
 محضــــــر اجــتمـــاع                   

 للجنة شئون التعلٌم والطالب تاسعةالالجلسة 

 م7102/7102للعــــام الجــــــــامعــــً 

 م72/5/7102والمنعقدة ٌوم األحد
**************************** 

( فً تمام تاسعةعقــدت لجنــة شئــون التعلٌم والطالب جلستها )ال  

م 72/5/7102ٌــوم األحد الموافـق العاشرة والنصف صباحاالساعة 

   -من كال من:

 

     

   -واعتذر عن الحضور :

  / طارق أحمد محمود1د - / محمد محمد السعٌد الحلوان1ًد

 

 

د/ رئتتتٌل اللجنتتتة الجلستتتة بتتتذكر ) بستتتم   التتترحمن التتترحٌم ( 1استتتتهل الستتتٌد أ

 1والترحٌب بالسادة األعضــــاء ثــــم شـــرع سٌـــادتــــه فــــً جـــدول األعمال

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئٌسا د/ فتحً السٌد عبد السمٌع1أ 0

 عضــــوا د/  معوض إبراهٌم معوض1أ 7

 عضــــوا نرمٌن عبد الوهاب حسن / 1د 3

 عضـــــوا محمد سعٌد حسن شمل / 1د 4

 مـــدٌر إدارة شئــون التعلٌــم والطـــالب / نبٌل جورجً بقطر                               1السٌد 5

  الجـلسةسكـــرتٌـــرة   دالٌا فوزي إبراهٌم الشهالى                                           6



  -*الموضوع األول :  
 

 1م72/4/7102بتارٌخ  الثامنةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                           

                                ترخٌص لدخول االمتحانات()  -: الثانً*الموضوع 

د/ وكٌل 1شئــون التعـلٌم والطالب على السٌد أ ةمــدٌـر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن   
بشأن الترخٌص لطالب الفرص من الخارج بدخول الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطــــالب 

م حٌث قاموا هؤالء 7102/7102لهذا العام الجامعً  الثانًامتحانات الفصل الدراسً 
 1رسوم الخاصة بذلكالطالب بسداد ال

 فرصة التقدم لالمتحان   عدد المواد الفرقة اسم الطالب        م

 فرصة أولى 5 الثانٌة مصطفى عبد الهادي السٌد عٌسى 0

 فرصة أولى 2 الثانٌة محمد شعبان عبد الحمٌد الشاوٌش 7

 فرصة أولى 4 اتصاالت -الثالثة  أحمد عالء الدٌن سٌد حسن 3
 

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب                                                              

  القـــــرار                       

 1والعرض على مجلل الكلٌةبالموافقة أوصت اللجنة 

 

                                             ) إرجاء قٌد للعام القادم ( -:ثالث*الموضوع ال

الب علتتى ــتتـشئـتتـون التعتتـلٌم والط ةمتتدٌر إدارالمـتتـذكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن   

االستتتتعالمات  بشتتتأند/ وكٌتتتل الكلٌتتتة لشتتتئون التعلٌــتتتـم والطـــتتتـالب 1الستتتٌد أ

عتتة والموضتته فٌهتتا ترشتتٌه التتواردة متتن اةدارة العامتتة لشتتئون التعلتتٌم بالجام

تً أستمائهم بالفرقتة اةعتدادي بكلٌتة الهندستة بمنتوف ومرفتق بهتا الطالب اآل



صتتورة متتن بطاقتتة الترشتتٌه وصتتورة متتن شتتهادة الثانوٌتتة العامتتة وذلتتك علتتى 

 -النحو التالً:

 تارٌخ استخراج االستعالم اآلســــــــــــــــــــــــــم م

 من إدارة الجامعة

 8/5/8118 أحمد خٌري محمد الغرٌب 1

 11/5/8118 عبد الرحمن محمد حسنى الدسوقً 8

 11/5/8118 صهٌب محمد فتحً 3
 

 بالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

 القـــــرار                       

بأنتته تتتم فحتتص االستتتعالمات والمرفقتتات جٌتتدا  أوصتتت اللجنتتة
عتدادي علتى أن ى قبول هؤالء الطتالب بالفرقتة اةوالموافقة عل

