
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعلٌم والطالب الحادٌة عشرالجلسة 

 م1029/1010ــً الجــــــــامعـ للعــــام

 م8/1010/ 00آلحد والمنعقدة ٌوم ا
**************************** 

العاشرة فً تمام الساعة  الحادٌة عشرعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها   

   -م من كال من:00/8/1010 الموافـق آلحدٌــوم ا والنصف صباحا

     

د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتاكر م بستتتم   التتترحمن التتترحٌم   0ستتتتهل الستتتٌد  ا

 0والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول 

 
 

  -موضوع األول :لا*  

 0السابقةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع0  2

 عضــــوا معوض إبراهٌم معوضد/ 0  1

 عضــــوا د/ جمال محرول عطٌه0  0

 عضــــوا / محمد سٌد عبد القادر0د 4

 عضــــوا الشناوى/ لمٌاء محمد 0د 5

 عضـــــوا / عبٌر عبد العزٌز عشره0د 6

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

 سكـــرتٌـــرة الجـلسة دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           8



 القـــــرار       

 المصادقة                    

  -: الثانً*الموضوع 

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن الماكرة الواردة من 0السٌد  

مجلل قسم الفٌزٌقا والرٌاضٌات الهندسٌة والتى تتضمن تدارك وتعدٌل 

االخطاء بمقررات الفٌزٌاء قبل اعتماد الالئحة لالرتقاء بالعملٌة التعلٌمٌة 

 0الفٌزٌاء بالنحو الماكور بالتفص فى الماكرة المرفقة  وتحدٌث مقررات

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة     

  القـــــزار                       

لتزام بقزار هجلس الكليت السببق بخصىص هذا ببآلأوصت اللجنت 

 0والعزض على هجلس الكليتالشأى                            

 

 

 

     -:ثالث*الموضوع ال

 

ى ــم والطــالب علـــشئــون التعـلٌ ةمــــدٌـــر إداررة المعـــروضــة مـــن ــالمــاك

كتاب المجلل االعلى د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن 0د  ــالسٌ

تطبٌق نظام التعلٌم الهجٌن خالل العام الجامعى الاى ٌتضمن للجامعات و

 -م والموضح فٌه بالتفصٌل االتى:1010/1012



 0 راء الجامعات ردا على مقترح التعلٌم الهجٌن -  

الخطة التنفٌاٌة لنظام التعلٌم الهجٌن خالل العام الدراسى  - ب

 0م1010/1012

خطة تنفا من قبل الجامعات خالل شهرى  غسطل وسبتمبر -جـ

 0م1010

 

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة
 

  القـــــزار                       
 

 وصت اللجنة بأن تكون المحاضرات والتمارٌن العملٌة لكل مقرر 

وجها لوجه و ن تكون التمارٌن النظرٌة الكترونٌا عن بعد 

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌ

 

  -:*الموضوع الرابع

شئــون التعـلٌم والطــالب علـى  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ نائب 0 د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن كتاب 0السٌد  

رئٌل الجامعة لشئون التعلٌم والطالب والخاص بتطبٌق التعلٌم الهجٌن 

 -بالجامعة والمتضمن االتى:

  من  عضاء هٌئة التدرٌل والهٌئة المعاونة من 0ترشٌح عدد م  -  

ة كمنسقٌن لمن لهم خبرة فى هاا المجال ، وسوف ٌتم تدرٌبهم الكلٌ

 0بالجامعة على مخرجات التعلٌم واالمتحانات االلكترونٌة



د/ نائب رئٌل الجامعة 0بقٌة البنود الموضحة بالتفصٌل فى كتاب  -ب

تحدٌد نسبة  –لشئون التعلٌم والطالب تشمل م تحوٌل الساعات النظرٌة 

 –عمل جداول للتعلم االلكترونى  –التعلم االلكترونى فى الدرول العملٌة 

عرض الجداول  -عمل جداول دراسٌة لآلجزاء التى سٌتم دراستها بالكلٌة

االشراف على تنفٌا المحتوى العلمى فى صورة  –على مجلل الكلٌة 

 0 00000الكترونٌة 

د/ نائب رئٌل الجامعة لشئون 0على النحو الموضح بالتفصٌل فى كتاب  

 التعلٌم والطالب

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة 
 

  القـــــزار                       
 

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌ وصت اللجنة بالموافقة  

 

