
           

 محضــــــر اجــتمـــاع                   

 للجنة شئون التعلٌم والطالب سادسةالالجلسة 

 م7102/7102للعــــام الجــــــــامعــــً 

 م75/7/7102والمنعقدة ٌوم األحد 
**************************** 

( فً تمام  سادسةعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )ال  

ٌــوم األحد الموافـق   العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -م من كال من:75/7/7102

 

     

 طارق أحمد محمود/ 1واعتذر عن حضور االجتماع السٌد د

/ سومٌر محمود بودوح لحضوور 1د –د/ كموا  حسون عوو    1وتم دعووة السوٌد أ

 هذه الجلسة 

د/ رئوووٌل اللجنوووة الجلسوووة بوووذكر ) بسوووم   الووورحمن الووورحٌم ( 1اسوووته  السوووٌد أ

 1سٌـــادتــــه فــــً جـــدو  األعما والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1أ 0

 عضــــوا د/  معو  إبراهٌم معو 1أ 7

 عضـــــوا / محمد محمد السعٌد الحلوان1ًد 3

 عضـــــوا عبد الوهاب حسن / نرمٌن1د 4

 عضـــــوا / محمد سعٌد حسن شمل1د 5

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب / نبٌ  جورجً بقطر                               1السٌد 6

  سكـــرتٌـــرة الجـلسة  دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           2



  -*الموضوع األو  :  
 

 1م04/0/7102بتارٌخ  الخامسةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                           
 

      -: الثانً*الموضوع 

 

د/ وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب 1المعــــروضــة مـــن السٌد أ المــذكرة

إبداء رأح لجنـــة شئـــون التعلٌـــم والطالب فى إمكانٌة انتداب بع  بشأن 

من أعضاء هٌئة تدرٌل الكلٌة ) المنتدبٌن انتداب كلى خارج الجامعة ( 

ات لهذا لتدرٌل بع  المقررات فً الكلٌة من عدمه مع توضٌح المبرر

االنتداب بما ال ٌتعار  مع ضوابط انتدابات أعضـــاء هٌئـــة التدرٌل التً 

   1م72/2/7117أقرها مجلل الجامعة بتارٌخ 

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

علوى انتوداب بعو  مون أعضواء هٌئوة تودرٌل الكلٌوة  بعدم الموافقوة أوصت اللجنوة

  1)المنتدبٌن انتداب كلى خارج الجامعة (لتودرٌل بعو  المقوررات الدراسوٌة فوى الكلٌوة 

 1والعر  على مجلل الكلٌة

 

     -: ثالث*الموضوع ال



المــذكرة المعـــروضــة مـــن مدٌر إدارة شئــون التعـلٌم    

د/  وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌم 1والطالب على السٌد أ

اقتــــراح مـــوعـــد االمتحانـــات خال  والطالب بشأن 

م ) امتحـــان نصف 7102/7102الفص  الدراسً الثانً 

دراسً امتحان نهاٌة الفص  ال –الفص  الدراسً الثانً 

امتحانات التخلفات  1امتحانات الشفهً والعملً   –الثانً 

      1مناقشة المشروع ( –

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

أوصوووت اللجنوووة بالموافقوووة والعووور  علوووى مجلووول 

 1الكلٌة

 

 

 

 

 



     -: رابع*الموضوع ال

شئــون التعـلٌم  ةمـــن مدٌر إدار المعــــروضــةالمــذكرة  

د/ وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌـــم 1والطالب على السٌد أ

