتمسون قبول عذرهم الكترونيا 
 0عن دخول امتحانات الصرق النهائية أو عن تقديم أبحاث فى الصرق اآلدنى



د/ رئيس الجامعة والمتضمن االستعدادات الخاصة باالمتحانات 0"ورد إلينا خطاب أ
متحانات دون اجراء كشف طبى أو اجراءات والموضح فيه قبول الكلية لالعذار عن اال

 0"  الكترونياروتينيه وتقدم االعذار 

 -وعليه تقدم الطالب اآلتى أسمائهم باالعذار على النحو التالى:
 

 مالحهات الصرقة اسم الطالب م

عذر مرضى ) تدهور فى الصحة العامة    اإلعدادى خالد عبد الناصر عبد اللطيف 1
أبحاث الصصل  وعدم قدرته على تقديم

 الدراسى الثانى

الطالبة خارج البالد وال تستطيع الحضور  الرابعة والء حسن حسن العانوز 2
 بسبب هروف حهر الطيران الدولى

الطالب خارج البالد وال يستطيع الحضور  الرابعة كيرلس مينا يس بساده 3
 بسبب هروف حهر الطيران الدولى

بالتصويض عن مجلس الكلية فى قبول هذه االعذار د/ عميد الكلية 0وافق السيد أ
 0لحين العرض على مجلس الكلية

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

  القـــــرار                       

 0ةعلى مجلس الكلي والعرضبالموافقة  أوصت اللجنة 

 0وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا
 

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                                                             

 

 عد/ فتحي السيد عبد السمي0أ                                                                                       

 داليا//

 


