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 محضر اجتماع
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ٢٣/٣/٢٠١٧) بتاريخ ٢٦٢الجلسة رقم (
 

ائتين د الم تون بع انى والس ه الث الب اجتماع يم والط ئون التعل س ش د مجل  عق
ـة ا ـام الساع ى تم ق ف يس المواف وم الخم ر ي ن ظه رة م ة عش  ٢٣/٣/٢٠١٧لحادي

تاذ يد األس ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع يد" بمبن ى الس د لطف ـة "أحم  بقاع
الب،  يم والط ئون التعل ـة لش يس الجامع ب رئ يم الخشت ـ نائ الدكتور/ دمحم عثمان عبد العل

 .وحضور كل من السادة اعضاء المجلس
 

 تــور/ رئيـس المجلــس االجتــماعافتتح السـيد األسـتاذ الدك
 

 " بســــم هللا الــــــرحمــــــن الرحيــــم" 
 

يس  ب رئ ت ـ نائ يم الخش د العل ان عب دكتور/ دمحم عثم تاذ ال يد األس تهل الس اس
بالسادة األساتذة الجامعة لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب 

 أعضاء المجلس الموقر.
 ة الترحي د كلي ال عمي ائم بأعم الح ـ الق ى ص دة عل دكتورة/ ماج تاذة ال يدة األس ب بالس

 االقتصاد والعلوم السياسية لحضورها الجلسة.
  الترحيب بالسيد/ السيد إبراهيم مصطفى ـ لقيامه بعمل مدير عام اإلدارة العامة لشئون

ديم الش ع تق ران ـ م د عم ين أحم يس حس يد/ خم ى التعليم والطالب خلفاً للس ه عل كر ل
الب  يم والط ئون التعل ة لش ام اإلدارة العام دير ع ه م رة عمل الجهد الذى قام به أثناء فت

 مع خالص األمنيات له بدوام الصحة والتوفيق.
  ث ة من حي ة االمتحاني فات الورق ة بمواص رارت مجلس الجامع التأكيد على االلتزام بق

 الشكل والمضمون.
 تجابت للدراس ى اس ات الت كر للكلي ة الش ة االمتحاني فات الورق ول مواص ة ح ات البحثي

ه،  ذى قدم روع ال ى المش الم عل والشكر للدكتور/ وليد فتح هللا بركات ـ وكيل كلية اإلع
ررات  ى (مق ا إل م تحويله ونرجو من الكليات تقديم تقرير أو إفادة عن المقررات التى ت

 ن.إلكترونية أو سكاشن الكترونية) والتى لم يتم تحويلها حتى اآل
  ول سبل الب ح يم والط ئون التعل اع ش الء قط ادة وك ل للس ة عم التوصية بإقامة ورش

 إعداد لوائح أكاديمية ومالية.
 ن ة ع ات إعالني ى لوح الب ف اهر للط كل ظ الن بش ات اإلع ية الكلي وابط  توص ض

 وإجراءات األعذار.
 

 المصــادقـات
 إدارة الجامعة

م (المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعل -  )٢٦١يـم والطـالب الجلسـة رق
    .م١٧/١/٢٠١٧بتاريخ 
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  المتابعـــة
 إدارة الجامعة

احيط المجلس علما بم تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالب  -
  .م)١٧/١/٢٠١٧) بتاريخ (٢٦١الجلسة رقم (

 

  اتـتفويض
 إدارة الجامعة

تالمصادقةعلى  - يم قرارات السـيد األس ئون التعل ة لش يس الجامع ب رئ دكتور/ نائ اذ ال
الب ا ادرة والط ن لص رة م الل الفت الب خ يم والط ئون التعل س ش ن مجل التفويض م ب

 .م) ٢٣/٣/٢٠١٧(حتى م) ١٨/١/٢٠١٧(
 

 تشكيل لجان ومجالس
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
ة بش ة المالي يات اللجن ى توص ة عل ة الموافق راح الكلي ى اقت اء عل روفات بن أن المص

 ونظام المنح الدراسية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بالكلية، 
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

وهر انى دمحم ج  د. ه
 

اهرة ة الق ز جامع دير مرك  م
يم ودة التعل مان ج  لض

 

 مقرراً 

ا د. ماجـــدة علـــى صــالــح ة االقتص د كلي ال عمي ائم بأعم د ق
 عضواً  والعلوم السياسية

