
 

 اجتماعمحضر 

 �جنة شئون التعليم والطالب

 ٦/١١/٢٠١٦ بتار�خ )٢٥٤(رقم 

 

 
 

  

حة
صف

 ۱ 

  لطبيعية والبشرية لمواجهة تحديات التنمية المستدامةجامعة المنصورة أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد ا –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
جات سوق العمل ومتطلبات تنمية مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجودة القومية في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادره على االستجابة إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية

 . ع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرهالمجتم

 

 

  عشر حاديةتمام الســــــاعة ا� �� ٦/١١/٢٠١٦ املوافق احد�جنة شئون التعليم والطالب يوم  جتمعتا
ً
برئاسة  صباحا

و�حضور �ل من و�مكتبه وكيل ال�لية لشئون التعليم والطالب  الم ـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــــحس عادل/السيد استاذ الدكتور 

 :السادة

 صالح مصطفي عبد اللطيف/ د٠أ  •

 ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايمان حس�ن عاش/ د٠أ  •

  الص����ل ــــــــــــــــــــــهالة أحمد �ام/ د٠أ  •

 يد سعدهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــا�ح الس/ د٠أ  •

 وض غنيمــــــــــــــــــــــــــان ع�� عــــــــــــــــــــــــج�� /د  •

 طيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــأيم/ د  •

 ن عبد العز�زــــــــــــد حســـــــــــــــــــــــــمحم/ د  •

 عبد الرحمنسهام ز���م / ةالطالب  •

 

  تصديقات

  

 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة : املوووع اول 

 املوافقة : القــــرار

 

 عمالموووعات جدول ا 

 

أحمد محمد محمد /الطالب تحو�ل ع��املوافقة  مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن : الثا�ياملوووع 

من برنام  انتاج النباىى ��� برنام  انتاج ) دةباق لإلعا(قيد باملستوى الثا�ى امل سعد طو�لة

 . ا�حيوا�ى والداج�ى والسم�ى

تحو�ل الطالب من برنام  انتاج النباىى ��� برنام  انتاج ا�حيوا�ى والداج�ى ع��  املوافقة : القــــرار

�جيل الت: من الالئحة الداخلية) ٢٢(حيث تنص املادة  ٢٠١٦/٢٠١٧للعام ا�جام�� والسم�ى 

 :ىعديل املسار) ٥(فقرة :ا�اديمي والعبء الدرا��ي 

يجوز للطالب ىعديل مسار تخصصه �شرط استكمال متطلبات التخصص املرغوب فيه   -جـ 

مع عدم احتساب الساعات املعتمدة ال�ي اجتازها الطالب من قبل وال�ي ال تقع �� مجال 

�اديمي وتوصية �جنة شئون التعليم متطلبات التخصص ا�جديد وذل  �عد أخك رأى املرشد ا

 .والطالب وموافقة مجلس ال�لية



 

 اجتماعمحضر 

 �جنة شئون التعليم والطالب

 ٦/١١/٢٠١٦ بتار�خ )٢٥٤(رقم 
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 ۲ 

  لطبيعية والبشرية لمواجهة تحديات التنمية المستدامةجامعة المنصورة أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد ا –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
جات سوق العمل ومتطلبات تنمية مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجودة القومية في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادره على االستجابة إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية

 . ع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرهالمجتم

 

 

 
شادية محمد السعيد /املوافقة ع�� تحو�ل الطالبة مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن : املوووع الثالث

من برنام  وقاية النبات ��� برنام  علوم ) باق لإلعادة(باملستوى الثا�ى  ةمحمد السيد املقيد

 . لوجيا اغكيةوتكنو 

للعام  من برنام  وقاية النبات ��� برنام  علوم وتكنولوجيا اغكية ةاملوافقة ع�� تحو�ل الطالب : القــــرار

الت�جيل ا�اديمي والعبء : من الالئحة الداخلية) ٢٢(حيث تنص املادة  ٢٠١٦/٢٠١٧ا�جام�� 

 :ىعديل املسار) ٥(فقرة :الدرا��ي 

ديل مسار تخصصه �شرط استكمال متطلبات التخصص املرغوب فيه  يجوز للطالب ىع -جـ 

مع عدم احتساب الساعات املعتمدة ال�ي اجتازها الطالب من قبل وال�ي ال تقع �� مجال 

متطلبات التخصص ا�جديد وذل  �عد أخك رأى املرشد ا�اديمي وتوصية �جنة شئون التعليم 

 .والطالب وموافقة مجلس ال�لية

   

محمد املن��ى البسيو�ى /املوافقة ع�� قيد الطالب مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن : ع الرا�عاملووو 

كطالب باق لإلعادة بال�لية ) ر�اوة –علمي ) (نظام حديث( ٢٠١٥ا�حاصل ع�� الثانو�ة العامة 

