
 محضــــــر اجــتمـــاع

 للجنة شئون التعليم والطالب السادسةالجلسة 

 م2019/2020ــي الجــــــــامعـ للعــــام

 م2/2020/ 23الحد   والمنعقدة يوم ا
**************************** 

الساعة في تمام  السادسةعقــدت لجنــة شئــون التعليم والطالب جلستها   

   -م من كال من:23/2/2020  الموافـق آلحديــوم ا صباحا عاشرةال

     

 / محمد سيد عبد القادر0واعتذر عن الحضور د

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

 األعضــــاء ثــــم شـــرع سيـــادتــــه فــــي جـــدول 

 

 

 
 

 األســـــــــــــــــــــــــــــم م

 رئيسا د/ فتحي السيد عبد السميع0أ 1

 عضــــوا معوض إبراهيم معوضد/ 0أ 2

 عضــــوا د/ جمال محروس عطيه0أ 3

 عضــــوا / لمياء محمد الشناوى0د 4

 عضـــــوا / عبير عبد العزيز عشره0د 5

 مـــدير إدارة شئــون التعليــم والطـــالب / نبيل جورجي بقطر                               0السيد 6

 سكـــرتيـــرة الجـلسة داليا فوزي إبراهيم الشهالى                                           7



  -موضوع األول :ل*ا  

 0م21/1/2020بتاريخ  ةالخامسالمصادقة 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  

لشرئون التعليــرـم والطـــررـالب التررخيص لطرالب ال رررص مرن الخررارح بردخول امتحانرات هررذا العرام الجررامعي 

 0م حيث قاموا هؤالء الطالب بسداد الرسوم الخاصة بذلك2019/2020

 

 فرصة التقدم لالمتحان ال رقة اسم الطالب م

 األخيرة  االولى  فوزية شوقى أحمد دهمان 1

 األخيرة  االولى  محمد فتحى كمال محمود 2

 األخيرة  االولى  محمد عادل مصط ى حسن 3

 األخيرة الثانية  وليد محمد محمد ريحان 4

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب     

  القـــــرار                       

 0  والعرض على مجلس الكليةبالموافقة أوصت اللجنة 

     

 

 

 



 
 

        ) تصويب أسم طالب  -ثالث:*الموضوع ال

شئـررـون التعررـليم والطـررـالب علررـى السرريد  ةمــــديــررـر إدارلمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن ا
تصررويب أسررم الطالررب / مصررط ى  بشرر ند/ وكيررل الكليررة لشررئون التعليــررـم والطـــررـالب 0أ

  -وذلك : 2019/2020حسام بال رقة الثانية للعام الجامعى 

 راشد من / مصط ى حسام عيد سالمة 

  منصورإلى / مصط ى حسام عيد سالمة 

  0حيث أحضر الطالب المستندات المطلوبة 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

  القـــــرار                       

   0 والعرض على مجلس الكلية بالموافقة أوصت اللجنة
    

                                                                          -:رابع*الموضوع ال

شئـررـون التعـليــررـم والطــــررـالب علـــررـى  ةمــــديــررـر إدارلمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن ا
ه ـرـدم بـرـذى تقــرـالطلرب ال  نـبشرد/ وكيل الكلية لشرئون التعليــرـم والطـــرـالب 0السيــد أ

 2019ب/ محمرد حمردى السريد عبرد الررحمن بال رقرة الثانيرة فرى العرام الجرامعى ـالـــالط
لمقرر"التصررميم المنطقررى " وهررو مقرررر يلررتمس فيرره ت جيررل دخررول االمتحرران والررذى  2020/

 0تحميل على الطالب
 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

 0والعرض على مجلس الكلية أوصت اللجنة بالموافقة

 



 

 

 

 

                                                                       -:خامس*الموضوع ال

د ــررـى السيـررـشئـررـون التعررـليم والطـررـالب علـ ةمــــديــررـر إداررة المعـــروضـررـة مــررـن ــررـالمــذك

د/ معروض إبرراهيم 0د/ وكيل الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب والمرفق بهرا طلرب السريد أ0أ

اسرى ح فيه عمل مكاف ة تشجيعية لمن يقوم بإعداد بنك أسئلة لكل مقرر درمعوض والذى يقتر

0 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

 0والعرض على مجلس الكلية بالموافقة أوصت اللجنة
 

                                                                       سادس*الموضوع ال

د ــررــى السيـررم والطـررـالب علـــررـشئـررـون التعـلي ةمــــديــررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 

د/ وكيررل الكليررة لشررئون التعليــررـم والطـــررـالب بشرر ن قرررار مجلررس الجامعررة بخصرروص عرردم 0أ

