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 محضر اجتماع
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ٢٠/٥/٢٠١٥بتاريخ )  ٢٤٤(الجلسة رقم 
د  ين بع ع واألربع ه الراب الب اجتماع يم والط ئون التعل س ش د مجل ائتينعق  الم

ق  اء المواف وم األربع باحاً ي ف ص رة والنص ـة العاش ـام الساع ى تم  ٢٠/٥/٢٠١٥ف
دكتور" أحمد لطفى السيد"بقاعـة  ة، برئاسة السيد األستاذ ال عز / بمبنى إدارة الجامع

ل من  يم والطالب، وحضور ك الدين عمر أبو ستيت ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون التعل
  .السادة اعضاء المجلس 

 رئيـس المجلــس االجتــماع/ افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور
 " بســــم هللا الــــــرحمــــــن الرحيــــم" 

ة / استھل السيد األستاذ الدكتور و ستيت ـ نائب رئيس الجامع عز الدين عمر أب
ب  اع بالترحي س االجتم يس المجل الب ورئ يم والط ئون التعل اتذة لش ادة األس بالس

 .لس الموقرأعضاءالمج
 :توجيه الشكر والتقدير إلى كال من -
 ).السابق(عالء محمد رأفت السيد ـ وكيل كلية دار العلوم / السيد األستاذ الدكتور -١
دكتور -٢ تاذ ال يط / السيد األس ة التخط ل كلي ى ـ وكي اس الزعفران د عب اس محم عب

 . )السابق(اإلقليمى والعمرانى لشئون التعليم والطالب 
ة على ما بذاله من ديم التھئن المجلس، وتق رة عضوية سيادتھما ب  جھد متميز أثناء فت

 .لھما بمناسبة تعيينھما عمداء لكليتھما
 :الترحيب وتھنئة السادة األساتذة -
وم لشئون / السيد األستاذ الدكتور .١ ة دار العل ل كلي ود المنسى ـ وكي محمد قاسم محم

 . التعليم والطالب
دكتور .٢ تاذ ال يد األس ام مح/ الس ىھش ال البرملج د الع د عب يط  م ة التخط ل كلي ـ وكي

 .اإلقليمى والعمرانى لشئون التعليم والطالب
 .بمناسبة تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر

  ررات اد المق أن اعتم ة بش ات الدولي ة للعالق اب اإلدارة المركزي اً بخط ة علم اإلحاط
ن ى م فرھم عل ال س ى ح الوريوس ف ة البك الب مرحل ية لط ات الدراس ى الجامع ح إل

 .األوروبية
  ات الوريوس لكلي ة البك سرعة اإلعالن للكليات عن عقد الدورة التدريبية لطالب مرحل

ال ى مج اھرة ف ة الق امج : " جامع تخدام برن ائى باس ل اإلحص ى "  SPSSالتحلي عل
 .نفقة جامعة القاھرة أسوه بما تم باألعوام السابقة

 بشأن القواعد المقترحة للتحويل ونقل القيد  الموافقة علي مناقشة المذكرة المعروضة
ى  تمھيداً واتخذ القرار  ٢٠١٥/٢٠١٦للطالب بين الكليات للعام الجامعى  للعرض عل

 .مجلس الجامعة
  ة ة منحة مدعومة (تم عرض الالئحة الداخلية للمدن الجامعي ة بالمدن الجامعي اإلقام

 :واتخذ القرار التالى) من الدولة للطالب المتفوق
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 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة: لقرارا
 )مقرراً ( وكيــــل كليــــة الھـندســة علـى حــاتــم جــــبر/ الدكتور
 )عضواً ( وكيـــل كليــة ريـاض األطفـال عـاطــف عـدلـى / الدكتور
د / الدكتور ـد عب عبد الناصـر سع
 ربـه

وم  اد والعل ة االقتص ـل كلي وكي
 السياسية

 )عضواً (

 )عضواً ( وكيــــل كليــــة اآلثــــار ھبـة مصـطفى كمـال / الدكتورة
 )عضواً ( وكيــــل كليــــة العلــــوم مجـدى محمـد عمـارة/ الدكتور
ھشام محمد عبد العال / الدكتور
 البرملجى

وكيـل كليـة التخطيط اإلقليمى 
 والعمرانى

 )عضواً (

ر  ديم تقري ه الدراسة،لمناقشة الالئحة وتق ا تنتھى إلي ى المجلس فى  بم وعرضه عل
 جلسة قادمة

ريين  - دم من بعض الطالب االرت تم مناقشة المذكرة المعروضة بشأن االلتماس المق
المقيديين ببعض كليات الجامعة لتخفيض المصروفات الدراسية واتخذ المجلس القرار 