م وال 7102/7102ٌتتتم إرجتتاء قٌتتتدهم للعتتام الجتتامعً القتتتادم 
م ضتتمن ستتنوات إٌقتتاف 7102/7102ٌحتستتب العتتام الجتتامعً 

 1والعرض على مجلل الكلٌةالقٌد  

 

 72) إٌقتاف قٌتد بستبب التجنٌتد ) بلتوا الطالتب ستن  -: رابتع*الموضوع ال

             سنة(
شئـتتتـون التعتتتـلٌم  ةمــتتتـن متتتدٌر إدارالمـتتتـذكرة  المعــــروضـتتتـة  -أ

د/ وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌـــم والطـــتـالب 1والطالب على السٌد أ

بشـــأن إٌقاف قٌد الطالتب/ أحمتد إبتراهٌم عبتد العزٌتز عبتد الستالم 

وحالته فرصة أخٌرة بسبب التجنٌتد لبلوهته والمقٌد بالفرقة الثانٌة 

 1سنة 72سن 



 

 التعلٌم والطالبوبالعرض على لجنة شئون 

  القـــــرار                       

والعتتترض علتتتى مجلتتتل بالموافقتتتة  أوصتتتت اللجنتتتة
 1الكلٌة

  

شئـتـون التعتـلٌم والطتالب  ةالمــذكرة  المعــــروضــة مــتـن متدٌر إدار -ب

ون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب بشــتتـأن ــتتـة لشئــتتـل الكلٌـتتـد/ وك1ٌعلتتى الستتٌد أ

والمقٌد بالفرقة الثالثة ) محمد حاسن الحفنى د الطالب/ أحمد ـــاف قٌـــإٌق

وحالتته فرصتة ثالثتة متن الختارج  بستبب ( قسم هندسة وعلتوم الحاستبات

 1سنة 72التجنٌد  لبلوهه  سن 

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

مجلتتتل والعتتترض علتتتى بالموافقتتتة  أوصتتتت اللجنتتتة
   1الكلٌة

 جج

 ) تأجٌل دخول االمتحان لمقرر تحمٌل ( -: خامل*الموضوع ال

                                                         -الفرقة األولى: -أ  

شئــون التعتـلٌم والطتالب علتى  ةالمــذكرة  المعــــروضــة مـــن مدٌر إدار
طتتالب  د/ وكٌـتتـل الكلٌـتتـة لشئـتتـون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب بشــتتـأن1الستتٌد أ

الفرقة األولى التذٌن ٌلتمستون تأجٌتل دختول امتحتان مقترر لحتات الحاستب 
للعام القادم حٌث أن هؤالء الطالب محتولٌن متن كلٌتات الهندستة المختلفتة 



لحات الحاسب ( بعد إجتراء المقاصتة العلمٌتة إلى كلٌتنا ومحملٌن بمقرر ) 
 -لهم وهم على النحو التالً :

 مقرر التحمٌل الذي ٌرغب الطالب الكلٌة المحول منها اسم الطالب م

 فً عدم دخول االمتحان فٌه

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم أحمد محمد عبد الفتاح فاٌد 1

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم أمجد وحٌد محمد السٌد 8

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم محمود عمر منسى محمد 3

عبد الحمٌد إبراهٌم عبد  4

 الحمٌد

 لغات الحاسب هندسة المنٌا

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم محمد أٌمن شعبان الربٌعى 5

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم أحمد سمٌر سعٌد الفقس 6

 التعلٌم والطالبوبالعرض على لجنة شئون 

  القـــــرار                       

والعتتترض علتتتى مجلتتتل بالموافقتتتة  أوصتتتت اللجنتتتة

 1الكلٌة
  

 

