
 محضــــــر اجــتمـــاع                   

 للجنة شئون التعلٌم والطالب ةالعاشرالجلسة 

 م1028/1029الجــــــــامعــــً  للعــــام

 م12/5/1029آلحد والمنعقدة ٌوم ا
**************************** 

( فً تمام ةالعاشرعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )  

م من كال 12/5/1029 الموافـق الحدٌــوم ا العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -من:

     

 

د/ رئتتٌا اللجنتتة الجلستتة بتتمكر ) بستتم ل التترحمن التترحٌم ( والترحٌتتب 0استتتها الستتٌد  

 0سٌـــادتــــه فــــً جـــدوا األعماابالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع 

  -*الموضوع األوا :  

 0م15/4/1029بتارٌخ  التاسعةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع0  2

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض0  1

 عضــــوا  د/ مجدي محمد كاما ٌوسف0  2

 عضــــوا محمد محمد السعٌد الحلوانً/ 0د 3

 عضـــــوا / سامح عبد الحلٌم محمد0د 4

 عضـــــوا / هناء  بو العنٌن ترك0ًد 5

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب / نبٌا جورجً بقطر                               0السٌد 7

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           8



 المصادقة                    

 ) ترخٌص لدخوا االمتحان (  -: الثانً*الموضوع 

د ــى السٌـــم والطــالب علـــون التعـلٌـــشئــ ةمــــدٌـــر إداررة المعـــروضــة مـــن ـــالمــمك   

 د/ وكٌا الكلٌة0 

الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخوا امتحانات هتما بشأن لشئون التعلٌـــم والطــــالب  

 0سوم الخاصة بملكم حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الر1028/1029العام الجامعً 

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد الفرقة اسم الطالب م

 األخٌرة 3 األولى عبد الرازق السٌد عبد الرازق الصٌاد 2

 األولى 7 الثانٌة شادي على حسن 1

 الثالثة ------ الثانٌة  حمد إبراهٌم عبد العزٌز 2

 الثانٌة 5 اتصاالت -الثالثة فاطمة زكرٌا عبد الستار 3

 الثانٌة 7 الرابعة إسالم السٌد محمد ٌوسف 4

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة       

  القـــــرار                       

 

 0 والعرض على مجلا الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

                                           )  عمار مرضٌة ( -ثالث:*الموضوع ال

شئـتتتـون التعـلٌـــتتتـم  ةمــــدٌــتتتـر إدارـتتتـن ـــة مــتتترة المعـــروضــــتتتـالمــمك - 

بشتأن د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0والطــالب علــــى السٌـــد  



ً ـــتـانــثــً الـــــدراســــن الفصا الــاعن دخوا امتح الثانًالعمر المرضى 

للطالتتتب/ ولٌتتتد محمتتتد محمتتتد رٌحتتتان م 1028/1029ً ــتتتـامعــــام الجــــتتتـللع

 0المقٌد بالفرقة الثانٌة حٌث  حضر الطالب التقرٌر الطبً الداا على ملك

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 0 مجلا الكلٌةوالعرض على بالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

 

 

شئـتـون التعتـلٌم والطـتـالب  ةمــــدٌـــر إدارالمــمكرة المعـــروضــة مـــن  -ب

العتتتمر  بشتتتأند/ وكٌتتتا الكلٌتتتة لشتتتئون التعلٌــتتتـم والطـــتتتـالب 0علتتتـى الستتتٌد  

ً ــــتتتـدراســــــا الـــتتتـات الفصــــتتتـانــــعتتتن دختتتوا امتح الثتتتانًالمرضتتتى 

 م 1028/1029امعً ـــام الجـــــً للعــــانـــثــال



للطالب/ هانى محمد عبد المعتز عبتد العزٌتز الهتو المقٌتد بالفرقتة الثانٌتة حٌتث 

التقرٌر الطبً الداا على ملك على  ن ٌتم احتستاب عتمري الفصتا األوا  حضر الطالب 

 0والفصا الثانً عمرا واحدا 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 0 والعرض على مجلا الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

 

 

 

شئـتتتتـون التعتتتتـلٌم  ةمــــدٌــتتتتـر إدارالمـتتتتـمكرة المعـــروضـتتتتـة مــتتتتـن  -جـتتتتـ 

 بشتتأند/ وكٌتتا الكلٌتتة لشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب 0والطـتتـالب علتتـى الستتٌد  

ً ــــتـدراســــــا الـــتـات الفصــــتـانــــعتن دختوا امتح الثانًالعمر المرضى 

 م 1028/1029امعً ـــام الجـــــً للعــــانـــثــال



حٌتث وحالتته بتاق المقٌد بالفرقة الثانٌة   حمد مهدى عطٌه الباجورىللطالب/ 

التقرٌر الطبً الداا على ملك على  ن ٌتم احتستاب عتمري الفصتا األوا  حضر الطالب 

 0واحدا  والفصا الثانً عمرا

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 0 والعرض على مجلا الكلٌةبالموافقة  ةـــ وصت اللجن

 

 

 

   (تصوٌب اسم طالب) -:لرابع*الموضوع ا

شئــــتتتتـون التعـلٌــتتتتـم  ةمــــدٌــتتتتـر إدارة مــتتتتـن ــتتتتـرة المعـــروضــــتتتتـالمــمك

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــتـالب بشتأن 0والطــالب علـــى السٌـــد  

الب/  حمتد  حمتد بتدوى محمتد المقٌتد بالفرقتة الثالثتة ) ــتـم الطــتـح اســـتصحٌ

قستتتتم هندستتتتة االلكترونٌتتتتات واالتصتتتتاالت الكهربٌتتتتة ( فتتتتً العتتتتام الجتتتتامعً 

 -نحو التالً:م وملك على ال1028/1029



 من/  حمد  حمد بدوى محمد

 بدوىإلى/  حمد  حمد بدوى محمد 

 حٌث  حضر الطالب المستندات التالٌة

 شهادات المٌالد قبا وبعد التصوٌب -2

 نمومج تصحٌح وتثبٌت وإبطاا قٌد -1

 

 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                   

 0الكلٌة والعرض على مجلا بالموافقة  ةـــ وصت اللجن

   -:لخاما*الموضوع ا

شئــــتتتتـون التعـلٌــتتتتـم  ةمــــدٌــتتتتـر إدارة مــتتتتـن ــتتتتـرة المعـــروضــــتتتتـالمــمك

د/ وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــتـالب بشتأن 0والطــالب علـــى السٌـــد  

/ هنتاء 0دوالمقدم من  تعدٌا درجات العملى والنظرى لطالبٌن بالفرقة اآلولى 

متتدرا بقستتم هندستتة وعلتتوم الحاستتبات فتتى متتادة هٌاكتتا  – بتتو العنتتٌن تركتتى 

نظرا لخطأ فى رصد الدرجة  وملك على النحتو التتالى  البٌانات والخوارزمٌات 

:- 

 درجة العملى والنظرى اسم الطالب م

 21 4 شبانه  حمد جماا زكى 2



 10 4  حمد محمد  بو زٌد البروانى 1

 
 وببلعرض على لجنة شئىن التعلين والطالة              

 القـــــرار                   

  الكلٌةوالعرض على مجلا الموافقة عدم ب ةـــ وصت اللجن

 0الىاحدة ظهراوانتهت اللجنة في تمبم السبعة 
 

 وكٌا الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                                                        

 عفتحً السٌد عبد السمٌد/ 0                                        

 