 :التالى
 .المعروضـة قـرر المجلس اإلحاطة علمـاً بالمذكـرة: القرار

دكتور - ار السيد األستاذ ال ة اآلداب / اختي ل كلي نعم السيد ـ وكي د الم د عب الحسين محم
 .٢٠١٤/٢٠١٥أميناً للمجلس للعام الجامعى 

دكتور - ار السيد األستاذ ال ذة / وتم اختي اً لھ ة الھندسة أمين ل كلي ر ـ وكي اتم جب ى ح عل
 .الجلسة

 المصــادقـــات
 إدارة الجامعة

 )٢٤٣(صادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم الم -
    .١٩/٤/٢٠١٥بتاريخ 

  ـةـــعـــالمتاب
 إدارة الجامعة

احيط المجلس علمابما تم تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالب الجلسة  -
  ١٩/٤/٢٠١٥بتاريخ ) ٢٤٣(رقم 

 
  اتـضــويـــتف

 إدارة الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم / المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور -

ترة من ـالب خالل الفــليم والطـئون التعـويض من مجلس شــبالتفلصادرة والطالب ا
  .٢٠/٥/٢٠١٥حتى  ٢٠/٤/٢٠١٥
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 تعديل لوائح
 كلية اآلداب

ن مجلس  - كلة م ة المش ر اللجن اء بتقري ي ماج ة عل يم والطالب الموافق ئون التعل ش
اريخ  دة بت ته المنعق يم  ١٩/٤/٢٠١٥بجلس واد التعل ة م ى الئح ديل ف راء تع أن إج بش

ة اآلداب ـ ة بكلي ة العبري امج الترجم ى برن وح ف س  المفت ى مجل رض عل داً للع تمھي
 .الجامعة

 تشكيل لجان ومجالس
 الحقوقكلية 

الغ مق - يل مب ى تحص ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت اء عل ات بن تخراج كراس ل اس اب
 من المخزن وتصويرھا بالكلية  اإلجابة

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
مدير مركز ضمان الجودة  ھـانـى محـمـد جـوھــر/ الدكتور

 واالعتماد بجامعة القاھرة
 )مقرراً (

 )عضواً ( وكيــــــل كليـــــة اآلداب الحسين محمد عبد المنعم / الدكتور
 )عضواً ( وكيـــل كليــة ريـاض األطفـال عـاطــف عـدلـى فھمــى/ لدكتورا

 )عضواً ( وكيـــل كليـــة التمـريـــض منــال ســيد إسماعيــل/ الدكتورة

 )عضواً ( وكيـــل كليــة العـالج الطبيـعى صـالح عبد المنعــم صـوان/ الدكتور
 )عضواً ( ـــل كليـــة التجــــارةوكيـخالد محمد عبد المنعـم زكـى/ الدكتور
 )عضواً ( وكيــــل كليـــة الحقــــوق عبد المنعم محمد زمـزم/ الدكتور
 )عضواً ( وكيــل كليــة طب قصـر العـينى ھالة صالح الدين محمد / الدكتورة
 )عضواً ( وكيــــل كليـــة دار العلــوم محمد قاسـم محمـود منسـى/ الدكتور

ة ك لدراس ى  وذل ه عل ة، وعرض ه الدراس ى إلي ا تنتھ ر بم ديم تقري وع وتق الموض
 .المجلس فى جلسة قادمة

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

ات  - ع مصروفات شعبة اللغ ى رف ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت ة ـ (بناء عل اإلنجليزي
ى ) الفرنسية ه  ١٢٠٠٠بحد أدن ً (جني ا دالً من ) أثنى عشر ألف جنيھ ه ٧٠٠٠ب  جني

 ).سبعة أالف جنيه(
 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة

 عبد الناصـر سعـد عبد ربـه/ الدكتور
وم  اد والعل ة االقتص ـل كلي وكي

 السياسية
 )مقرراً (

 )عضواً ( وكيـــل كليــة ريـاض األطفـال عـاطــف عـدلـى فھمــى/ الدكتور
 )عضواً ( ـل كليـــة التجــــارةوكيـــ خالد محمد عبد المنعـم زكـى/ الدكتور

وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة، وعرضه على المجلس 
 .فى جلسة قادمة
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 كلية طب قصر العينى
دة - اط المعتم ام النق ل بنظ امج المتكام اء البرن ى إنش ة عل ة الموافق راح الكلي  اقت

 لمرحلة البكالوريوس بالكلية ـ 
 :ر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذةقر: القرار

مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد  ھـانـى محـمـد جـوھــر/ الدكتور
 بجامعة القاھرة

 )مقرراً (

 )عضواً ( وكيــــــل كليـــة الصيــدلة منال محمـد مـاھـر أحمـد/ الدكتورة
 )عضواً ( سنـانوكيـل كليـة طـب الفـم واأل ھبـــة أحمــد فـــرج/ الدكتورة
 )عضواً ( وكيـــل كليـــة التمـريـــض منــال ســيد إسماعيــل/ الدكتورة