                                                          -الفرقة الثانٌة: -ب

شئــون التعـلٌم والطالب على  ةمدٌر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن    

طتالب الفرقتة  بشتأند/ وكٌل الكلٌتة لشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب 1السٌد أ

الثانٌتتة التتذٌن ٌلتمستتون تأجٌتتل دختتول امتحتتان مقتترر لحتتات الحاستتب للعتتام 

القادم حٌث أن هتؤالء الطتالب محتولٌن متن كلٌتات الهندستة المختلفتة إلتى 



اسب ( بعد إجراء المقاصتة العلمٌتة لهتم كلٌتنا ومحملٌن بمقرر ) لحات الح

 -وهم على النحو التالً :

مقرر التحمٌل الذي ٌرغب  الكلٌة المحول منها اسم الطالب م

 الطالب فً

 عدم دخول االمتحان فٌه

إسالم رجب عبد الحمٌد محمد  1

 عثمان
 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم

إسالم سالمة عبد الحمٌد  8

 الجندي
 لغات الحاسب الكومهندسة شبٌن 

 لغات الحاسب هندسة شبٌن الكوم حسٌب كامل حسٌب 3

شافعً محمد محمد  4

 شافعً

 لغات الحاسب هندسة شبرا

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

والعتتترض علتتتى مجلتتتل بالموافقتتتة  أوصتتتت اللجنتتتة

 1الكلٌة

                                                         -الفرقة الثالثة: -جـ

شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتالب  ةمتتدٌر إدارالمـتتـذكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن     

طتتالب  بشتتأنلشتتئون التعلٌــتتـم والطـــتتـالب  د/ وكٌتتل الكلٌتتة1علتتى الستتٌد أ

الفرقة الثالثتة التذٌن ٌلتمستون تأجٌتل دختول امتحتان مقترر لحتات الحاستب 



للعام القادم حٌث أن هؤالء الطالب محتولٌن متن كلٌتات الهندستة المختلفتة 

إلى كلٌتنا ومحملٌن بمقرر ) لحات الحاسب ( بعد إجتراء المقاصتة العلمٌتة 

 -لهم وهم على النحو التالً :

الكلٌة المحول  القسم اسم الطالب م

 منها

مقرر التحمٌل الذي 

ٌرغب الطالب فً عدم 

 دخول االمتحان فٌه

محمد سالمة محمد  1

 إبراهٌم

هندسة شبٌن  تحكم

 الكوم

 لغات الحاسب

هندسة شبٌن  اتصاالت محمد فارس فتحً زٌدان 8

 الكوم

 لغات الحاسب

محمد مصطفى السٌد  3

 مصطفى

هندسة شبٌن  حاسبات

 الكوم

 لغات الحاسب

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب

  القـــــرار                       

والعتتترض علتتتى مجلتتتل بالموافقتتتة  أوصتتتت اللجنتتتة

 1الكلٌة

 

                                                                                                                                 ) عذر عن عام سابق(     -:السادل *الموضوع 

شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتـالب  ةالمـتتـذكرة  المعــــروضـتتـة مــتتـن متتدٌر إدار  

ون التعلٌــتـم والطـــتـالب بشــتـأن ــتـة لشئــتـل الكلٌـــتـد/ وك1ٌعلى الستٌد أ



ب/ ماجد عاشور على ستلٌم بالفرقتة الثالثتة) قستم ــالـــذار الطـــب اعتــطل

م بسبب الظتروف 7102هندسة وعلوم الحاسب( عن امتحانات دور ماٌو 

االجتماعٌة التً مر بها وهى وفتا  جتدة فتً العتام الماضتً وستوء الحالتة 

 1الصحٌة لوالدته علما بأن الطالب باق لإلعادة هذا العام

 والطالبوبالعرض على لجنة شئون التعلٌم 

  القـــــرار                       

والعتتترض علتتتى  بعتتتدم الموافقتتتة أوصتتتت اللجنتتتة

 1مجلل الكلٌة

                                                                                                      (   7102) أعذار مرضٌة عن الفصل الدراسً الثانً ماٌو  -: السابع*الموضوع 

شئـتتـون التعتتـلٌم والطتتالب  ةمتتدٌر إدارالمـتتـذكرة المعـــروضـتتـة مــتتـن     
األعتذار  بشتأنلشتئون التعلٌــتـم والطـــتـالب  د/ وكٌتل الكلٌتة1على السٌد أ

