
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعلٌم والطالب العاشرةالجلسة 

 م6106/6102للعــــام الجــــــــامعــــً 

 م01/6/6102األحد والمنعقدة ٌوم 

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

( فً تمام الساعة العاشرة ن التعلٌم والطالب جلستها )العاشرةعقــدت لجنــة شئــو  
 الموافـق صبـــاحــا ٌــوم األحد والنصف 

 

   -م من كال من:01/6/6102

د/ رئٌس اللجنة الجلسة بذكر ) بسم هللا الررحمن الررحٌم ( والترحٌرب 1استهل السٌد أ

 1بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

 

 

   

 األســـــــــــــــــــــــــــــى و
 رئٌســـا                                  فتحً السٌد عبد السمٌعد/  1أ 0

 عضــــوا معوض إبراهٌم معوضد/  1أ 6

 عضــــوا / جمال محروس عطٌة1د 3

 عضـــــوا / حسنى عبد العزٌز شعلة1د 4

 عضـــــوا خالد محمود حسن عبد الرحٌم /1د 5

مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم  / نبٌل جورجى بقطر                               1السٌد 6
 والطـــالب

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           2



   -ألول :ا*الموضوع   

 1م60/5/6102بتارٌخ  التاسعةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

                     المصادقة       

 ) حرخيض ندخىل االيخحبنبث (                  -الثانى: *الموضوع
د/ 1شئـرـون التعرـلٌم والطرالب علرى السرٌد أ ةالمــذكرة المعروضرة مــرـن مردٌر إدار   

ارج وكٌررل الكلٌررة لشررئون التعلررٌم والطررالب بشررطن الترررخٌن لطررالب ال رررن مررن الخرر

   -م وذلك على النحو التالً:6106/6102الجامعً لدخول االمتحانات لهذا العام 

 1وم الخاصة بذلكحٌث قام الطالب بسداد الرس

 وببنعرض عهى جلنت شئىٌ انخعهيى وانطالة
 

 انقـــــرار                       
 أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة

 -:*الموضوع الثالث  

 

د/ 1شئـررـون التعررـلٌم والطررالب علررى السررٌد أ ةالمـررـذكرة  المعروضررة مــررـن مرردٌر إدار

وكٌررل الكلٌررة لشررئون التعلررٌم والطررالب بشررطن التمرراس الطالررب/ محمررد مصررط ى جررابر 

خلٌ ة ) بال رقة الثانٌة ( لتحدٌد موعد المتحران التخل رات فرى مقررر الرسرم وا سرقاط 

 حٌررث ٌررذكر الطالررب فررى التماسرره بطنرره نجررف فررى مقرررر الوصرر ٌة فررى العررام الجررامعً

 فرصة التقدم لالمتحان عدد المواد ال رقة اسم الطالب م

 من الخارجفرصة أولى  6 الثالثة قطب محمد أحمد قطب 0



م ولررم ٌررادت امتحرران مقرررر الرسررم وا سررقاط مررع وجررود تعررارض فررى 6104/6105

 1امتحان التخل ات مع مقرر أخر بال رقة األولى " مادة القٌاسات "

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 

 القـــــرار           

امتحانرات التخلرف أوصت اللجنة بطن ٌعقد للطالب امتحان فً مادة التخلف خالل فتررة 
 1والعرض على مجلس الكلٌة م6106/6102الخاصة بال صل الدراسً الثانً 

     

           -*ادلىضىع انرابع :      
 ى السٌدــالب علــــشئــون التعـلٌم والط ةالمــذكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار -أ  

 رضى الثانً للطالب/ـــالمبشطن العذر  د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب1أ     

 ى عن دخول امتحان ال صل ــــوائل عنتر السٌد عبد الواحد المقٌد بال رقة األول     

 رٌرـالب التقــــالطم حٌث أحضر 6106/6102عام الجامعً الدراسً الثانً لل      

 1الطبً الذي ٌ ٌد ذلك       

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب
 

 القـــــرار           

 1أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة

 