والطــــالب بشأن مقترح شهادة التخرج لطالب البرامج 

حٌث سبق وتم عر  مقترح   –نظام الساعات المعتمدة 

نظام الساعات المعتمدة شهادة التخرج لطالب البرامج ب

لسته السادسة بتارٌخ مجلل الكلٌة بجحٌث أوصى 

باللغة بتأجٌ  الموضوع لحٌن عر  النسخة  م4/7/7102

 11ومرفق طٌه المقترح باللغة اإلنجلٌزٌة 11اإلنجلٌزٌة

تنفٌذا لقرار مجلل الكلٌة ) ومرفق طٌه أٌضا صورة من 

المقترح الخاص بشهادة التخرج العربً الذي سبق عرضه 

        1على مجلل الكلٌة(

 جنة شئون التعلٌم والطالبوبالعر  على ل

  القـــــرار                       

والعووور  علوووى مجلووول بالموافقوووة  أوصوووت اللجنوووة

 1الكلٌة



     -: خامل*الموضوع ال

شئــون التعـلٌم  ةالمعــــروضــة مـــن مدٌر إدارالمــذكرة   

لشئون التعلٌـــم  الكلٌة د/ وكٌ 1والطــــالب علـــى السٌد أ

والطــــالب بشأن المالحظات التً وردت إلٌنا من اإلدارة 

على الخطط  بالجامعةالعامة لشئون التعلٌم والطالب 

الدراسٌة السابقة لبرامج الساعات المعتمدة وأٌضا 

التً تتعار  مع قرارات الئحة البرنامج  المالحظات

فً  وقرارات رئٌل الجامعة طبقا للتفاصٌ  الموضحة

  1المذكرة

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب    

  القـــــرار                       

للبورامج  نبمخاطبوة المودٌرٌن التنفٌوذٌٌ أوصت اللجنة

 1والعر  على مجلل الكلٌةبهذه المالحظات 

 

 



     -: سادل*الموضوع ال

شئــون التعـلٌم  ةالمعــــروضــة مـــن مدٌر إدارالمــذكرة 
د/ وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌـــم 1والطالب على السٌد أ

والطــــالب بشأن الخطاب الوارد من الدكتور/ سمٌر بدوح 
المدٌر التنفٌذي لبرنامج الهندسة الطبٌة الحٌوٌة  إلى السٌد 

عر  ما بشأن  د/ وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب1أ
 -وص الموضوعٌٌن التالٌٌن:ذكره فً خطابه للدراسة بخص

استمرار استقبا  الكلٌة للطالب حتى نهاٌة الترم  -0
 1األو 

المستوح المتدنً فً اللغة اإلنجلٌزٌة لطالب المعاهد  -7
طبقا للتفاصٌ  المذكورة فً           والدبلومات الفنٌة
 الخطاب المرفق

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب    

  القـــــرار                       

 -أوصت اللجنة :

( والخاصة بوجود نسبة ضئٌلة من الطالب ٌتم  0) بأنه بالنسبة لبند )  -0
ٌرجع ذلك إلى إجراءات مكتب التنسٌق فً  111قٌـــدهـــم متــأخــرا (

 1التحوٌالت الخاصة بتقلٌ  االغتراب 

 -:( والخاص بالمستوح المتدنً فً اللغة  7أما بالنسبة لبند )  -7

( من الئحة البرامج والتــً تنص علـــى أنــه 4برجــاء الرجـــوع إلى المادة )

والعر  على 1ال ٌقبـــ  الطالب إال بعد اجتٌاز امتحان اللغة اإلنجلٌزٌة بنجاح 

  1مجلل الكلٌة

 

 



     -: سابع*الموضوع ال

شئــون  ةالمعــــروضــة مـــن مدٌر إدارالمــذكرة     

د/ وكٌ  الكلٌة لشئون 1التعـلٌم والطالب على السٌد أ

من الدكتور / التعلٌـــم والطــــالب بشأن الخطاب الوارد 

سمٌر بدوح" المدٌر التنفٌذي لبرنامج الهندسة الطبٌة " 

ساعة لبع   01بشأن طلب الموافقة على تسجٌ  عدد 

ساعة المسموح لهم بها حٌث أرفق  02ب بدال من الطال

 1بخطابه أسماء هؤالء الطالب 

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب    

  القـــــرار                       

 -أوصت اللجنة :

الالئحة الخاصة بالبرنامج من حٌث  بااللتزام بما جاء فى

عدد الساعات الالزمة للتسجٌ  والعر  على مجلل 

   1الكلٌة

 



     -: ثامنالموضوع ال

شئـوـون التعوـلٌم  ةمودٌر إدارالمــذكرة المعـــروضـوـة مــوـن   

لشوووئون التعلٌــوووـم  ةد/ وكٌووو  الكلٌووو1والطوووالب علوووى السوووٌد أ

شوووروط التحوٌووو  مووون نظوووام الفصووولٌٌن  بشوووأنوالطـــوووـالب 

(  ةالدراسٌٌن إلى البرامج الخاصة ) نظوام السواعات المعتمود

والعكل فً بداٌة الفص  الدراسً الثانً لهذا العام الجامعً 

  1م7102/7102

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب    

  القـــــرار                       

شروط التحوٌ  كالعام الماضً أوصت اللجنة أن تكون 

 -م مع مراعاة اآلتً:7106/7102

بالنسبة للتحوٌ  من نظام الفصلٌٌن إلى نظام البرامج ) الساعات  -أ(

أن ال ٌكون حالة قٌد الطالب  -0                                 المعتمدة (

 1فً نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن باق لإلعادة أو فرصة

الجامعً   الطالب راسب فً أكثر من مادتٌن فً مواد الفص  الدراسً األو  للعامأن ال ٌكون  -7

