
 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015 أكتوبر –ة النشرة الرسمية لجامعة القاهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساةسا  

 ـالبـمرار اجتماع مجلــس شئــون التعليم والط
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 مرار اجتماع

 مجلس شئون التعليم والطالب

 18/10/2015( بتاريخ 248الجلسة رقم )
 

 ـقااة مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب اجتماـاات ال ااامن واسربعااين بعااة المااائتين
 18/10/2015لموالاااق لاااى ةماااـام الساـاااـة العاشااارة والنصااام دااا احا  ياااوم اسحاااة ا

بقاــة "أحماة لطفاى الساية" بم ناى إةارة الجامعاةك برئاساة الساية اسساتات الاةكتور/ ـاز 
الةين ـمر أبو ستيت ـ نائاب رئايس الجامعاـة لشائون التعلايم والطاالبك وحااور كال مان 

 .الساةةاـاال المجلس 

 التتح السـية اسسـتات الةكتــور/ رئيـس المجلــس الجتــماع

 " ــــم ج الــــــرحمــــــن الرحيــــمبس" 
 است ل السية اسستات الةكتور/ ـز الةين ـمار أباو ساتيت ـ نائاب رئايس الجامعاة

بالساةة اسسااة ة أـااال لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس الجتماع بالترحيب 
 هـ.1437المجلس الموقرك وة نئت م بمناس ة العام ال جرد الجةية 

  السااية اسسااتات الااةكتور/ ـلااى السااية ـ ااةه الااةيب ـ وكياال كليااة التجااارة لشاائون ة نئااة
 التعليم والطالب بمناس ة ةعيين سياةةت ـاوا  بالمجلس.

  ةوجيت الشلر للسية اسستات الةكتور/ خالة مرمة ـ ة المانعم ككاى ـ وكيال كلياة التجاارة
ز أثناال لتارة ـااويتت لشئون التعليم والطاالب )الساابق( ـلاى ماا ب لات مان ج اة متميا

 بالمجلس.
 .ةوـية الطالب بةورالةراةات الطالبية وأهمية المشاركة لى النتخابات المق لة 
  إحاطاااة المجلاااس ـلماااا  بأـاااةاة الطاااالب المرشااارين لجامعاااة القااااهرة للعاااام الجاااامعى

 )ثانوية ـامة ـ ش اةات معاةلة ـ ةبلومات لنية(. 2015/2016
 ال يئااة القوميااة لااامان الجااوةة والـتماااة بلليااة ااـااالم ااحاطااة ـلمااا  بزيااارة لجنااة 

 وضرورة اللتزام بتوديات اللجنة بشأن ةوكيع الةروس النظرية والعملية.
  وقااة ةقااةم السااية اسسااتات الااةكتور/ ـااز الااةين ـماار أبااو سااتيت ـ نائااب رئاايس الجامعااة

ريس بمناساا ة لشاائون التعلاايم والطااالب الت نئااة لمجلااس إةارة ناااةد أـاااال هيئااة التااة
 انتخاب المجلسك وهـم:

 السية اسستات الةكتور/ هانى مرمة جوهر .1
 السية اسستات الةكتور/ أسامة أحمة شوقى المليجى .2
 السية اسستات الةكتور/ ن يل ـلى خليل ـلى .3
 السية اسستات الةكتور/ خالة لاروق العامرد .4
 السية اسستات الةكتور/ هشام مرموة المناود .5
 الةكتور/ شريم كامل شاهين السية اسستات .6
 السية الةكتور/ أحمة سمير شراةت .7
 السية الةكتور/ سعية الخولى .8
 السية الةكتور/ مرسن أبو العال .9

 السية الةكتور/ مرمة أنور ـ ة ج كاية .10
 السية الةكتور/ أحمة ـ ة القاةر شرف .11
 السيةة الةكتورة/ رهام لترى .12
 السيةة الةكتورة/ لميال أحمة ـطيت .13
 / إل ام م روكاسستاتة .14
 اسستات/ ـمرو ـرلة.    .15
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 المصــاةقـــات
 إةارة الجامعة

 (247المصاااةقة ـلااي مرااار اجتماااع مجلااس شاائون التعليااـم والطااـالب الجلسااـة رقاام ) -

    .20/9/2015بتاريخ 

 

  المتابعـــة
  إةارة الجامعة

ليم والطاالب احيط المجلس ـلما بما ةم متابعـة ةنفيـ ه من قرارات مجلس شئون التع -

  20/9/2015(بتاريخ 247الجلسة رقم )
 

  ةفوياات
 إةارة الجامعة

المصاةقة ـلي قرارات السـية اسستات الةكتور/ نائب رئايس الجامعاة لشائون التعلايم  -

بااالتفوي  ماان مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب خااالل الفتاارة ماان لصاااةرة والطااالب ا

 ـ 18/10/2015حتى  21/9/2015
 

 ومجالسةشليل لجان 
  كلية العلوم

بنال ـلي اقتراح الللية الموالقة ـلى ةرميل طاالب ال لاالوريوس وال ارامج الجةياةة  -

 .م الم إتا ةأخر الطالب ـن التسجيل بالللية 

 قرر المجلس ةشليل لجنة من الساةة اسساة ة:

