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 سادسا  

 بـالـمحضر اجتماع مجلــس يئــون التعليم والط
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 محضر اجتماع

 مجلس يئون التعليم والطالب

 14/7/2015( بتاريخ 246الجلسة رقم )
 رتينعقررد مجلررس يررئون التعلرريم والطررالب اجتماعرره السررادس واألربعررين بعررد المررا

 14/7/2015فررررى تمررررـام الساعررررـة الحاديررررة عشررررر عررررباحا  يرررروم الثالثرررراء الموافررررق 
بقاعررـة "أحمرررد لطفررى السررريد" بمبنررى ىدارة الجامعرررةن برراسررة السررريد األسررتاذ الررردكتور/ 
الحسين محمد عبد المنعم السيد ـ وكيم كلية اآلداب لشئون التعليم والطرالبن باإلنابرة عرن 

الردين عمرر أبرو سرتيا ـ ناررب ررريس الجامعرـة لشرئون التعلريم  السيد األستاذ الدكتور/ عز
   .والطالبن وحضور كم من السادة اعضاء المجلس 

 افتت  السـيد األسـتاذ الدكتــور/ رريـس المجلــس الجتــماع

 " ــمــبســــم هللا الــــــرحمــــــن الرحي" 

 ـ وكيررم كليررة اآلداب اسرت م السرريد األسررتاذ الرردكتور/ الحسررين محمررد عبررد المررنعم

بالسررادة األسرراتذة أعضرراء المجلررس المرروقرن ورررريس المجلررس الجتمرراع بالترحيررب 

وت نئت م بمناسبة حلول عيرد الفطرر المبراربن أعرادع هللا علرى األمرة اإلسرالمية برالخير 

 واليمن والبركات.

 ريس تقديم واجب العزاء للسيد األستاذ الدكتور/ عز الدين عمر أبو ستيا ـ نارب ر

الجامعة لشئون التعليم والطالبن فى وفاة نجله ىثر الحادث األليمن أدخله هللا فسي  

 وأل م هللا األسرة الصبر والسلونن والوقو  دقيقة حداد. جناته

  /عبد الناعر سعد عبد ربره ـ وكيرم توجيه الشلر والتقدير ىلى السيد األستاذ الدكتور

التعلريم والطرالب )سرابقا ( علرى مرا بذلره مرن  كلية القتصاد والعلوم السياسية لشئون

 ج د متميز أثناء فترة عضوية سيادته بالمجلس. 

  الترحيررب والت نئررة للسرريد األسررتاذ الرردكتور/ محمررود السررعيد محمررود عبررد الرررحمن ـ

بمناسرربة تعيرررين سرريادته وكررريال  كليرررة القتصرراد والعلررروم السياسررية لشرررئون التعلررريم 

 والطالب.

 ألسرتاذ الردكتور/ عراطي عردلى ف مرىن وكيرم كليرة ريراض األطفرال تم اختيار السريد ا

 لشئون التعليم والطالب ـ أمينا  ل ذع الجلسة.

 

 المصــادقـــات
 ىدارة الجامعة

( 245المصادقة عل  محضر اجتماع مجلس يئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقرم ) -

    .14/6/2015بتاريخ 

 

  ـــةــالمتابع
 ىدارة الجامعة

حي  المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذع من قرارات مجلس يئون التعليم والطرالب ا -

 . 14/6/2015( بتاريخ 245الجلسة رقم )
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  اتـــويضـتف
  ىدارة الجامعة

المصادقة عل  قرارات السـيد األستاذ الدكتور/ نارب ررريس الجامعرة لشرئون التعلريم  -

لتعلرريم والطررالبن خررالل الفترررة مررن بررالتفويض مررن مجلررس يررئون الصررادرة والطررالب ا

 .14/7/2015حتى  15/6/2015

 

 تشليم لجان ومجالس
 

  كلية طب الفم واألسنان
بناء علرى اقترراح اللليرة الموافقرة علرى اجرراء بعرض التصرحيحات عرم بعرض مرواد  -

 البرنام  الدول  بالللية .

 قرر المجلس تشليم لجنة من السادة األساتذة:

 مدير مركز  مان الجودة والعتمـاد د جـوهــرالدكتور/ هـانى محمـ

لدراسرة المو روع وتقرديم القاهرة )مقرراَ( والسادة وكالء كليات القطاع الطب  وذلرل 

 تقرير بما تنت ى ىليه اللجنةن وعر ه على المجلس فى جلسة قادمة.