 

  -:*الموضوع الخامل

شئــون التعـلٌـــم والطــالب  ةمــــدٌـــر إداررة المعـــروضــة مـــن ـــالمــاك

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب بشأن خطاب قسم 0علـى السٌـــد  

تطبٌق التعلٌم الهجٌن حٌث هندسة االلكترونٌات واالتصاالت والموضح فٌه 

 -اوصى المجلل بإضافة البنود التالٌة إلى الالئحة الداخلٌة بالكلٌة:

: ٌجوز لمجلل الكلٌة بعد  خا ر ى القسم  راسةبخصوص نظام الد 2بند 

المختص وطبقا إلى طبٌعة المقررات الدراسٌة ،  ن ٌقرر تدرٌل مقرر  و 

% وجها لوجه 70 كثر بنظام التعلٌم الهجٌن بحٌث تكون الدراسة بنسبة 



% بإستخدام التعلٌم عن بعد على  ن ٌتم عرض الموضوع على 00وبنسبة 

 0مجلل شئون التعلٌم 

: ٌجوز لمجلل الكلٌة بعد  خا ر ى القسم  بخصوص نظام االختبارات 1د بن

المختص وطبقا إلى طبٌعة المقررات الدراسٌة ،  ن ٌقرر عقد االختبار 

الكترونٌا فى  مقرر  و  كثر ، كما ٌجوز عقد االختبار فى كل  جزاء المقرر  و 

 0جزء منه بما ٌسمح بالتصحٌح االلكترونى 

  0لموضوع على مجلل شئون التعلٌم على  ن ٌتم عرض ا

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة  
 

  القـــــزار                       

 وصت اللجنة بأن تكون المحاضرات والتمارٌن العملٌة لكل مقرر 

وجها لوجه و ن تكون التمارٌن النظرٌة الكترونٌا عن بعد 

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌ

 

 -:السادلالموضوع 

شئــون التعـلٌم  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0والطــالب علـى السٌد  

الخطاب الوارد من مجلل قسم هندسة وعلوم الحاسبات  بشأن

والمتضمن توصٌة مجلل القسم بإضافة البنود التالٌة إلى الالئحة 

 -:الداخلٌة بالكلٌة 

  وال: نظام الدراسة

ٌجوز لمجلل الكلٌة بعد  خا ر ى مجلل القسم المختص وحسب طبٌعة  

مط التعلٌم الهجٌن المقررات الدراسٌة ،  ن ٌقرر تدرٌل مقرر  و  كثر بن



% بإستخدام 00% وجها لوجه وبنسبة 70بحٌث تكون الدراسة بنسبة 

التعلٌم عن بعد  و بأى نسبة اخرى على  ن ٌتم عرض الموضوع على مجلل 

 0شئون التعلٌم 

 ثانٌا: نظام األمتحانات

ٌجوز لمجلل الكلٌة بعد  خا ر ى مجلل القسم المختص وحسب طبٌعة 

 ن ٌقرر عقد االمتحان الكترونٌا فى  مقرر  و  كثر ،  المقررات الدراسٌة ،

كما ٌجوز عقد االمتحان فى كل المقرر  و جزء منه بما ٌسمح بالتصحٌح 

 0االلكترونى 

  0على  ن ٌتم عرض الموضوع على مجلل شئون التعلٌم 

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة 
 

 القـــــزار                       

  

 وصت اللجنة بأن تكون المحاضرات والتمارٌن العملٌة لكل مقرر 

وجها لوجه و ن تكون التمارٌن النظرٌة الكترونٌا عن بعد 

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌ

 -:*الموضوع السابع

شئــون التعـلٌم  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0والطــالب علـى السٌد  

كتاب المجلل االعلى للجامعات والمتضمن متابعة تنفٌا الخطة بشأن 

التنفٌاٌة لشهرى  غسطل وسبتمبر بالجامعات المصرٌة استعدادا 



 م على1010/1012لتطبٌق نمط التعلٌم الهجٌن للعام الجامعى 

 0النحو الماكور بالماكرة المرفقة

 

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة 

  القـــــزار                       

بالموافقة على إعداد الجداول طبقا لنظام التعلٌم  وصت اللجنة 

على مجلل  والعرضالهجٌن والموضح تفصلٌا بالمستندات المرفقة 

 0ةالكلٌ

 -:موضوع الثامن

 