 د/1شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد أ ةالمــذكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار -ب

 الب/ـى الثانً للطـــرضـــذر المـــالب بشطن العــوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والط    

 ان مادة ـهشهش بال رقة الرابعة ) تحكم ( عن دخول امتححبشً إبراهٌم  أحمد     

 م  حٌث6106/6102ً ـــدراسً الثانـــال صل الــ( ب 4) تطبٌقات نظم التحكم     

 1أحضر الطالب التقرٌر الطبً الذي ٌ ٌد ذلك    



 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب   
 

 القـــــرار               

 1بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌةأوصت اللجنة     

 د/1شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد أ ةالمــذكرة المعروضة مـــن مدٌر إدار -ج

 الب/ـــى األول للطـــبشطن العذر المرض البـــم والطــــوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌ    

 أحمد اشرف حسنى محمد شحاتة المقٌد بال رقة األولى عن دخول امتحان ال صل    

 م حٌث أحضر الطالب التقرٌر الطب6106/6102ًالدراسً الثانً للعام الجامعً   

 1الذي ٌ ٌد ذلك   

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب   

 

 القـــــرار               

 1والعرض على مجلس الكلٌةأوصت اللجنة بالموافقة     

 -: *ادلىضىع اخلبيس

د/ وكٌل 1المــذكرة المعروضة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد أ

د الطالب/ نصر ناصر مصط ى ـــإرجاء إعادة قٌ الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشطن

م حٌث انتهى 6102/6101ادم ــً القــام الجامعـــٌاقوت بال رقة ا عدادي فى الع



كرٌة قبل امتحانات الطالب من تــــطدٌة الخدمة العسكرٌة وأحضر شهادة الخدمة العس

 1ب تــــرة قصٌرة ال رقة ا عدادي

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار           

 1أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة

  -: بدس*ادلىضىع انس
د/ 1شئـرـون التعرـلٌم والطرالب علرى السرٌد أ ةالمــذكرة المعروضرة مــرـن مردٌر إدار   

د/ نائرب رئرٌس الجامعررة 1وكٌرل الكلٌرة لشرئون التعلرٌم والطرالب بشرطن خطراب السرٌد أ

والموضف فٌه مقترحات الكلٌة فى حالة الرغبة فً إدخرال تعردٌالت علرى المصرروفات 

الطرالب الدراسٌة المقررة على الطالب الوافدٌن لخلق بٌئة تنافسٌة لجذب المزٌرد مرن 

 1الوافدٌن للدراسة بالكلٌة

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 

 القـــــرار           

% 51باقتراح تخ ٌض نسربة الرسروم الدراسرٌة للطرالب الوافردٌن إلرى أوصت اللجنة 

 1والعرض على مجلس الكلٌةمع تقسٌط المبلغ على قسطٌن خالل العام الجامعً 

 (  خبص بربنبيج اذلندست انطبيت احليىيت) -*ادلىضىع انسببع:

د/ 1شئـرـون التعرـلٌم والطرالب علرى السرٌد أ ةالمــذكرة المعروضرة مــرـن مردٌر إدار   

العذر المرضى األول للطالبرة/ إٌمران محمرد وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بشطن 

األول عرن دخرول حسٌن داهش والمقٌدة ببرنامج الهندسة الطبٌة الحٌوٌرة بالمسرتوت 



م 01/6/6102والمقرر امتحانها ٌوم االثنٌن الموافرق  6امتحان مادة برمجة حاسب 

 1حٌث أحضرت الطالبة التقرٌر الطبً الذي ٌ ٌد ذلك

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار           

 1أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة

 

 

 0 انىاحدة ظهراوانخهج انهجنت يف متبو انسبعت 

 

 وكيم انكهيت نشئىٌ انخعهيى وانطالة

 

د/ فخحي انسيد عبد 0أ                                                                          
 انسًيع

 

 

 

 

 

 

 