  مرواطنين علرى االقرل خرالل 4حصول الطالب على شهادته الجامعية إال بعد محرو أميرة عردد )

درجررات أعمررال سررنه أو  د/ رئرريس الجامعررة بتخصرريص0فترررة دراسررته حيررث أوصررى السرريد أ

درجات التدريب الميدانى فى عدد من المواد بمشاركة جميع اآلقسرام العلميرة لتشرجيع الطرالب 

مرع التواصرل مرع منسرق مشرروع محرو 0لمحرو اآلميرة وتعلريم الكبرارللمشاركة فرى المشرروع القرومى 

 د/ هبه الغتمى 0االمية وتعليم الكبار بالجامعة أ

 0تربيةكلية ال 01006223236 -ت: 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب



 القـــــرار             

 والعرض على مجلس الكلية  ام العلمية إلبداء الرأىأوصت اللجنة بمخاطبة االقس

0  

  
 

 الموضوع السابع  ) أعذار عن دخول االمتحانات 

د/ وكيررل 0شئـررـون التعررـليم والطـررـالب علررـى السرريد أ ةمــــديــررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 

الكلية لشئون التعليـــم والطــــالب والتى تتضرمن اآلعرذار الترى تقردم بهرا الطرالب وذلرك علرى النحرو 

 -التالى:

 نوع العذر ال رقة اسم الطالب م

 عذر قهرى أول عن دخول امتحانات ال صل الدراسى االول  اإلعدادى زياد رضا بكرى إسماعيل 1

نظرا لتعديل ترشيحه نتيجة لزيادة درجاته فى  2020/ 2019

   0الثانوية العامة وت خير وصول كشوف مكتب التنسيق

 عذر قهرى أول عن دخول امتحانات ال صل الدراسى االول اإلعدادى صالح محمد صالح محمد 2

يل ترشيحه نتيجة لزيادة درجاته فى نظرا لتعد 2020/ 2019 

   0الثانوية العامة وت خير وصول كشوف مكتب التنسيق

 عذر قهرى أول عن دخول امتحانات ال صل الدراسى االول اإلعدادى عمار ايهاب ممدوح محروس 3

نظرا لتعديل ترشيحه نتيجة لزيادة درجاته فى  2019/2020 

   0الثانوية العامة وت خير وصول كشوف مكتب التنسيق

 

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب

 القـــــرار             

   0 والعرض على مجلس الكليةأوصت اللجنة  بالموافقة  



 

 

      م 2019/2020)اقتراح موعد االمتحانات خالل ال صل الدراسي الثاني للعام الجامعي الموضوع الثامن 

د/ وكيررل 0شئـررـون التعررـليم والطـررـالب علررـى السرريد أ ةمـــديـررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 

الدراسري الثراني اقترراح مواعيرد االمتحانرات خرالل ال صرل بشر ن الكلية لشئون التعليـــم والطـــرـالب 

 -م وذلك على النحو التالي:2019/2020للعام الجامعي 

 

 0م4/4/2020إلى 28/3/2020امتحانات نصف ال صل الدراسي الثاني من  -

 0م21/5/2020إلى  16/5/2020امتحانات الش هي والعملي من  -

 0م24/6/2020إلى  28/5/2020امتحانات ال صل الدراسي الثاني من  -

 0م9/7/2020إلى  28/6/2020امتحانات التخل ات من   -

 0م16/6/2020تكملة المشروع من  -

 0م15/7/2020مناقشة المشروع من  -

 1/7/2020بداية التدريب الصي ي من  -

 وبالعرض على لجنة شئون التعليم والطالب  

 القـــــرار                      

  الكليةوالعرض على مجلس أوصت اللجنة  بالموافقة  
 
 
 
 
 
 



 

    الموضوع التاسع 
 

د/ وكيررل 0شئـررـون التعررـليم والطـررـالب علررـى السرريد أ ةمـــديـررـر إدارالمـررـذكرة المعـــروضـررـة مــررـن 
مقترررح جرردول امتحرران نصررف ال صررل الدراسررى الثررانى بشرر ن الكليررة لشررئون التعليــررـم والطـــررـالب 

 0م2019/2020

 والطالبوبالعرض على لجنة شئون التعليم  

 القـــــرار              

   0 والعرض على مجلس الكليةأوصت اللجنة  بالموافقة  

 0وانتهت اللجنة في تمام الساعة الواحدة ظهرا
 

 بوكيل الكلية لشئون التعليم والطال                                                         

 

 عد/ فتحي السيد عبد السمي0أ                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 داليا//

 