ٌلتمسون فٌها عدم دختول امتحانتات المرضٌة التً تقدم بها بعض الطالب 
م لظتتروفهم 7102/7102الفصتتل الدراستتً الثتتانً لهتتذا العتتام الجتتامعً 

 -المرضٌة وذلك على النحو التالً :

 نوع العذر وحالته حالة القٌد اسم الطالب م

 عذر مرضى أول بالفرقة اإلعدادي  ) مستجد ( أحمد محمد محمد زٌنه 1
وأحضر التقرٌر الطبً 

ٌفٌد ذلك علما بأن الذي 
سبق وأن تقدم بعذر 

مرضى عن الفصل األول 
على أن ٌحتسب العذرٌٌن 

 عذرا واحدا

  عذر مرضى أول بالفرقة اإلعدادي ) مستجد ( عمر محمود إبراهٌم الدسوقً 8



وأحضر التقرٌر الطبً 
 الذي ٌفٌد ذلك

  عذر مرضى أول بالفرقة اإلعدادي ) مستجد ( أحمد صدقً محمد شرف 3

وأحضر التقرٌر الطبً 
 الذي ٌفٌد ذلك

 عذر مرضى ثانً بالفرقة اإلعدادي ) باقٌة لإلعادة ( خلود رأفت عبد الرؤوف 4

وأحضرت التقرٌر الطبً 
 الذي ٌفٌد ذلك

 عذر مرضى أول بالفرقة اإلعدادي ) باق لإلعادة( هانً شعبان قندٌل الحجري 5

وأحضر التقرٌر الطبً 
 الذي ٌفٌد ذلك

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب   

  القـــــرار                       

والعتتترض علتتتى مجلتتتل بالموافقتتتة  أوصتتتت اللجنتتتة

 1الكلٌة

                                    ) لجان الممتحنٌن ( -:الثامن*الموضوع 

د/ وكٌتتتل الكلٌتتتة لشتتتئون 1الستتتٌد أالمـتتتـذكرة المعـــروضـتتتـة مــتتتـن     

الب ـتتـون التعلتتٌم والطـتتـى لجنتتة شئـتتـالتعلٌــتتـم والطـــتتـالب للعتترض عل

د/ عمٌتتتد الكلٌتتتة والمتضتتتمن مقتتتتر  تشتتتكٌل لجتتتان 1اب أـتتتـبشتتتأن خط

م وإمكانٌتة أن تقتوم هتذ  اللجتان 7102/7102الممتحنتٌن لهتذا العتام 



بتتالنظر فتتً الحتتاالت الحرجتتة للطتتالب فتتً المقتتررات المختلفتتة علتتى 

 1ةمستوى الفرق الدراسٌ

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب  

  القـــــرار                       

   -باآلتً: أوصت

مقتر  تشكٌل لجان الممتحنٌن لنظام طالب الفصلٌٌن الدراسٌٌن للعام الجامعً  -أوال:

 م7102/7102

 

 

 

 

 

 / فهٌمة أبو المجد عٌسوي1د                   -الفرقة اةعدادي:

 د/ السٌد محمود الربٌع1ًأ                                              

 / خالد محمود حسن عبد الرحٌم1د    

 / هناء أبو العنٌٌن ترك1ًد    

 

 د/ نبٌل عبد الواحد إسماعٌل1أ                     -الفرقة األولى:

  / حسن محمد عبد الحافظ1د 

 / أحمد الشحات شومان1د 

 عصام عبد العلٌم جمعه/ 1د 

 