 

 الزراعةكلية 
ولوجيررا تصررنيع بنرراء علرر  اقتررراح اللليررة الموافقررة علررى مقترررح تطرروير برنررام  تلن -

 باللطة اإلنجليزية بالللية  األنذية

 قرر المجلس تشليم لجنة من السادة األساتذة:

 الدكتور/ هـانى محمـد جـوهــر
مررررردير مركرررررز  رررررمان الجرررررودة 

 والعتمـاد
 )مقررا (

 )عضوا ( وكيـــم كليــة رياض األطفال الدكتور/ عاطـي عـدلـى ف مـى

 )عضوا ( وكيـــم كليـــة الزراعــة  ر الدكتور/ جمال الدين محمـد نصـ

 )عضوا ( وكيـــم كليــة الطب البيطرى  الدكتور/ محمـد محمـد على أحمـد 

 )عضوا ( وكيـــم كليــة العلــــوم  الدكتور/ مجدى محمد عمـارة

لدراسة المو وع وتقرديم تقريرر بمرا تنت رى ىليره اللجنرةن وعر ره علرى المجلرس فرى 

 جلسة قادمة.

 

  دارة الجامعةى
بش ن ىحاطة مجلس يئون التعليم والطالب بالقرار  بناء عل   المذكرة  المعرو ة -

( من الالرحة التنفيذية 80باستبدال نص المادة ) 2015( لسنة 1474الوزارى رقم )

لقانون تنليم الجامعاتن واقتراح كلية العلوم تطبيق القرار مع ىعطاء فرعة أخيرة 

لتسوية حالت الطالب السابقة قبم  2015/2106مم لمدة عام دراسى كا

 القرار.عدور

 من السادة األساتذة: قرر المجلس تشليم لجنة لدراسة مقترح كلية العلوم
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 الدكتور/ هـانى محمـد جـوهــر
مرررردير مركررررز  ررررمان الجررررودة 

 والعتمـاد
 )مقررا (

 ا ()عضو وكيـــم كليــة اآلثــــار الدكتورة/ هبة مصطفى كمال نـوح

 )عضوا ( وكيـــم كليـــة ال ندســة الدكتور/ علـى حاتــم جــــبر

 )عضوا ( وكيـــم كليـــة الحقــوق الدكتور/ عبد المنعم محمد زمزم

 )عضوا ( وكيــم كليــة طب قصر العينى  الدكتورة/ هالة عالح الدين طلعا

 ره علرى المجلرس فرى لدراسة المو وع وتقرديم تقريرر بمرا تنت رى ىليره اللجنرةن وعر

 جلسة قادمة.

 

 رـــاريــتق               
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
الموافقررة علرر  تقريررر اللجنررة المشررللة مررن مجلررس يررئون التعلرريم والطررالب بجلسررته  -

بشرر ن ىجررراء بعررض التعررديالت علررى مقترررح الالرحررة  15/3/2015المنعقرردة بترراريخ 

بنلرررام السررراعات المعتمررردة بلليرررة القتصررراد والعلررروم  الداخليرررة لدرجرررة البلرررالوريوس

 تم يدا  للعرض على مجلس الجامعة.السياسية 

 

  كلية الطب البيطرى
الموافقررة علرر  تقريررر اللجنررة المشررللة مررن مجلررس يررئون التعلرريم والطررالب بجلسررته  -

بشرر ن ىنشرراء برنررام  مميررز )طررب الطيررور واألرانررب(  14/6/2015المنعقرردة بترراريخ 

للعررض  تم يردا  البلالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية بللية الطب البيطررى  لمرحلة

 على مجلس الجامعة.

 

  ىدارة الجامعة
تقرير اللجنة المشللة من مجلرس يرئون التعلريم والطرالب ب المو وع الخا  سحب -

بش ن مقترح الالرحة الداخلية للمدن الجامعيرة  14/6/2015بتاريخ  بجلسته المنعقدة

 جدول األعمال المعروض.من 

 

  ةـــم ماليــمسار
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
 الموافقررة علررى تعررديم الرسرروم الدراسررية الخاعررة بنلررام السرراعات المعتمرردة باللليررة -

 تم يدا  للعرض على مجلس الجامعة.

 

 كلية العلوم
لرر  مجلررس الموافقررة علررى زيررادة رسرروم البرررام  الخاعررة باللليررة تم يرردا للعرررض ع -

 .الجامعة
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  كلية التمريض
بناء عل  اقتراح الللية الموافقة على اعتمراد مقتررح الالرحرة الماليرة لحسراب تر جير  -

 .الدواليب الخاعة بحفظ ممتللات الطلبة بالللية 

 الدكتور/ المستشار القانونى للجامعة. قرر المجلس ىحالة المو وع للسيد األستاذ

 

 كلية الزراعة
على رفع الرسوم الدراسية للطرالب الجردد الرذين سريلتحقون ببرنرام  اللطرة الموافقة  -

 للعرض على مجلس الجامعة. تم يدا  بالللية  2015/2016اإلنجليزية للعام الجامعى 

 

  ــتعديم مسم
  كلية طب الفم واألسنان

الموافقة على تعديم مسمى قسم العال  التحفلى ىلى قسرم العرال  التحفلرى وتجميرم  -

 تم يدا  للعرض على مجلس الجامعة.سنان بالللية األ

 


