
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعليم والطالب السابعةالجلسة 

 م2019/2020ــي الجــــــــامعـ للعــــام

 م22/3/2020الحد والمنعقدة يوم ا
**************************** 

 عاشرةالالساعة في تمام  السابعةعقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها   

   -م من كال من:22/3/2020  الموافـق آلحديــوم ا صباحا

     

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

 واعتذر عن الحضور000األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدول 

 / عبير عبد العزيز عشره0د - / لمياء محمد الشناوى0د 

 

 
 

  -موضوع األول :ل*ا  

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئيسا د/ فتحي السيد عبد السميع0أ 1

 عضــــوا معوض إبراهيم معوضد/ 0أ 2

 عضــــوا محروس عطيهد/ جمال 0أ 3

 عضــــوا / محمد سيد عبد القادر0د 4

 مـــدير إدارة شئــون التعليــم والطـــالب / نبيل جورجي بقطر                               0السيد 5

 سكـــرتيـــرة الجـلسة داليا فوزي إبراهيم الشهالى                                           6



 0م23/2/2020بتاريخ  ةالسادسالمصادقة على محضر اجتماع الجلسة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب 

 القـــــرار       

 المصادقة                    

                                        ) ترخيص لدخول االمتحان   -: الثاني*الموضوع 

د/ وكيررل الكليررة 0شئـرـون التعررـليم والطـرـالب علررـى السريد أ ةمــــديــررـر إدارالمـرـذكرة المعـــروضـررـة مــرـن  

الترررخيص لطررالب المرررص مررن الخررارت برردخول امتحانررات هررذا العررام  بشرر ن لشررئون التعليــررـم والطـــررـالب

 0كم حيث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذل2019/2020الجامعي 

 فرصة التقدم لالمتحان المرقة اسم الطالب م

 األولى الثانية محمد عبد الرحمن جمعة  1

 األولى الرابعة محمد عبد المتاح عبد المنعم حموده 2

 الثانيه الرابعة عبد هللا عادل عاشور الطنطاوى 3

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب     

  القـــــرار                       

 0  والعرض على مجلس الكليةبالموافقة أوصت اللجنة 

     

 

 

         -ثالث:*الموضوع ال

شئـررـون التعررـليم والطـررـالب علررـى السرريد  ةمــــديــررـر إدارلمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن ا

العرذر المرضرى الثرانى عرن دخرول  بشر ند/ وكيل الكلية لشرئون التعليــرـم والطـــرـالب 0أ



امتحرران م مررادة هياكررل بيانررات وخورزميررات للطالررب/ محمررد حمرردى السرريد عبررد الرررحمن 

حيررث أحضررر الطالررب التقريررر الطبررى  2019/2020بالمرقررة الثانيررة فررى العررام الجررامعى 

 0الخاص بذلك

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

  القـــــرار                       

   0 والعرض على مجلس الكليةبالموافقة   أوصت اللجنة
    

                                                                          -:رابع*الموضوع ال

شئـرـون التعـليــرـم والطــــرـالب علـــرـى السيـرـد  ةمــــديــرـر إدارلمــذكرة المعـــروضـرـة مــرـن ا

المذكرات التى تقدم بها مشررفى التردريب    نـبشد/ وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب 0أ

دريب ـــرـدة التـــرـادة مــرـراح زيــثانية  والتى تتضمن أقت –أولى  –للمرق الدراسيه ) أعدادى 

أسابيع حتى يتسنى  لهم بتنميذ البرنامج التدريبى المقترح لهرذا  6أساببيع إلى  4الصيمى من 

 0العام وتحقيق اقصى استمادة للطالب 

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

 0والعرض على مجلس الكليةبالموافقة أوصت اللجنة 

 

                                                                       -:خامس*الموضوع ال

د ــررـى السيـررـشئـررـون التعررـليم والطـررـالب علـ ةمــــديــررـر إداررة المعـــروضـررـة مــررـن ــررـالمــذك

خطرررة التررردريب الصررريمى الرررداخلى  بشررر ن  د/ وكيرررل الكليرررة لشرررئون التعليــرررـم والطـــرررـالب0أ



 2019/2020ثالثرة   للعرام الجرامعى  -ثانيرة –أولرى  –والميدانى للمرق الدراسية ) اعدادى 

   0م

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

 0والعرض على مجلس الكليةبالموافقة  أوصت اللجنة

 

                                                                       سادس*الموضوع ال

د ــررــى السيـررم والطـررـالب علـــررـشئـررـون التعـلي ةمــــديــررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 

محمرد أحمرد عبرد  إرجاء قيد الطالب /خالدد/ وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب بش ن 0أ

حيث أن الطالب تم تعرديل ترشريحه  2020/2021للعام الجامعى القادم  بالمرقة االعدادىربه 

 0نتيجة لزيادة درجاتة فى الثانوية العامة من قبل مكتب التنسيق 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

   0 والعرض على مجلس الكليةبالموافقة أوصت اللجنة 

                                                                       سابع*الموضوع ال

شئـررـون التعـليـــررـم والطـررـالب علـررـى السيــررـد  ةمــــديــررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 

د/ وكيررل الكليررة لشررئون التعليــررـم والطـــررـالب بشرر ن العررذر القهرررى الثررانى للطالررب/ محمررود 0أ

نظرررا  2019/2020جمررال محررروس عطيرره عررن دخررول امتحانررات المصررل الدراسررى الثررانى 

لتى تثبرت وجروده بالخرارت لظروف السمر خارت البالد ومرفق بالطلب صورة من المستندات ا

 0للدراسة  



 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

   0 والعرض على مجلس الكليةبالموافقة أوصت اللجنة 
 

 0وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا
 

 بالكلية لشئون التعليم والطالوكيل                                                         

 

 عد/ فتحي السيد عبد السمي0أ                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 داليا//

 