 )مقررا ( وكيـــل كليـــة التجــارة  الةكتور/ ـلى السـية ــ ةه الةيب

 )ـاوا ( وكيـــل كليـــة الصــيةلة تورة/ منال مرمة ماهـر أحمـةالةك

 )ـاوا ( وكيـــل كليـــة الرقــوق  الةكتور/ ـ ة المنعم مرمة شوقت كمزم 

 )ـاوا ( وكيـــل كليــة ااـــــالم  الةكتور/ ولـية لتــح ج بركــات

 )ـاوا ( ـــوم وكيـــل كليــة العلـ الةكتور/ مجةد مرمة ـمـر ـمـارة

لةراسة الموضوع وةقاةيم ةقريار بماا ةنت اى إليات اللجناةك وـرضات ـلاى المجلاس لاى 

 جلسة قاةمة
 

 مسائل مالية
 

 كلية الصيةلة
الموالقااة ـلااى كياااةة الم ااالم المرصاالة ماان الطااالب أو الخاااط بساارب اقتااراح اللليااة  -

 ااار المسااتخةمة لااى ط ااع بم لاام ـشاارة جني ااات وتلااك نظاارا  لرةفاااع أسااعار اسح الخااريجين

 .مااااااااااااااان جاااااااااااااااةول اسـماااااااااااااااالشااااااااااااااا اةات القياااااااااااااااة والتخااااااااااااااارج بالللياااااااااااااااة 
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 كلية ال نةسة
الموالقة ـلي الم كرة بشاأن مقتارح بإحاطة المجلس ـلما  بقرار مجلس كلية العلوم. -

لاى الترويال لللياة ال نةساة ماع  لارض رساوم ـان ـمال المقاداات للطاالب الارا  ين

 29/9/2014ابق بجلسة ةط ق قرار مجلس الجامعة الس
 

 رـاريـةق
 كلية العلوم

 ارجال ةقريار اللجناة المشاللة مان مجلاس شائون التعلايم والطاالب بجلساتت المنعقاةة -

بشأن إحاطاة مجلاس شائون التعلايم والطاالب باالقرار الاوكارد  14/7/2015بتاريخ 

 ( مااان الالئراااة التنفي ياااة80باسااات ةال ناااص المااااةة ) 2015( لسااانة 1474رقااام )

   .ون ةنظيم الجامعاتلقان
 

 

 كلية طب قصر العينى
الموالقااة ـلااي ةقرياار اللجنااة المشااللة ماان مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بجلسااتت  -

بشاااأن ةيييااار مسااامى قسااام ال ساااتولوجيا إلاااى قسااام  14/6/2015بتااااريخ  المنعقاااةة

ال ساتولوجيا الط ياة وبيولوجياا الخليااة بللياة طاب قصار العينااى ةم ياةا للعارض ـلااي 

 الجامعة مجلس
 

 

 
 

 

 كلية ال نةسة
الموالقااة ـلااي ةقرياار اللجنااة المشااللة ماان مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بجلسااتت  -

بشأن إجارال بعا  التعاةيالت ـلاى الالئراة المقترحاة  20/9/2015المنعقةة بتاريخ 

 لالئرة الةاخلية لنظام الةراسة بالساـات المعتمةة بللية ال نةسة ةم يةا للعرض ـلي 

 الجامعةمجلس 

 

 كلية الزراـة
الموالقااة ـلااي ةقرياار اللجنااة المشااللة ماان مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بجلسااتت  -

 بشأن ةطوير برنامج ةلنولوجياا ةصانيع اس  ياة بللياة 14/7/2015المنعقةة بتاريخ 

 ةم يةا  للعرض ـلى مجلس الجامعة. الزراـة ـ
 

 كلية اثثار
لة ماان مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بجلسااتت الموالقااة ـلااي ةقرياار اللجنااة المشاال -

ك بشااأن إجاارال بعاا  التعااةيالت لااى الالئرااة الةاخليااة 20/9/2015المنعقااةة بتاااريخ 

الجةيةة بقسم ةرميم اثثار )نظام الساـات المعتمةة( بللياة اثثارةم ياةا  للعارض ـلاى 

 مجلس الجامعة.

 كلية رياض اسطفال
لة ماان مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بجلسااتت الموالقااة ـلااي ةقرياار اللجنااة المشاال -

بشااأن إجاارال ةييياارات ـلااى لئرااة ال اارامج الجةيااةة  20/9/2015المنعقااةة بتاااريخ 
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بقسم العلاوم التربوياة وةعاةيل بعا  المقاررات بللياة ريااض اسطفاال ةم ياةا  للعارض 

 ـلى مجلس الجامعة.
 

 

 إةارة الجامعة
مجلااس شاائون التعلاايم والطااالب بجلسااتت  الموالقااة ـلااي ةقرياار اللجنااة المشااللة ماان -

ك بشاااأن مقتااارح الالئراااة الةاخلياااة للماااةن الجامعياااة 20/5/2015المنعقاااةة بتااااريخ 

 الوارةة لي التقرير: تودياتوال

إضااالة مم لااين ماان وكااالل اللليااات النظريااة والعمليااة بمجلااس إةارة المااةن الجامعيااة  .1

 بالت اةل كل ـام.

 ماةةين بع ر.  ق ول الطالب اليائ ين ـن ماةة أو .2

السماح للطالب بمة لترة ااقامة لى حالت التةريب الصيفى أو مشااريع ال لاالوريوس  .3

 التى ةنص ـلي ا اللوائح الةراسيةك ةم يةا  للعرض ـلى مجلس الجامعة.
  

 شئون الطالب
 إةارة الجامعة

ال انوياة بشأن نقال قياة الطاالب الرادالين ـلاى المعروضة احاطت المجلس ـلما بالم كرة  -

  .والمستولين الرة اسةنى ةاخل كليات جامعة القاهرة 2015العامة ـام 

 

 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