ـزم ـوقت زم ـد ش نعم محم د الم  د. عب
 

ـوق ـة الحقــ ـل كليــ  وكيــ
 عضواً  

ات تح هللا برك د ف  د. ولي
 

ـالم ـة اإلعــ ـل كليــ  وكيــ
 عضواً  

ى راهيم دمحم عل رى إب يد/ يس  الس
 

ـة ـام الجامعــ ـين عــ  أمــ
 عضواً  

س وذلك لدراسة الموضوع، وتقديم تقرير بما تن ى المجل ه عل ة، وعرض ه اللجن تهى إلي
 فى جلسة قادمة.

 

 كلية العلوم
تم  - ى ي ررات الت ى المق بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تحميل الطالب رسوم عل

 طرحها فى غير موعدها بكلية العلوم
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

 

وهر انى دمحم ج  د. ه
 

اه ة الق ز جامع دير مرك  رةم
يم ودة التعل مان ج  لض

 

 مقرراً 

وم  د. ماجـــدة علـــى صــالــح اد والعل ة االقتص د كلي ال عمي ائم بأعم  عضواً ق
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 السياسية

ـوقت  ـد ش  د. عبد المنعم محم
 

ـوق ـة الحقــ ـل كليــ  وكيــ
 عضواً  

دى  د وج د الحمي  د. عب
 

وم ـة العل ـل كليــ  وكيــ
 عضواً  

ات تح هللا برك د ف  د. ولي
 

ـالموكيـ ـة اإلعــ ـل كليــ  ـ
 عضواً  

ـة السيد/ يسرى إبراهيم دمحم  ـام الجامعــ ـين عــ  أمــ
 عضواً  

 
س  ى المجل ه عل ة، وعرض ه اللجن وذلك لدراسة الموضوع، وتقديم تقرير بما تنتهى إلي

 فى جلسة قادمة.
رامج  - الب الب الى لط دفع الم ام ال ديل نظ ى تع ة عل ة الموافق راح الكلي اءعلى اقت بن

 الخاصة بالكلية
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

 

وهر انى دمحم ج  د. ه
 

اهرة ة الق ز جامع دير مرك  م
يم ودة التعل مان ج  لض

 

 مقرراً 

اد  د. ماجـــدة علـــى صــالــح ة االقتص د كلي ال عمي ائم بأعم ق
 عضواً  والعلوم السياسية

ـزم ـوقت زم ـد ش نعم محم د الم  د. عب
 

ـل كلي ـوقوكيــ ـة الحقــ  ــ
 عضواً  

اوى دى المن د وج د الحمي  د. عب
 

وم ـة العل ـل كليــ  وكيــ
 عضواً  

ات تح هللا برك د ف  د. ولي
 

ـالم ـة اإلعــ ـل كليــ  وكيــ
 عضواً  

ى راهيم دمحم عل رى إب يد/ يس  الس
 

ـة ـام الجامعــ ـين عــ  أمــ
 عضواً  

س وذلك لدراسة الموضوع، وتقديم تقرير بما تنتهى إليه ال ى المجل ه عل لجنة، وعرض

 فى جلسة قادمة
 

 كلية التجارة
ة  - ة لمرحل ة الداخلي روع الالئح ى مش ة عل ة الموافق راح الكلي ى اقت اء عل بن

 .بالكلية  ٢٠١٦/٢٠١٧البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة 
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

وهر انى دمحم ج  د. ه
 

اه ة الق ز جامع دير مرك  رةم
يم ودة التعل مان ج  لض

 

 مقرراً 

وح طفى ن ة مص  د. هب
 

ار ـة اآلث ـل كليـــ  وكيـــــ
 عضواً  

دى وقى مه فاء دمحم ش  د. ص
 

ة ة النوعي ـة التربي  وكيـــل كليـ
 عضواً  

 عضواً  وكيـــل كليـــة التجارة د. دمحم حسن دمحم عبد العظيم
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ى راهيم دمحم عل رى إب يد/ يس  الس
 

ـام الجام ـين عــ ـةأمــ  عــ
 عضواً  

ة،  ه اللجن ا تنتهى إلي ر بم ديم تقري ب ,وذلك لدراسة الموضوع، وتق ويض أ.د/ نائ وتف
وع  رض الموض ة وع ر اللجن اد تقري ى اعتم الب ف يم والط ئون التعل رئيس الجامعة لش

 على مجلس الجامعة.
 

