
 

     

                                

 
 

 حضر اجتماعم
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ١٦/٣/٢٠١٤بتاريخ )  ٢٣٢(الجلسة رقم 
 

 المصادقات
 : إدارة الجامعة

 )٢٣١(محضــر اجتمــاع مجلــس شــئون التعليـــم والطـــالب الجلســـة رقــم المصــادقة علــي 
    .١٢/١/٢٠١٤بتاريخ 

 
 

 
  المتابعـــة

 

 : إدارة الجامعة

قرارات مجلس شئون التعليم والطالب تنفيـذه من تابعـة ماحيط المجلس علما بما تم 
 ـ  ١٢/١/٢٠١٤ريخ بتا) ٢٣١(الجلسة رقم 

 
 

 تفويضات 
 

 : إدارة الجامعة

س الجامعة لشئون التعليم نائب رئي/ قرارات السـيد األستاذ الدكتورالمصادقة علي 
بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من والطالب 

 ـ  ١٦/٣/٢٠١٤حتى ١٣/١/٢٠١٤
 

 تشكيل لجان ومجالس
 

 : إدارة الجامعة
 

بشــأن االقتــراح المقــدم لدراســة إنشــاء كليــة للمــرور تابعــة المعروضــة مــذكرة بنــاء علــي ال
 لنظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة ـ 

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
 

 



 

     

 )مقرراً (  الهـندســـةة ــل كليــوكي علـى حـــاتــم جــبر/ الدكتور
 )عضواً ( كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى  وكيل عباس محمد عباس الزعفرانى /الدكتور
 )عضواً ( الحقــــوقة ــل كليــوكي عمـر محمـد محمـد سالـم/ الدكتور
 )عضواً ( أمـــين عـــام الجامعــة يسـرى إبراهيـم محمـد علـى/ السيد

 

وذلـــك لدراســـة الموضـــوع وتقـــديم تقريـــر بمـــا تنتهـــي إليـــه الدراســـة، 
   . وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة

 كلية الحاسبات والمعلومات
 

المعلوماتيـة (اقتـراح الكليـة الموافقـة علـى الالئحـة المقترحـة للبرنـامج المتميـز بناء علـي 
 برنامج جديد بالكلية ـ ) الحيوية

 :من السادة األساتذة قرر المجلس تشكيل لجنة: 
 

 

 )مقرراً (  الحاسبات والمعلومـاتة ل كلييوك إيمـان على ثروت إسماعيـل/ ةالدكتور 
 )عضواً ( العلـــومة ـــل كليـــوكي السـيد فهيـم السـيد طــه /الدكتور
 )عضواً ( الصــيدلةة ـــل كليـــوكي منـال محمـد ماهـر أحمـد/ الدكتورة

 

وع وتقـــديم تقريـــر بمـــا تنتهـــي إليـــه الدراســـة، وذلـــك لدراســـة الموضـــ
   . وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة

 

تكنولوجيــا (بنــاءعلي اقتــراح الكليــة الموافقــة علــى الالئحــة المعدلــة للبرنــامج المتميــز 
 بالكلية ـ ) الشبكات

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
 

 

 )مقرراً (  الحاسبات والمعلومـاتة ل كلييوك إيمـان على ثروت إسماعيـل/ ةالدكتور 
 )عضواً (  الهـندســـةة ــل كليــوكي علـى حـــاتــم جــبر/ الدكتور
 )عضواً ( وكيل كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى  عباس محمد عباس الزعفرانى /الدكتور

 

وذلـــك لدراســـة الموضـــوع وتقـــديم تقريـــر بمـــا تنتهـــي إليـــه الدراســـة، 
   . لمجلس فى جلسة قادمةوعرضه على ا

 
 
 
 
 



 

     

 
 تعديل لوائح

 

 : كلية العالج الطبيعى

الموافقة  علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته 
مرحلة (، بشأن إجراء تعديل على الالئحة الداخلية ٢٢/١٢/٢٠١٣المنعقدة بتاريخ 

 .رض على مجلس الجامعةتمهيدًا للعبكلية العالج الطبيعى ـ ) البكالوريوس
 : كلية الحاسبات والمعلومات

 الموافقــــــــــة علــــــــــى تعــــــــــديل فــــــــــي الالئحــــــــــة الداخليــــــــــة نظــــــــــام الســــــــــاعات المعتمــــــــــدة
 تمهيـــــداً الخاصـــــة بنظـــــام االمتحانـــــات بالكليـــــة ) ١٢(المـــــادة ) مرحلـــــة البكـــــالوريوس(

 .للعرض على مجلس الجامعة
 
 
 

 تقارير

 : إدارة الجامعة

اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته  تقريرالموافقة علي ماجاء ب -١
بشأن المساهمات التى تحصل بالكليات مقابل  ٢٢/١٢/٢٠١٣بتاريخ  المنعقدة
تمهيدا للعرض  لتى تؤدى للطالب وتوحيدها على مستوى كليات الجامعةا الخدمات

 مجلس الجامعة علي
 

لمقدم من لجنـة قطـاع الدراسـات بشأن التقرير االمعروضة مذكرة قرر المجلس تاجيل ال
القانونيــة والخــاص بدراســة ظــاهرة إنتشـــار األحكــام القانونيــة الصــادرة بإعــادة تصـــحيح 

 قادمة لجلسة كراسات إجابات كليات الحقوق بناء على الدعاوى المرفوعة من الطالب
 

 مسائل عامة
 ادارة الجامعة

ـــدالمعروضـــة مـــذكرة احـــيط المجلـــس علمـــا بمـــا جـــاء بال فاع عـــن حـــق طـــالب بشـــأن ال
 الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية المحتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزين بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجون

 فى حضور امتحاناتهم ـ 



 

     

 
بشــأن الطــالب الحاصــلين علــى المعروضــة مــذكرة احــيط المجلــس علمــا بمــاء جــاء بال

 ولم يتقدموا بأوراقهم إلى مكتب التنسيق فى نفس العام ـ  ٢٠١٢الثانوية العامة عام 
 

بجامعة بنى سويف بنظام ) اإلعالم(برنامج مذكرة بشأن بدء قرر المجلس عرض ال
 .على مجلس كلية اإلعالم للدراسة، وعرضه على مجلس الجامعة التعليم المفتوح

 
 

 :كلية التمريض

مرحلـة (اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء قسم تمريض المسنين قرر المجلس عرض 
 .علــــــــــــــــــــــــــــى مجلــــــــــــــــــــــــــــس الجامعـــــــــــــــــــــــــــــةبالكليــــــــــــــــــــــــــــة ) البكــــــــــــــــــــــــــــالوريوس

 
 

 

 


