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 ..المستدامة لمؤسسات التعليم العالى  اعية تعليميا وبحثيا ومجتمعيا على المستويين المحلى واإلقليمى فى ظل التنميةلريادة والتميز فى كافة المجاالت الزر ا :  رؤية الكلية
ثين منافسين على المستويين المحلى واإلقليمى فى اطار إلعداد خريجين وباح  كلية الزراعة جامعة المنصورة مؤسسة تعليمية حكومية تلتزم بتقديم برامج دراسية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا : رسالة الكلية

 .دورها التنموى والخدمى للمجتمع

 

 

 عشر �� تمام الســــــاعة ا�حادية ٤/٦/٢٠١٧ �جنة شئون التعليم والطالب يوم األحد املوافق اجتمعت

 برئاسة السيد األستاذ الدكتور/عادل حســـــــــــــــــــــن عبدالســـــــــــــــــــالم 
ً
وكيل ال�لية لشئون التعليم  صباحا

 :والطالب و�مكتبھ و�حضور �ل من السادة

 

 د/ صالح مصطفي عبد اللطيف٠أ  •

 د/ ايمان حس�ن عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ٠أ  •

 د/ هالة أحمد �امــــــــــــــــــــــل الص���� ٠أ  •

 د/ صـــا�ح الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد سعده٠أ  •

 ج��ــــــــــــــــــــــــان ع�� عــــــــــــــــــــــــــوض غنيم د/  •

 د/ محمـــــــــــــــــــــــــد حســــــــــــن عبد العز�ز  •

 د/ أيمـــــــــــــــــــــــــــــــــن يحيي ا�خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطيب  •

 عبد الرحمنالطالبة/ سهام ز���م   •

  

   تصديقات

 التصديق ع�� محضر ا�جلسة السابقة : املوضوع األول 
 املوافقة : القــــرار

 ألعمالموضوعات جدول ا
املوضوع 

 الثا�ي

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

وقاية (برنامج  الثا�ىملستوي املقيد بال�لية با محمد احمد االمام الغر�ببالطالب/

�� مقرر "  ٢١/٥/٢٠١٧يوم االحد واحتساب غيابھ  ٢٠١٦/٢٠١٧) عام جام�� النبات

 �عذر مقبول . كيمياء تحليل مبيدات " غياب

  املوافقة  القرار
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املوضوع 

 الثالث

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

 الثا�ىبال�لية باملستوي  ةاملقيد الشيماء احمد السيد الشر�ي�ى /ةلببالطا

��  ٢٠/٥/٢٠١٧يوم واحتساب غيابھ  ٢٠١٦/٢٠١٧) عام جام�� العام��نامج ال(

 �عذر مقبول . أساسيات علم الوراثة " غيابمقرر "

 املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 الرا�ع

املرضية ا�خاصة  اإلجازةاملوافقة ع�� مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن  :

(برنامج  االول املقيد بال�لية باملستوي  محمد عبد ا�حكيم حامدبالطالب/

واحتساب  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  مستجد )الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة

  الثا�ىامتحانات الفصل الدرا��ي غيابھ عن 
ً
أجازة مرضية �عذر مقبول عام �امال

 . )ثا�ى درا��ى فصل( ٢٠١٦/٢٠١٧جام�� 

  املوافقة : القــــرار

املوضوع 

 ا�خامس

 /ةا�خاصة بالطالب اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

التقنية برنامج ( الرا�عبال�لية باملستوي  ةاملقيد��ال املتو�� رفعت ا�حنفى 

امتحانات الفصل ن ع اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧) عام جام�� ا�حيو�ة

 أجازه الثا�ىالدرا��ي 
ً
 ٢٠١٦/٢٠١٧مقبول عام جام�� اجتما�� ثا�ى �عذر  �امال

 .)ثا�ى درا��ى فصل(

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 السادس

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

��نامج ال( االول بال�لية باملستوي  ةملقيدا هند خالد يو�س عبد الفتاح/ةبالطالب

امتحانات الفصل عن  اواحتساب غيا�� ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) العام

 أجازه الدرا��ي الثا�ى
ً
فصل ( ٢٠١٦/٢٠١٧مرضية �عذر مقبول عام جام��  �امال

 . )ثا�ىدرا��ى 

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 السا�ع

املرضية ا�خاصة  اإلجازةتحانات �شأن املوافقة ع�� مذكرة شئون الدراسة واالم :

��نامج ال( االول املقيد بال�لية باملستوي  عالء عادل ابراهيم ابو النجابالطالب/

امتحانات الفصل واحتساب غيابھ عن  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) العام

 أجازه الدرا��ي الثا�ى
ً
صل (ف ٢٠١٦/٢٠١٧مرضية �عذر مقبول عام جام��  �امال

 . ثا�ى)درا��ى 

 املوافقة  : القــــرار
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املوضوع 