                                                                                                                        / أحمد إبراهٌم بهنسى    1د                   -:الثانٌةالفرقة   
 / عادل شاكر الفٌشاوي1د                                                    
 / هانً أحمد الجوهري1د                               
 / محمد معوض إبراهٌم1د                                                    

 

 الحمٌد رمضان / إبراهٌم عبد1د                     -الفرقة الثالثة:  

 / سعٌد محمد عبد العاطى1د 

 / مٌرفت محمود موسى1د 

 / محمد إبراهٌم عبد 1د 

 

 د/ معوض إبراهٌم معوض1أ                     -الفرقة الرابعة:  

 / هند عبد العظٌم ملهط1د 

 / حسنى عبد العزٌز شعله1د 

 / نرمٌن عبد الوهاب حسن1د 
 

 

م لطالب البرامج التً تعمل بنظام 7102/7102للعام الجامعً تشكٌل لجان الممتحنٌن  -ثانٌا:

 -الساعات المعتمدة:

 د/ منى محمد صبري شقٌر1أ

 د/ كمال حسن عوض هللا1أ

 / غادة محمد عبد الستار البنبى1د

 / أحمد محمد النجار1د

 

  -اجلاهعاث هي :هي الالئحت الخٌفيذيت لقاًىى حٌظين  ( 17أها ههام جلاى املوخحٌني طبقا للوادة ) 

البج يف اقرتاح ها حزاٍ يف شأى هسخىي حقذيزاث الطالب يف حالت حذًً 

 والعزض علً جملس الكليت 0فقط ًخائج اهخحاًاث املقزراث املخخلفت 

 



 

 

 -*الموضوع التاسع:

الب علتى ـتـشئـتـون التعتـلٌم والط ةر إدارــتـدٌـــمرة المعـــروضــة مـــن ـــالمــذك    
د/ نائتب رئتٌل 1لشئون التعلٌـــم والطــــالب والمرفتق بهتا خطتاب أ د/ وكٌل الكلٌة1السٌد أ

 -( والتً تتلخص فٌه :7،0على نماذج الخطة الدراسٌة )  المالحظات بشأنالجامعة 

 ) ومقرر ) التوجٌته  إسناد تدرٌل مقرر ) أساسٌات تأمٌن الشبكات
ةحدى المهندسات الحاصلة علتى التدكتورا   والتبدٌل فى الشبكات (
 وتعمل بالكلٌة ولٌست

) مدرل بالكلٌة ( وكان رد الكلٌة فً هذا الشأن بتأن أعضتاء هٌئتة 
ألنهتا مقتررات التدرٌل المتخصصٌن فً الشتبكات رفضتوا تدرٌستها 

 1متناهٌة الدقة وأنها حاصلة على الدكتورا  فً ذات التخصص الدقٌق 

  قامتتتتت الكلٌتتتتة بتتتتتدرٌل مقتتتترر حقتتتتوق اةنستتتتان لطتتتتالب البتتتترامج
ستتاعة ) نظتتام  0عة نظتري ولٌستتت ستتا 7بالمستتوى الثالتتث بواقتتع 

الفصلٌٌن ( وكان رد الكلٌة فً هذا الشأن بأن مقرر حقوق اةنسان 

 (MR345  متتتن مقتتتررات الخطتتتة الدراستتتٌة بالمستتتتوى الثالتتتث )

بالبرنامج وٌدخل ضمن المعتدل التراكمتً للطتالب وٌختلتف ستاعاته 
التدرٌسٌة عن مقترر حقتوق اةنستان فتً نظتام الفصتلٌٌن والتذي ال 

سب ضتمن درجتات الطتالب فتً الفصتلٌٌن وأن المحتتوى العلمتً ٌح
ٌختلف عن المحتوى العلمً للمقرر فتً نظتام الفصتلٌٌن للمقرر بالبرنامج 

