
 محضــــــر اجــتمـــاع

 الجلسة الثالثة للجنة شئون التعلٌم والطالب

 م9102/9191الجــــــــامعـــً  للعــــام

 م00/9102/ 92والمنعقدة ٌوم اآلحد   
**************************** 

شئــون التعلٌم والطالب جلستها الثالثة فً تمام الساعة عقــدت لجنــة   

م من كال 92/00/9102العاشرة والنصف صباحا ٌــوم االحد الموافـق  

   -من:

     

 ( والترحٌةب د/ رئٌس اللجنةة الجلسةة بة كر س  لا نمحرلا هللاةحيم1استهل السٌد أ

وحضةةر 1بالسةةادة اضعضـــةةـاـ ثـــةةـم شــةةـرع سٌـــادتـــةةــ فـــةةـً جــةةـدول اضعمةةال

 االجتماع الطالب رئٌس االتحاد / أحمد مصطفى أحمد خالد

  -*الموضوع اضول :  

 1م92/01/9102المصادقة على محضر اجتماع الجلسة الثانٌة بتارٌخ 

 لجنة شئون التعلٌم والطالبوبالعرض على  

 اضســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1أ 0

 عضــــوا د/ معوض إبراهٌم معوض1أ 9

 عضــــوا د/ جمال محروس عطٌـ1أ 3

 عضــــوا / دمحم سٌد عبد القادر1د 2

 عضــــوا / لمٌاـ دمحم الشناوى1د 5

 عضـــــوا / عبٌر عبد العزٌز عشره1د 6

 شئــون التعلٌــم والطـــالبمـــدٌر إدارة  / نبٌل جورجً بقطر                               1السٌد 2

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           8



 القـــــرار       

 المصادقة                    

                                                                                                                             س تصوٌب اسم خرٌج (  -:*الموضوع الثانً 

المـةـ كرة المعـــروضـةةـة مــةةـن مــــدٌــةةـر إدارة شئـةـون التعةةـلٌم والطـةةـالب علةةـى  -أ

تصةةوٌب اسةةم الخةةرٌج د/ وكٌةةل الكلٌةةة لشةةئون التعلٌــةةـم والطـــةةـالب بشةة ن 1السةةٌد أ

 -دٌنا عبد الفتاح عبد الغفار و لك :المهندسة / 

 / دٌنا عبد الفتاح عبد الغفار موسى من

 السبكى فتاح عبد الغفار موسىدٌنا عبد ال إلى /

تخصةة/ / هندسةةة ارلكترونٌةةات واالتصةةاالت الكهربٌةةة  9106خةةرٌج الكلٌةةة دور مةةاٌو 

 -حٌث تقدمت بطلب مرفق بالمستندات التالٌة :

 صورة من شهادة المٌالد قبل التصوٌب -0

 أصل شهادة المٌالد بعد التصوٌب -9

 أصل صورة تصحٌح وتثبٌت وابطال قٌد -3
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 وببلعرض على لجنت شئىن التعلين والطالة       

  القـــــرار                       

      1أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة  

المـةةـ كرة المعـــروضـةةـة مــةةـن مــــدٌــةةـر إدارة شئـةةـون التعةةـلٌم  - ب

الكلٌةةةةة لشةةةةئون التعلٌــةةةةـم د/ وكٌةةةةل 1والطـةةةةـالب علةةةةـى السةةةةٌد أ

والطــــالب بش ن تصوٌب اسم الخةرٌج المهنةدس / أحمةد رمضةان عبةد 

 -الحمٌد  و لك :

 اللطخ/ أحمد رمضان عبد الحمٌد   من



 دمحمأحمد رمضان عبد الحمٌد   إلى /

تخص/ / هندسة ارلكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم حٌةث  9108خرٌج الكلٌة دور ماٌو 

 -تقدم بطلب مرفق بالمستندات التالٌة :

 أصل شهادة المٌالد قبل التصوٌب -2

 أصل شهادة المٌالد بعد التصوٌب -5

 أصل صورة تصحٌح وتثبٌت وابطال قٌد -6

 وببلعرض على لجنت شئىن التعلين والطالة

  القـــــرار                       

      1أوصت اللجنة بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌة  

 

      -*الموضوع الثالث:

المـةةـ كرة المعـــروضـةةـة مــةةـن مــــدٌــةةـر إدارة شئـةةـون التعةةـلٌم والطـةةـالب علةةـى السةةٌد 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب والمــرفــةـق بهةا الطلةب الـةـ ى تقةدمت بةـ 1أ