 الثامن

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

هندسة ( االول املقيد بال�لية باملستوي  محمود عبد الستار عباس بالطالب/

يوم ھ واحتساب غياب ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) ونظم حيو�ة زراعية

 �عذر مقبول . " غياب   ٢�� مقرر " رسم هند��ى  ٢٩/٥/٢٠١٧

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 التاسع

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

��نامج ال( االول بال�لية باملستوي  املقيدمحمد عبد اللطيف فت��  بالطالب/

��  ٢٩/٥/٢٠١٧يوم واحتساب غيابھ  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام��  ا�� لالعادةب) العام

�� مقرر"اساسيات انتاج  ٥/٦/٢٠١٧ يوم كيمياء غ�� عضو�ة " واحتسابمقرر "

 �عذر مقبول . �سات�ن " غياب

 املوافقة  : القــــرار

املوضوع 

 شراالع

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

��نامج ال( الثا�ىبال�لية باملستوي  ةاملقيد ان�� السيد عــــــــ�� حسان�ن/ةبالطالب

 ٢٨/٥/٢٠١٧يــــــــــوم  اا��ــــــواحتساب غي ٢٠١٦/٢٠١٧ام جام�� ـــــــــــع همستجد) العام

 �عذر مقبول . مقدمة �� الهندسة الزراعية  " غيابرر "�� مقـــــ

 املوافقة  : القرار

املوضوع 

 عشر حادىا�

املرضية ا�خاصة  اإلجازةمذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  

 الثا�ىاملقيد بال�لية باملستوي حازم عماد الدين ال�حات حسن  بالطالب/

ـوم يـــــــــابھ ــــــواحتساب غي ٢٠١٦/٢٠١٧ام جام�� ـــــــــــعمستجد ) العام��نامج ال(

 �عذر مقبول . �� مقـــــرر " مقدمة �� الهندسة الزراعية  " غياب ٢٨/٥/٢٠١٧

 املوافقة   القرار

املوضوع 

 عشر�ى الثا

محمد الطالب/اعتذار مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن املوافقة ع��  :

الهندسة (برنامج  الرا�عاملقيد بال�لية باملستوي محمد فهمى عبد اللطيف 

يوم واحتساب غيابھ  ٢٠١٦/٢٠١٧عام جام�� مستجد ) راعية والنظم ا�حيو�ةالز 

وذلك  �عذر مقبول  �� مقرر "صيانة االالت وا�جرارات الزراعية" غياب ٤/٦/٢٠١٧

 ت االمتحان .يوقتنفس �حضوره جلسة محاكمة �� 

 املوافقة  : القرار
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املوضوع 

 عشرثالث ال

ة الشرف للتقدير ال��اكمي إضافة مرتب�شأن شؤن ا�خر�ج�ن  مذكرة 

الهندسة برنامج (ب�الور�وس العلوم الزراعية ل�خر�جة/سارة ر�يع السيد عبد ر�ھ 

وا�حاصلة ع�� تقدير  الزراعية والنظم ا�حيو�ة تخصص هندسة النظم ا�حيو�ة)

) ١٣٨(إجما�� الساعات املعتمدة  ٣٫٤٩% بمعدل تراكمي  ٨٧٫٢٥عام ممتاز بنسبة 

 عام ممتاز مع مرتبة الشرفليصبح التقدير ال

 املوافقة   القرار

املوضوع 

 عشر را�عال

إضافة مرتبة الشرف للتقدير ال��اكمي �شأن شؤن ا�خر�ج�ن  مذكرة 

برنامج (ب�الور�وس العلوم الزراعية ل�خر�جة/فاطمة الزهراء طارق احمد �امل 

) الهندسة الزراعية والنظم ا�حيو�ة تخصص هندسة الرى والصرف ا�حق��

(إجما��  ٣٫٤٨% بمعدل تراكمي  ٨٧وا�حاصلة ع�� تقدير عام ممتاز بنسبة 

 ) ليصبح التقدير العام ممتاز مع مرتبة الشرف١٣٨الساعات املعتمدة 

 املوافقة   القرار

املوضوع 

 عشر خامسا�

 امليدا�يالتدر�ب املتخلف�ن عن مذكرة شئون الدراسة واالمتحانات �شأن مواعيد  

 األعوام السابقة �� )٢) ، (١(

واملستوى الثالث  الثا�ييبدأ التدر�ب امليدا�ي لطالب املستوى ع�� أن  املوافقة  القرار

 املتخلف�ن عن التدر�ب �� األعوام السابقة 
ً
ح�ى  ١١/٨/٢٠١٧جمعة من ا� إعتبارا

 ا�جمعةأيام � ذلك ) يوما بما �٤٠وملدة ( ٢١/٩/٢٠١٦املوافق  ا�خميس

   

 جإل نت�ى اإوقد 
ً
 تماع �� تمام الساعة الثانية عشر ظهرا

 
 وكيل ال�لية 

 لشئون التعليم والطالب

 

 د/ عادل حسن عبد السالم)٠(أ
 

 