 تعديل لوائح
 كلية العلوم

ة رأى أ.د. المستشار القانونى للجامعة بشأعلى الموافقة  - روع الالئح ن الموافقة على مش
 .الجامعةالمالية لوحدة الكتاب الجامعى بكلية العلوم للعرض على مجلس 

 
 كلية التمريض

م ( - وزارى رق اريخ ٨٣٩إحاطة المجلس علماً بالقرار ال اص  ١٣/٢/٢٠١٧) بت والخ
ام  الوريوس) بنظ ة البك ة (مرحل ة المعدل ى الالئحة الداخلي ديل عل إجراء تع اعات ب الس

 .المعتمدة بكلية التمريض
 

 شئون الطالب

 كلية الحقوق
تنفدة  - ان والمس د هللا الطن دى دمحم عب ة/ ه ة الكويتي د الطالب ادة قي ى إع ة عل الموافق

   .مرات القيد والرسوب بالفرقة الثانية انتظام بالكلية
 

 

 كلية التجارة
ول ا - الب خريجى فص ور الط ة بناء على االلتماس المقدم من أولياء أم دمج بالمرحل ل

دد  ذى ح ات ال ى للجامع رار المجلس األعل الثانوية الذين التحقوا بكلية التجارة طبقاً لق
 لهؤالء الطالب كليات (التجارة ـ اآلداب ـ الحقوق)، 

دمج  الب ال ة بط ة اآلداب والخاص ة بكلي راءات المتبع ى اإلج ة عل قرر المجلس الموافق
 ليات األخرى (الحقوق ـ التجارة). وتعميمها على الحاالت المماثلة فى الك

 
 كلية الزراعة

ة  - وم األغذي امج عل ات برن من توجيه ى ض الموافقة على إتاحة توجه االقتصاد المنزل
 تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة. بالكلية

 
 كلية اإلعالم

ة - ى ـ  علىالموافق راهيم منيس ة هللا إب ة/ من ر الطالب ى أم ن ول دم م اس المق االلتم
ام المحو ى الع اهرة ف ة الق لة من كلية اإلعالم جامعة بنى سويف إلى كلية اإلعالم جامع

 ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 
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 إدارة الجامعة
ا - س علم يط المجل ل  اح ات الفص د امتحان يم مواعي أن تنظ ة بش ذكرة المعروض بالم

 بقاعة االمتحانات، ٢٠١٦/٢٠١٧الدراسى الثانى للعام الجامعى 
اب ال - ى الخط اءا عل دين بن الب الواف ن الط ادة ع الى باإلف يم الع ن وزارة التعل وارد م

ة (دوالر  الملتحقين بالبرامج الخاصة بكليات الجامعة ويسدودن رسوًما بالعملة األجنبي
 ـ جنيه استرلينى)، 

رار:  ذا الق ى ه كلة ف ة المش ر اللجن تعجال تقري ع اس وارد م اب ال اً بالخط ة علم اإلحاط
م ( ة رق أن بالجلس اريخ  )٢٥٩الش دى  ٢٢/١١/٢٠١٦بت د وج د الحمي م أ.د/ عب وض

ة  ام اإلدارة العام دير ع المناوى ـ وكيل كلية العلوم، السيد/ السيد إبراهيم مصطفى ـ م
دين  الب الواف روفات للط ع المص وابط دف ع ض ك لوض الب، وذل يم والط ئون التعل لش

 الملتحقين بالبرامج المميزة وإعمال قانون تنظيم الجامعات.
 

 رـاريـتق
 كلية اإلعالم

ته  - الب بجلس يم والط ئون التعل س ش ن مجل كلة م ة المش ر اللجن ى تقري ة عل الموافق
اريخ  دين ١٧/١/٢٠١٧بت الب الواف ية للط ررات الدراس جيل المق ل تس أن تأجي ، بش

ة از)ج(ا المقبولين ممن ال يجيدون اللغة العربية بكلية اإلعالم مع تغيير كلم بح  تي لتص
 رض على مجلس الجامعة.تمهيداً للع (حضور)

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
 
 

 
 