 1م7102/7102

 



)فً حالة وجود مواد تخلف للطالب من الفرقة األدنى (ٌشترط لتحوٌله -3

 أن ٌكون 

إجمالً مواد التخلف + مواد الرسوب ال تزٌد عن مادتٌن وتعتبر مواد    

 التخلف مواد

 1علن نتٌجة هذه المقرراترسوب طالما لم ت   

% فأكثر 51أن تكون درجة النجاح فً مقررات الفص  الدراسً األو  -4

 وتحتسب

 1المقررات التً تحتاج إلى قواعد رأفة مقررات رسوب  

 1ال ٌتم تحوٌ  الطالب إذا تم توقٌع عقوبة تأدٌبٌة علٌه فً نفل العام-5

 

ى نظام الفصلٌٌن بالنسبة لتحوٌ  الطالب من نظام البرامج إل -ب(

 الدراسٌٌن

 1ال ٌقب  تحوٌ  الطالب الراسبٌن فً البرامج  - 

 1ال ٌقب  تحوٌ  الطالب إذا تم توقٌع عقوبة تأدٌبٌة علٌه فً نفل العام -



% من 61معتمدة "  ساعة 015ال ٌقب  تحوٌ  الطالب إذا اجتاز  -

   1والعر  على مجلل الكلٌة 1الساعات المعتمدة " طبقا لالئحة 

   ( ترخٌص لدخو  االمتحانات)   -:التاسع *الموضوع

شئـووووـون التعووووـلٌم  ةموووودٌر إدارالمـووووـذكرة المعـــروضـووووـة مــووووـن  

د/ وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــوـالب 1والطالب على السٌد أ

بشووأن التوورخٌص لطووالب الفوورص موون الخووارج بوودخو  امتحانووات 

م حٌووث 7102/7102الجووامعً لهووذا العووام  الثووانًالفصوو  الدراسووً 

 1بسداد الرسوم الخاصة بذلك اموا هؤالء الطالبـــق

 1حٌث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب    

  القـــــرار                       

 فرصة التقدم لالمتحان   عدد المواد الفرقة اسم الطالب        م

 األخٌرة 4 األولى أحمد أشرف حسنى محمد شحاتة 0

 الثانٌة 3 اتصاالت -الثالثة  أحمد سالمة إبراهٌم البكري 7

 األولى 6 اتصاالت -الثالثة  الستارفاطمة زكرٌا عبد  3

 األولى 3 حاسبات -الثالثة  أحمد فتحً السٌد عبد العاطى 4



والعووور  علوووى مجلووول بالموافقوووة أوصوووت اللجنوووة 

 1الكلٌة

   -: عاشر*الموضوع ال

د/ وكٌووو  الكلٌوووة لشوووئون التعلٌــوووـم 1السوووٌد أالمـوووـذكرة المعـــروضـوووـة مــوووـن 

فتح باب التظلموات للطوالب فوً الفصو  الدراسوً األو  للعوام  بشأنوالطــــالب 

 1م 7102/7102الجامعً 

 وبالعر  على لجنة شئون التعلٌم والطالب    

  القـــــرار                       

بالموافقووة علووى فووتح بوواب التظلمووات علووى النحووو أوصووت اللجنووة 

 -التالً :

 بالنسوووبة لطوووالب البووورامج ) نظوووام السووواعات المعتمووودة -0

 1فص  دراسً ك  عقب نتٌجة (

عقوب نتٌجوة  بالنسبة لطالب نظام الفصولٌٌن الدراسوٌٌن -7

امتحانات نهاٌة العام بعد أن تكون النتٌجة فً صورتها 

 1النهائٌة بعد تطبٌق قواعد الرأفة 

 1والعر  على مجلل الكلٌة     
 

 1الواحدة ظهراوانتهت اللجنة فً تمام الساعة 
 



 وكٌ  الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب                                 
 

 د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1أ              

 