د/ نائتتب رئتتٌل الجامعتتة فتتً نهاٌتتته عنتتاوٌن المحتتتوى 1وٌتضتتمن خطتتاب أ
العلمتتً لمقتترر حقتتوق اةنستتان كمتتا ٌطلتتب ستتٌادته موافاتتته بتتالرد علتتى هتتذ  

 1ضها على مجلل الكلٌةالمالحظات بعد عر

  

 وبالعرض على لجنة شئون التعلٌم والطالب       

  القـــــرار                       

 -باالتً: أوصت اللجنة

 

 

 



   -أوال:

التوجٌته والتبتدٌل فتً  -) أساسٌات تأمٌن الشتبكات تم إسناد تدرٌل مقرر
ذلتك بالكلٌة وةحدى المهندسات الحاصلة على الدكتورا  وتعمل  (الشبكات

لكثرة األعباء الدراستٌة للستادة أعضتاء هٌئتة التتدرٌل المتخصصتٌن فتً 
هذا المجال سواء بالنسبة للطالب فً نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن أو طتالب 
الدراستتات العلٌتتا باةضتتافة إلتتى متابعتتة مشتتارٌع التختترج لطتتالب الفرقتتة 

قتاموا بترشتٌه القٌتام بتتدرٌل هتذٌن المقتررٌن و مالرابعة مما تعذر علتٌه
/ نهى رمضان عطٌتة للقٌتام بتتدرٌل هتذٌن المقتررٌن نظترا لحصتولها 1د

 1على درجة الدكتورا  فً هذا التخصص

   -:ثانٌا

لطتتالب  بالمستتتوى الثالتتثبالكلٌتتة تتتدرٌل مقتترر حقتتوق اةنستتان بالنستتبة ل
 -برامج الساعات المعتمدة وذلك لألسباب التالٌة :

  أن مقتترر حقتتوق اةنستتان رقتتم كتتود (MR345 بالالئحتت )الداخلٌتتة للكلٌتتة  ة

 1وضمن مقررات المستوى الثالث بالبرنامج
  ًأن عدد ساعات هذا المقرر ساعتان بالالئحة ولٌستت ستاعة واحتدة كمتا فت

مقتتترر حقتتتوق اةنستتتان ) متطلتتتب الجامعتتتة ( التتتذي ٌتتتتم تدرٌستتته بالفرقتتتة 
الستتاعات ستاعات تتدرٌل هتذا المقترر تحتستب متن إجمتال اةعتدادي علمتا بتأن 
 1المعتمدة بهذا المستوى

  عند إجراء المقاصة العلمٌة للطالب المحولٌن من نظام الفصلٌٌن الدراسٌٌن
إلى نظام البرامج والمعتمدة من اللجنة العلمٌة بالكلٌة ومجلل الكلٌة وتمتت 

د/ رئتتتٌل الجـتتتـامعة بهتتتذ  1مراجعتهتتتا بالجامعتتتة وتتتتم إصــتتتـدار قــتتتـرار أ
اء هؤالء الطالب من مقرر حقتوق اةنستان التذٌن نجحتوا فٌته ٌتم إعف) لم المقاصات 

 1(بالفرقة اةعدادي
  حقتوق اةنستتان بالبرنتامج لتته درجتة تضتتاف إلتى المعتتدل التراكمتً الفصتتلً أن مقترر

 وهذا ٌختلف عن مقرر حقوق اةنسان " متطلب الجامعة "
  د/ نائتتتب رئتتتٌل الجامعتتتة لشتتتئون التعلتتتٌم والطتتتالب 1ذكتتتر بكتتتتاب الستتتٌد أ

بالعنتتاوٌن الرئٌستتٌة للمحتتتوى العلمتتً للمقتترر دون اةشتتارة عمتتا إذا كتتان 
اةنستتان المحتتتوى متشتتابه أو مختلتتف علمتتا بأنتته ٌتتتم تتتدرٌل مقتترر حقتتوق 

 1برنامج بالبرامج حسب طبٌعة مقررات كل

 1والعرض على مجلل الكلٌة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


