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 سادسا  

 ـالبـمحضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والط
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 محضر اجتماع
 مجلس شئون التعليم والطالب

 19/10/2016( بتاريخ 258الجلسة رقم )
 

 عقددم مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب اجتماعددخ النددام  والئمسددي  بعددم المددا تي 

 19/10/2016فدددددا  مدددددـاا الساعدددددـة النا يدددددة عشدددددر   دددددر يدددددوا ا ربعدددددا  الموافددددد  

 بقاعدددددـة  أطمدددددم لطبدددددا السددددديم  بمرندددددا يدارة الجامعدددددة  بر اسدددددة السددددديم ا سدددددتا 

المكتور/ محمم عنمان عرم العليم الئشت ـ  ا ب ر يس الجامعـة لشئون التعلديم والطدالب  

 . وطضور كل م  السادة اعضا  المجلس
 

 افتتح السـيم ا سـتا  المكتــور/ ر يـس المجلــس ا جتــماع
   ــم هللا الــــــرطمــــــ  الرطيــــمبســ  

 

اسدت ل السديم ا سدتا  الدمكتور/ محمدم عنمدان عردم العلديم الئشدت ـ  ا دب ر ديس 

بالسادة ا سا ذة الجامعة لشئون التعليم والطالب ور يس المجلس ا جتماع بالترطيب 

 أعضا  المجلس الموقر.

 ميب ـ وكيدل كليدة التجدارة لشدئون  كريم السيم ا ستا  الدمكتور/ علدا السديم عردم  الد

التعلددديم والطدددالب )السددداب ( و قدددميم درع الجامعدددة لسدددياد خ متمندددي  لسدددياد خ دواا 

 التوفي  والصحة.

  كريم السيمة/ ييناس أطمم  جيب ـ ممير مكتب شئون التعلديم والطدالب  و قدميم درع 

 الجامعة لسياد  ا و لك لرلوغ ا س  المعاش.

 كنيف ا  شطة والرطالت . 

 .قرارت  شكيل مجالس وطمة الكتاب الجامعا وشكر كلية اآلداب 

 :اقتراح طم أقصا لعمد المواد المسجلة فا البصل المراسا ولرحث هذا االموضوع 

 قرر المجلس  شكيل لجنة م  السادة ا سا ذة:

 د. هـا ا محمـــم جوهـــر
مددمير مركددز جامعددة القدداهرة لضددمان 

 جودة التعليم
 مقررا  

 عضوا   وكيـــــل كليـــة ال نمســـة ا طـــا م جـــررد. علـــ

 عضوا   وكيـــــل كليـــة التمـــريض د. منــال ســيم يسمـاعيــل

 عضوا   وكيـــــل كليـــة الطب الريطرى د. محمـم محمـم علـا أطمــم

 عضوا   وكيـــــل كليـــة الزراعـــة د. طارق أبو المهب محمم 

وعرضخ علدا المجلدس فدا  قترح و قميم  قرير بما  نت ا يليخ اللجنةو لك لمراسة الم
 جلسة قادمة.

 .استطالع رأى  ما ج م  الطلرة قرل وضع جماول ا متحان 
 

 المصــادقـــات
 يدارة الجامعة

 (257المصادقة علا محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسدـة رقدم ) -

  .ا18/9/2016بتاريخ 
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  بعـــةالمتا
 يدارة الجامعة

اطيط المجلس علما بما  م  نبيـذ  م  قرارات مجلس شئون التعليم والطالب  -

  .ا(18/9/2016( بتاريخ )257الجلسة رقم )
 

 اتـويضـ ب
 يدارة الجامعة

المصادقة علا قرارات السـيم ا ستا  المكتور/  ا دب ر ديس الجامعدة لشدئون التعلديم  -

يض مدد  مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب  ددالل البتددرة مدد  والطددالب الصددادرة بددالتبو

ا( ويطالدة أعدذار الطدالرتي / ييمدان محمدم  ليدل 19/10/2016)طتا ا( 19/9/2016)

عامر  هوا م عادل هليل باها بكلية اآلداب للسيم ا ستا  المكتور/ المستشار القدا و ا 

 للجامعة إلبما  الرأى.

 شكيل لجان ومجالس 
 كلية الزراعة

ا  علا اقتراح الكلية الموافقة علا يجرا   عميالت بالال حة الما لية طتدا  توافد  بن -

مع  طوير بر امج  كنولوجيا  صنيع ا غذيدة باللةدة اإل جليزيدة طرقدا  للناداا ا وروبدا 

   .بالكلية
 

 قرر المجلس  شكيل لجنة م  السادة ا سا ذة:

 مقررا   ــة الزراعـــةوكيـــل كليـ د. طارق أبو المهب محمم أبو المهـب

 عضوا   وكيـــل كليــة الطب الريطـرى د. محمــم محمــم علا أطمـــم

 عضوا   وكيـــل كليـــة العلــــوا د. عرم الحمـيم وجــمى المنــاوى

لمراسة الموضوع   و قميم  قرير بما  نت ا يليدخ اللجندة  وعرضدخ علدا المجلدس فدا 
 جلسة قادمة.

 شئون الطالب
 طب البم وا سنانكلية 

عما الموافقة علا ا لتماس  المقما م  الطالب البلسطينا/ محمم طاهر مقردل شدعت  -

ـ المقيم بالبرقة ا ولا بكلية طب البم وا سنان بشأن  ئلبخ ع  د دول امتحدان الدمور 

بسددرب يغددالق معرددر رفددح  و أشدديرة السدديم ا سددتا  الددمكتور/  2016النددا ا سددرتمرر 

 .  و ا للجامعة بالموافقة واعترار هذا الارف م  الاروف الق ريةالمستشار القا

 

 كلية اإلعالا
الموافقددة علددا يعبددا  الطالددب اليمنددا الجنسددية/ عرددم الكددريم علددا سددلطان بالبرقددة  -

  م يدددما   2016/2017الرابعدددة بالكليدددة مددد  المصدددروفات المراسدددية للعددداا الجدددامعا 

 للعرض علا مجلس الجامعة.
 

 

 



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2016وبر أكت –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 رـاريـ ق
 ية الزراعةكل
الموافقددة علددا  قريددر اللجنددة المشددكلة مدد  مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب بجلسددتخ  -

بشددأن الموافقددة علددا ي شددا  بر ددامج الةابددات ويدارة  18/9/2016المنعقددمة بتدداريخ 

 .الموارد )باللةة اإل جليزية( بكلية الزراعة  م يما  للعرض علا مجلس الجامعة
 

 

 وثــبح
 

 يدارة الجامعة
نددا  علددا المددذكرة المعروضددة بشددأن المشددروع الرحنددا المقددما مدد  مركددز جامعددة ب -

القدداهرة لضددمان جددودة التعلدديم بعنددوان    اددم القيدداس والتقددويم بالجامعددة   لتطددوير 

العملية التعليمية بالجامعة إلعماد  ريج قدادر علدا المنافسدة فدا سدوق العمدل المحلدا 

 .واإلقليما

تحا يددة  واسددتمارات قيدداس أسدداليب التقددويم والتددا  عمدديم الورقددة ا م المجلددس قددرر

اعتممها مجلس شئون التعليم والطالب فا ضو  قرارات مجلس الجامعة الصادرة فدا 

 هذا الشأن.
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                             