أالـ نبٌةةل سـةةـالم إبراهٌــةةـم والمتضةةمن أنهةةا أدت التةةدرٌب الصٌفـةةـى الخةةا/ الطالبةةة / 

بالفــرقة الثالثةة س حاسةبات ( فةى وزارة االتصةاالت ولكةن أحضةرت المسةتندات والتقرٌةر 

للةةدكتور/ مشةرف التةدرٌب الةة ى أفةاد ب نةـ تةم تسةةلٌم النتٌجةة إلةى وكٌةةل  فةى وقةت متة خر

 1الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب



              

 وببلعرض على لجنت شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

بالموافقة على رصد درجة الطالبة فى كشوف النتٌجة  والعرض على أوصت اللجنة 

 1مجلس الكلٌة

 

 

      -*الموضوع الرابع:

والطـةةـالب علةةـى السةةٌد المـةةـ كرة المعـــروضـةةـة مــةةـن مــــدٌــةةـر إدارة شئـةةـون التعةةـلٌم 

د/ وكٌةةل الكلٌةةة لشةةئون التعلٌــةةـم والطـــةةـالب بشةة ن الطلةةب المقةةدم مةةن الطالةةب / دمحم 1أ

فوزى محمود بالفرقةة الرابعةة قسةم هندسةة االلكترونٌةات الصةناعٌة والةتحكم والموضةح 

فٌـ ب ن الطالب ضمن طالب كلٌات التعلٌم الصناعى الملتحقٌن بالكلٌة وٌلتمس فةى طلبةـ 

جنٌةـ   مصةروفات الكلٌةة (  5111بالنظر فى ت جٌل جزـ من المصةروفات الدراسةٌة س 

بسةةبب ظروفةةـ االجتماعٌةةة علةةى أن ٌةةتم سةةداد هةة ه المصةةروفات قبةةل امتحانةةات الفصةةل 

الدراسةةى الثةةانى علمةةا بةة ن قةةرار المجلةةس اآلعلةةى للجامعةةات الخةةا/ بالرسةةوم الدراسةةٌة 

 1سداد الرسوم المقررة دفعة واحدة ( له ه الفئة من الطالب ٌن/ على أن س ٌتم



 وببلعرض على لجنت شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

بالموافقة على حضور الطالب امتحانات الفصل الدراسى أوصت اللجنة 

 1االول

وفى حالة استمراره فى عدم سداد الرسوم الدراسٌة ٌتم حجب نتٌجة 

دخول امتحانات الفصل الدراسى  الفصل الدراسى االول وحرمانـ من

 الثانى والعرض على مجلس الكلٌة                    

 

      -*الموضوع الخامس:

المـةةـ كرة المعـــروضـةةـة مــةةـن مــــدٌــةةـر إدارة شئـةةـون التعةةـلٌم والطـةةـالب علةةـى السةةٌد 

د/ حمةةدى 1أ د/ وكٌةةل الكلٌةةة لشةةئون التعلٌــةةـم والطـــةةـالب والمرفةةق بهةةا خطةةاب السةةٌد1أ

على أحمد عوض رئٌس مجلس قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم والمتضةمن 

مقترحاتةـ بشةة ن اآلعةة ار التةةى ٌتقةةدم بهةةا طةالب الكلٌةةة رعةةادة االختبةةارات فةةى امتحانةةات 

  1نصف الفصل الدراسى س المٌد ترم ( على النحو الموضح بالتفصٌل بالم كرة المرفقة

 شئىن التعلين والطالةوببلعرض على لجنت 

 القـــــرار             

 -ب ن تكون االقتراحات على النحو التالى :أوصت اللجنة 



 1أن تكون اآلع ار المرضٌة معتمدة من اردارة الطبٌة بالجامعة -0

 1أن تقدم اآلع ار بحد أقصى خالل أسبوع من االمتحانات -9

طارئة إن ٌتم عرض اآلع ار على لجنة شئون التعلٌم بجلسة  -3

 1احتاج اآلمر

ٌتم تكلٌف السادة أعضاـ هٌئة التدرٌس بما انتهت إلٌـ لجنة شئون  -2

 التعلٌم والطالب 

 1أن ٌتم عقد اختبارات اآلع ار فى اآلسبوع العملى فى لجنة واحدة -5

                       1إعالن طالب الكلٌة به ه االقتراحات بعد موافقة مجلس الكلٌة علٌها   -6

 1والعرض على مجلس الكلٌة

 