 )عضواً ( وكيـــل كليــة العـالج الطبيـعىصـالح عبد المنعــم صـوان/ الدكتور
 )عضواً ( وكيــل كليــة طب قصـر العـينى ھالة صالح الدين محمد / الدكتورة
 )عضواً ( وكيـــل كليـــة الطب البيطـرى ـى أحمــدمحمـد محمـد عل/ الدكتور

ى  ه عل ة، وعرض ه الدراس ى إلي ا تنتھ ر بم ديم تقري وع وتق ة الموض ك لدراس وذل
 .المجلس فى جلسة قادمة

 
 كلية رياض األطفال

ة  - الب مرحل يفى لط امج الص ل البرن ى تفعي ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت اء عل بن
 لمعتمدة بالكلية البكالوريوس بنظام الساعات ا

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة

 عبد الناصـر سعـد عبد ربـه/ الدكتور
وم  اد والعل ة االقتص ـل كلي وكي

 السياسية
 )مقرراً (

 )عضواً ( وكيـــل كليــة ريـاض األطفـال عـاطــف عـدلـى فھمــى/ الدكتور
 )عضواً ( كليـــة التجــــارة وكيــــل خالد محمد عبد المنعـم زكـى/ الدكتور

وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة، وعرضه على المجلس 
 .فى جلسة قادمة

 

 مسائل تنظيمية
 كلية طب الفم واألسنان

ديل اسم  - ى تع ة عل م"الموافق ا الف ى " قسم بثالوجي م والوجه "إل ا الف قسم بثالوجي
ين ذلك " والفك مقسم أشعة "وك ى قسم " الف ين"إل م والوجه والفك داً  أشعة الف تمھي

 .للعرض على مجلس الجامعة
إضافة بند الحصول على شھادة ُحسن السير  اقتراح الكلية الموافقة على على بناء -

غ  ة بمبل اً مصرياً فقط ال (والسلوك ضمن المتطلبات مع تحديد مقابل التكلف ة جنيھ مائ
 ) غير

ة الموافقة على اقت: القرار ل التكلف ه  ٥٠راح الكلية على أن يكون مقاب خمسون (جني
 ً  .وتعمم على جميع كليات الجامعة، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة) جنيھا
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 رــاريــتق
 كلية العلوم

ته  - يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن ي تقري ة عل الموافق
ةبشأن إجراء ت ١٩/٤/٢٠١٥المنعقدة بتاريخ  واد الالئحة الداخلي ى بعض م  عديل عل

 .بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة
 

 كلية الزراعة
ته  - يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن ي تقري ة عل الموافق

فى بشأن تحديد رسوم التسجيل للفصل الدراسى الصي ١٩/٤/٢٠١٥المنعقدة بتاريخ 
 .بكلية الزراعة تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة

ي  - ة عل ته الموافق يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن تقري
بتعديل الفقرة ) ٤(بشأن إجراء تعديل على نص المادة  ١٩/٤/٢٠١٥المنعقدة بتاريخ 

ة فصل دراسى صيفى بالالئحة الداخلية بما يسمح بإتاح) د ، ھـ(وإضافة الفقرتين ) أ(
 .بكلية الزراعة تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة

 
  كلية الصيدلة

ته  - يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن ي تقري ة عل الموافق
اريخ  دة بت اعات  ١٩/٤/٢٠١٥المنعق امج الس ة برن ود الئح ض بن ديل بع أن تع بش

 .يدلة تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعةبكلية الص) الصيدلة اإلكلينيكية(المعتمدة 
 

 كلية اإلعالم
ته  - يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن ي تقري ة عل الموافق

اريخ  دة بت ام  ١٥/٣/٢٠١٥المنعق امج اإلعالم بنظ دة برن بشأن دراسة الالئحة الجدي
 .التعليم المفتوح بكلية اإلعالم تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة 

 
 كلية الحاسبات والمعلومات

دة  تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته بناء على - المنعق
اريخ  ز ١٥/٣/٢٠١٥بت امج المتمي ة للبرن ة المقترح أن الالئح  بش

 .برنامج جديد بكلية الحاسبات والمعلومات ) المعلوماتية الحيوية(
 .إليه تقرير اللجنة المشكلة بعدم الموافقةقرر المجلس الموافقة على ما انتھى 

 
 لـوائــــح

 كلية التربية النوعية
ة ـ  - الموافقة على اإلبقاء على مادة المشروع بالفرقة الرابعة بالالئحة الداخلية بالكلي

 .تمھيدا للعرض على مجلس الجامعة
 

 