شئــون التعـلٌم  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0والطــالب علـى السٌد  

الطلب المقدم من الطالب/ حاٌفة محمود  حمد محمد المقٌد بشأن 

بالكلٌة بالفرقة الرابعة م قسم هندسة االلكترونٌات واالتصاالت 

الكهربٌة   والموضح فٌه بأنه  دى امتحانات الفصل الدراسى االول 

داخل سجن شبٌن الكوم ولم ٌعلم حتى تارٌخه هل تم رصد درجات 

 0 عمال السنة من عدمه 

وٌطلب  ٌضا مراجعة  عمال السنة الخاصة بالفصل الدراسى الثانى 

 0حٌث تم االفراج عنه فى الفصل الدراسى الثانى



ة خطابه بالتوصٌة بمراجعة كنترول الفرقة الرابعة وٌلتمل فى نهاٌ

 0العمال السنة للفصلٌٌن الدراسٌٌن االول والثانى

 -تم عرض الموضوع على رئٌل كنترول الفرقة الرابعة فأفاد سٌادته باآلتى :
تم تطبٌق قواعد رصد  عمال السنة طبقا للقواعد واللوائح الخاصة بالطالب 

 -ى :المسجونٌن على النحو التال
  ثناء فترة الحبل 

للدرجات التى حصل علٌها الطالب فى كراسات االجابة    Factor تم عمل
 0فى الفصل الدراسى االول

  ثناء فترة االفراج عنه 
 0فى الفصل الدراسى الثانى تم معاملته كبقٌة الطالب بالفرقة الدراسٌة

 

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة 
 

  القـــــزار                       
 

 وصت اللجنة بالموافقة على ما جاء بخطاب رئٌل كنترول الفرقة الرابعة 

والموضح بعالٌه                                     والعرض على مجلل الكلٌة 

0  

 

 

 

 -:الموضوع التاسع

شئــون التعـلٌم  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0والطــالب علـى السٌد  

الوارد من مجلل قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة  خطابالبشأن 

 -والتحكم والاى ٌتضمن المقتراحات اآلتٌة :
 



                 
 

% وبالحضور للكلٌة 00بنسبة  On-Lineالدراسة مختلطة  -2

 % 70بنسبة 

االمتحان ٌتم بصورة معتادة  و الكترونٌة إاا توافرت البنٌة  -1

 التحتٌة لالك 

السعى النشاء معمل مجهز لالختبارات االلكترونٌة داخل الكلٌة  -0

 0طالب على اآلقل  10ٌسع لــ 

 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة 
 

  القـــــزار                       
 

 وصت اللجنة بأن تكون المحاضرات والتمارٌن العملٌة لكل مقرر 

وجها لوجه و ن تكون التمارٌن النظرٌة الكترونٌا عن بعد 

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌ

 -الموضوع العاشر:

شئــون التعـلٌم  ةمــــدٌـــر إدارالمــاكرة المعـــروضــة مـــن 

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 0والطــالب علـى السٌد  

الطلـــب المقــدم مـــن الطالب/ محمد حمدى السٌد عبد  بشأن

الرحمن والمقٌد بالفرقة الثانٌة ومنقول إلى الفرقة الثالثة حٌث 

ة فى ٌلتمل فى طلبه وضع  لٌه لتوزٌع الطالب فى االقسام العلمٌ

م نظرا آلن االلٌة السابقة ال 1010/1012هاا العام الجامعى 

تعكل مستوى الطالب العلمى خالل هاا العام نظرا لظروف جائحة 

كورونا وتقدٌم الطالب  بحاث فى مقررات التخصص بدال من  داء 

 0االمتحانات فٌها

 



 وببلعزض على لجنت شئىى التعلين والطالة 
 

  القـــــزار                       
 

 وصت اللجنة بأن ٌتم التوزٌع على االقسام طبقا لما كان ٌحدث فى العام 

 بحاثثانى لهاا العام الخاص بتقدٌم اآلالسابق مع استبعاد الفصل الدراسى ال

 0ةوالعرض على مجلل الكلٌ
 

 0وانتهت اللجنت في توبم السبعت الىاحذة ظهزا
 

 ةوكيل الكليت لشئىى التعلين والطال                                                  

 

 عد/ فتحي السيذ عبذ السوي0أ                                                                                

 