       -*الموضوع السادس:

المـةةـ كرة المعـــروضـةةـة مــةةـن مــــدٌــةةـر إدارة شئـةةـون التعةةـلٌم والطـةةـالب علةةـى السةةٌد 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــةـالب والمرفةق بهةا الخطابةات الةواردة مةن قسةم 1أ

لتى تتضمن موافقةالقسم بجلسة ٌةوم اآلحةد هندسة ارلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌة وا

م على حرمان طالب الفرقة الثالثةة اآلتةى أسةمائهم مةن دخةول امتحانةات 02/00/9102

نهاٌةةةة الفصةةةةل الدراسةةةى اآلول لتجةةةةاوزهم نسةةةبة الغٌةةةةاب المسةةةموح بةةةةـ فةةةى حضةةةةور 

 -المحاضرات و لك على النحو التالى :

متحانات نهاٌة الفصل الدراسى فةى مقةرر س نظرٌةة الشةبكات ( للفرقةة حرمان الطالب اآلتى أسمائهم من دخول ا -أوال :

 -الثالثة وهم :

 دمحم كمال زكى سٌد أحمد -2                              دمحم فاٌز السٌد دمحم أمٌن -0

 أسامة مجدى أبو زٌد خلٌل -2دمحم دمحم شحاتـ على                             -3



 معتز دمحم عطٌـ البٌاع -6ض                           دٌفٌد مجدى طلعت رٌا -5

حرمان الطالب اآلتى أسمائهم من دخول امتحانات نهاٌة الفصل الدراسى فى مقرر س الصةوتٌات ( للفرقةة الثالثةة  -ثانٌا:

 -وهم :

 السٌد جمٌل السٌد حسن -0

 على عبد الحمٌد على أحمد -9

 معتز دمحم عطٌـ عبد المقصود -3

 شئىن التعلين والطالة وببلعرض على لجنت

 القـــــرار             

 1بالموافقة  والعرض على مجلس الكلٌةأوصت اللجنة 

 ما ٌستجد من أعمال    

    -*الموضوع السابع:

والطــالب علـى السٌد المــ كرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌـــر إدارة شئــون التعـلٌم 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بش ن الطالب/ أحمد دمحم دمحم زٌان المحول 1أ

من كلٌتنا إلى كلٌة الهندسة بشبٌن الكوم وال ى ٌلتمس فى طلبـ الموافقة على العدول 

 1عن التحوٌل نظرا لظروفـ العائلٌة الصعبة 



 والطالة وببلعرض على لجنت شئىن التعلين

 القـــــرار             

بالموافقة على العدول عن التحوٌل على أن ٌحتسب أوصت اللجنة 

ر بعد تقدٌم المستندات الخاصة ب لك ع الفصل الدراسى اآلول 

 1والعرض على مجلس الكلٌة

 

 

    -*الموضوع الثامن:

والطــالب علـى السٌد  المــ كرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌـــر إدارة شئــون التعـلٌم

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بش ن مقترح جدول امتحانات الفصل 1أ

م وٌنتهى فى 95/09/9102م وال ى ٌبدـ 9102/9191الدراسى اآلول للعام الجامعى 

م 02/09/9102م وك لك امتحانات الشفهى والعملى على أن تبدـ 93/0/9191

وأٌضا امتحانات التخلفات الفصل الدراسى اآلول تبدـ  93/09/9102وتنتهى فى 

 1م 06/9/9191



 وببلعرض على لجنت شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 1بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌةأوصت اللجنة 

    -*الموضوع التاسع:

والطــالب علـى السٌد المــ كرة المعـــروضــة مـــن مــــدٌـــر إدارة شئــون التعـلٌم 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بش ن إٌقاف القٌد اآلول عن العام الجامعى 1أ

م للطالب/ دمحم السٌد دمحم حسن عبد الوهاب المقٌد بالفرقة ارعدادى للعام 9102/9191

م وحالتـ مستجد حٌث أحضر الطالب المستندات الدالة على 9102/9191الجامعى 

 1 لك

 وببلعرض على لجنت شئىن التعلين والطالة

 القـــــرار             

 1بالموافقة والعرض على مجلس الكلٌةأوصت اللجنة 

 0وانتهت اللجنت في تمبم السبعت الىاحدة ظهرا
 

 وكيل الكليت لشئىن التعلين والطالة                                        

 

 د/ فتحي السيد عبد السميع0أ                                                        
 

 دالٌا//

 