والكي تخلف عن التقدم بأوراقه ا�� مكتب  ٢٠١٦/٢٠١٧وله فرصة واحدة للعام ا�جام�� 

 .٢٠١٥/٢٠١٦تنسيق �� نفس العام ال
بال�لية وله فرصة واحدة للعام ) باق لإلعادة(املوافقة ع�� قيد الطالب املككور بحالة قيد  : القــــرار

 .٢٠١٦/٢٠١٧ا�جام�� 

   

املوووع 

 ا�خامس

محمد روا محمد ا�جمال /املوافقة ع�� قيد الطالب مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن :

كطالب باق لإلعادة بال�لية ) علوم –علمي ) (نظام حديث( ٢٠١٥ل ع�� الثانو�ة العامة ا�حاص

والكي تخلف عن التقدم بأوراقه ا�� مكتب  ٢٠١٦/٢٠١٧وله فرصة واحدة للعام ا�جام�� 

 .٢٠١٥/٢٠١٦التنسيق �� نفس العام 
بال�لية وله فرصة واحدة للعام ) باق لإلعادة(املوافقة ع�� قيد الطالب املككور بحالة قيد  : القــــرار

 .٢٠١٦/٢٠١٧ا�جام�� 

   

املوووع 

 السادس

عبدا�حميد عماد طه /املوافقة ع�� قيد الطالب مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن :

كطالب باق ) علوم –علمي ) (نظام حديث( ٢٠١٥ا�حاصل ع�� الثانو�ة العامة  محمود ب�ح

والكي تخلف عن التقدم بأوراقه  ٢٠١٦/٢٠١٧دة للعام ا�جام�� لإلعادة بال�لية وله فرصة واح

 .٢٠١٥/٢٠١٦ا�� مكتب التنسيق �� نفس العام 
بال�لية وله فرصة واحدة للعام ) باق لإلعادة(املوافقة ع�� قيد الطالب املككور بحالة قيد  : القــــرار

 .٢٠١٦/٢٠١٧ا�جام�� 

   



 

 اجتماعمحضر 

 �جنة شئون التعليم والطالب
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  لطبيعية والبشرية لمواجهة تحديات التنمية المستدامةجامعة المنصورة أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد ا –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
جات سوق العمل ومتطلبات تنمية مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجودة القومية في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادره على االستجابة إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية

 . ع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرهالمجتم

 

 

  ٢٠١٦نتيجة دور نوفم��  اعتماد �شأنلية لشئون التعليم والطالب وكيل ال� /د.أمككرة  : السا�عاملوووع 

 .املوافقة : القــــرار

   

هناء حس�ن ع�� حس�ن املقيدة /الطالبة اسمت�حيح  مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن : الثامناملوووع 

���  ٢٠١٦/٢٠١٧�جام�� بال�لية للعام ا واجتماعية اقتصاديةالعلوم برنام  /باملستوى الرا�ع

 هنا حس�ن ع�� حس�ن

 .املوافقة : القــــرار

   

ز�نب محمد حسن متو�� /الطالبة اسمت�حيح  مككرة شئون الدراسة وامتحانات �شأن : التاسعاملوووع 

 ٢٠١٦/٢٠١٧ال�لية للعام ا�جام�� برنام  علوم وتكنولوجيا اغكية ب/املقيدة باملستوى الرا�ع

 ��� ز�نب محمد حسن املتو�� حسن

 .املوافقة : القــــرار

   

ب��ام   لاللتحاقبخصوص القواعد املنظمة وكيل ال�لية لشئون التعليم والطالب  /.د.أمككرة  : العاشراملوووع 

  ٢٠١٦/٢٠١٧ام�� للعام ا�ج) ال��نام  العام(لطالب املستوى الثا�ى  ا�اديمية ال�لية

لطالب املستوى  ا�اديمية ال�ليةب��ام   لاللتحاقع�� أن تكون القواعد املنظمة املوافقة  : القــــرار

 :�التا�� ٢٠١٦/٢٠١٧للعام ا�جام�� ) ال��نام  العام(الثا�ى 

 رغبة الطالب. ١

 GPAاملعدل ال��اكمى . ٢

من العدد الك�� للطالب % ١٠يقل عن  ن الوأ% ١٥يز�د أعداد الطالب ألى برنام  عن  بحيث ال

 ى املستجدين �� املستو 

   

ا�حادى املوووع 

 عشر

 لاللتحاق�شأن القواعد املنظمة وكيل ال�لية لشئون التعليم والطالب  /استاذ الدكتور مككرة  :

لطالب املستوى الثالث عام  ا�حيو�ةالزراعيه والنظم  الهندسةبالتخصصات الفرعيه ل��نام  

  ٢٠١٦/٢٠١٧ام�� ج

 الهندسةبالتخصصات الفرعيه ل��نام   لاللتحاقع�� أن تكون القواعد املنظمة  املوافقة : القــــرار

