
 محضــــــر اجــتمـــاع                            

 للجنة شئون التعليم والطالب التاسعةالجلسة 

 م2019/2020ــي الجــــــــامعـ للعــــام

 م6/2020/ 22لثالثاء والمنعقدة يوم ا
**************************** 

 عاشرةالالساعة في تمام  التاسعةعقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها   

   -م من كال من:22/6/2020 الموافـق لثالثاءيــوم ا صباحا

     

د/ رئيس اللجنة الجلسة بذكر ) بسم هللا الرحمن الررحيم   والترحيرب بالسرادة 0ستهل السيد أا

 0األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدول 

 

 

 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئيسا د/ فتحي السيد عبد السميع0أ 1

  معوض إبراهيم معوضد/ 0أ 2

  د/ جمال محروس عطيه0أ 3

 عضــــوا / محمد سيد عبد القادر0د 4

 عضــــوا / لمياء محمد الشناوى0د 5

 عضـــــوا / عبير عبد العزيز عشره0د 6

 مـــدير إدارة شئــون التعليــم والطـــالب / نبيل جورجي بقطر                               0السيد 7

 سكـــرتيـــرة الجـلسة داليا فوزي إبراهيم الشهالى                                           8



 

 
 

  -موضوع األول :لا*  

 0السابقةالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

  -: الثاني*الموضوع 

شئـررـون التعررـليم والطـررـالب علررـى السرريد  ةمــــديــررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 

العرذر المرضرى الثالرن عرن ال صرل  د/ وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطـــرـالب بشر ن0أ

م للطالررب/ محمررد معرروض محمررد  نرريم 2019/2020الجررامعى الدراسررى الثررانى للعررام 

المقيد بال رقة اإلعدادى وحالته باق لالعادة حين أحضرر الطالرب تقريرر طبرى ي يرد ب نره 

سربق وأن تقردم 0000يعانى من اكتئاب ن سى و ير قرادر علرى التركيرز وعمرل اثبحران

 0الطالب بعذر عن ال صل الدراسى اثول

 شئون التعليم والطالبوبالعرض على لجنة      

  القـــــرار                       

واحتساب العذرين عذرا واحدا للعام الجامعى  أوصت اللجنة بالموافقة

 0والعرض على مجلس الكلية م2019/2020

 



 

     رخيص لدخول اثمتحانات ) ت    -:ثالن*الموضوع ال

د/ 0شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ ةمــــديـــر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن 
الترخيص لطالب ال رص من الخارج بدخول بش ن وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب 

م حين قاموا هؤثء الطالب بسداد الرسوم 2019/2020امتحانات هذا العام الجامعي 
 0الخاصة بذلك

 
 فرصة التقدم لالمتحان ال رقة اسم الطالب م

 األخيرة الثانية أحمد إبراهيم عبد العزيز عبد السالم 1

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

  القـــــرار                       

 0ةعلى مجلس الكلي والعرضبالموافقة  أوصت اللجنة 

      تصويب اسم خريج)     -:لرابع*الموضوع ا

د/ وكيل الكلية 0شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ ةمــــديـــر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن 
 تصويب اسم الخريج مهندس/ محمد بهجت مصط ىبش ن لشئون التعليـــم والطــــالب 

 محمد بهجت مصطفى عبد المقصودمن/ 

 محمد بهجت مصطفى عيادإلى/ 

الصناعية والتحكم ومرفق مع م / تخصص هندسة االلكترونيات 2007خريج دور مايو 

 -الطالب:

 أصل شهادة الميالد قبل التصويب -1

 أصل شهادة الميالد بعد التصويب  -2

 ابطال قيدوأصل صورة تصحيح وتثبيت  -3

 صورة من أصل شهادة التخرج -4

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

  القـــــرار                       

 0 رض على مجلس الكليةوالعأوصت اللجنة  بالموافقة 

 



 

     -:لخامس*الموضوع ا

على لجنة شئون التعليم  د/ وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب0أالمــذكرة المعـــروضــة مـــن 
العام الجامعى والطالب بالكلية بش ن مقترح أن يكون التدريب الصي ى بجميع ال رق الدراسية لهذا 

وأن يكون داخل الكلية وخاصة وأن مقرر التدريب الصي ى  م بداية من شهر يوليو القادم 2019/2020
 0مقرر رسوب ونجاح

 -أما بالنسبة للتدريب الخارجى :

نقترح أن يكت ى التدريب بحضور الطالب لدورة خارجية مع اثلتزام بإحضار شهادة ت يد حضورة 
 0وتدريبة 

 ى لجنة شئون التعليم والطالبوبالعرض عل
 

   القـــــرار                       
 0أوصت اللجنة بعرض اثقتراح على مجلس الكلية

     -:لسادس*الموضوع ا

د/ وكيل الكلية 0شئــون التعـليم والطــالب علـى السيد أ ةمــــديـــر إدارالمــذكرة المعـــروضــة مـــن 
بش ن الطلب المقدم من مجلس قسم ال يزيقا والرياضيات الهندسية والتى لشئون التعليـــم والطــــالب 

تتضمن مقترحات اللجنة الثالثية لشعبة ال يزياء الخاصة بمحتويات مقررات ال يزياء فى الالئحة الجديدة 
 0م 2020المقترحة 

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب
 

   القـــــرار                       
 -تشكيل لجنة من كل من :أوصت اللجنة ب

 -رؤساء اثقسام العلمية وكل من :

 / أحمد أبو عرايس0د -1
 / أحمد حسونة0د -2
 / محمد شمس0د -3

 0عداد تقرير لرفعه لمجلس الكليةلدراسة المذكرة وإ

 0اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهراوانتهت 
 

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                                                             

 



 عد/ فتحي السيد عبد السمي0أ                                                                                       

 داليا//

 