 :�التا�� ٢٠١٦/٢٠١٧لطالب املستوى الثالث عام جام��  ا�حيو�ةالزراعيه والنظم 

 رغبة الطالب. ١

 GPAاملعدل ال��اكمى . ٢

من العدد الك�� % ٤٠وأن ال يقل عن % ٦٠صص فر�� عن ى تخأل ع�� أن ال يز�د أعداد الطالب 

 .للطالب املستجدين �� املستوى 

   

 



 

 اجتماعمحضر 

 �جنة شئون التعليم والطالب
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  لطبيعية والبشرية لمواجهة تحديات التنمية المستدامةجامعة المنصورة أن تصبح واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية والبحثية والخدمية إقليمياً في إدارة وتنمية الموارد ا –تسعى كلية الزراعة  :  رؤية الكلية
جات سوق العمل ومتطلبات تنمية مؤسسه تعليميه بحثيه خدميه تعمل وفق معايير الجودة القومية في تقديم برامج إلعداد كوادر زراعيه متميزة قادره على االستجابة إلحتياجامعة المنصورة  -كلية الزراعة  : رسالة الكلية

 . ع في إطار شراكه مجتمعيه فعاله باستخدام تقنيات معاصرهالمجتم

 

 

الثا�ى املوووع 

 عشر

طارق احمد محمد /ل�خر� التخرج  مككرة شئون ا�خر�ج�ن �شأن املوافقة ع�� ىعديل نتيجة  :

يونيو دور خطة ( )شعبة الهندسة الزراعية(وا�حاصل ع�� درجة الب�الور�وس عبد العز�ز 

 ١٨٧٩بمجموع  ٢٠١١/٢٠١٢و�وافة مجموع درجات الفرقة الثالثة للعام ا�جام��  ٢٠١٦

بنسبة  ٨٠١٦���  ٦١٣٧ال��اكمى ملتوس  ار�ع سنوات من  املجموعوىعديل % ٤٩٫٤٤بنسبة 

 .تقدير مقبول ب%  ٥٥٫٦٦

 .املوافقة : القــــرار

   

الثالث املوووع 

 عشر

رسوب أر�عة طالب من املستوى الثا�ى برنام  الهندسة  �شأنعية قسم الهندسة الزرامككرة  :

يثبت أداؤهم التدر�ب  لتخلفهم عن �حضار ما) ١(�� التدر�ب امليدا�ى  الزراعية والنظم ا�حيو�ة 

  .�� امليعاد املحدد

 –ص��ى مع�  محمد ابا -مصطفى عادل عبدالغ�ى الغبا��ى : ع�� نجاح الطالب وهم املوافقة : القــــرار

) ١(أحمد عز الدين �براهيم بتقدير جيد ��  التدر�ب امليدا�ى  –محمود محمد عبدالعظيم 

يفيد أداء  املحدد إلثبات ما والتجاوز عن امليعادبرنام  الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة 

 .للطالب التدر�ب

   

الرا�ع املوووع 

 عشر

ىشكيل الكن��ول املركزى التعليم والطالب �شأن  وكيل ال�لية لشئون  /استاذ الدكتور مككرة  :

  ٢٠١٦/٢٠١٧املختلفة للعام ا�جام�� وكن��والت املستو�ات 

 :املوافقة ع�� التشكيل التا�� : القــــرار

 ( )وكيل ال�لية لشئون التعليم والطالب(عادل حسن عبدالسالم /د.أ
ً
 مشرفا

ً
 )ع�� الكن��والتعاما

 للكن��ول املركزى ع�� أن يتو�� رئ( محمود عبداملنعم خفا��/د.أ
ً
كن��ول مواد الرسوب اسة رئيسا

 .)و�ناير والفصل الصيفى ودورى سبتم�� ونوفم�� 

 عضو )١٢(عدد والبان �الصناعات الغكائية  ىقسم: كن��ول املستوى اول  •

  أعضاء)١٠(عدد �وا�حيوان الزرا��  اقتصادية ا�حشرات قسمى: كن��ول املستوى الثا�ى •

  أعضاء )٨(عدد �قسم ا�خضر والز�نة : كن��ول املستوى الثالث •

 أعضاء )٨(عدد �قسم �نتاج الدواجن : كن��ول املستوى الرا�ع •

وخاصة من له ع�� أن يتو�� أحد رؤساء اقسام السابقة رئاسة الكن��ول أو من ينوب ع��م من القسم 

بتحديد أسماء أعضاء الكن��ول خالل رئيس �ل كن��ول مع قيام خ��ه سابقة �� أعمال الكن��ول 

جنيه  ٧٠٠جنية و�ل عضو  ١٢٠٠مع �عطاء م�افأة لرئيس الكن��ول  ال�ليةمن موافقة مجلس  أسبوع

    ل�ل فصل درا��ى

 وقد انتىى اجتماع �� تمام الساعة الثانية عشر 
ً
 .ظهرا

 وكيل ال�لية 

 لشئون التعليم والطالب

 )السالمعادل حسن عبد / د٠أ(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


