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 حضر اجتماعم
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ٢٣/٤/٢٠١٤بتاريخ )  ٢٣٣(الجلسة رقم 
 

 
 المصــادقـــات

 

 : إدارة الجامعة
 )٢٣٢(التعليـــم والطـــالب الجلســـة رقــم  محضــر اجتمــاع مجلــس شــئونالمصــادقة علــي  -١

 .١٦/٣/٢٠١٤بتاريخ 

 
 

 
 المتابعـــة

 

 : إدارة الجامعة

قرارات مجلس شئون التعليم والطالب الجلسة  ه من ة تنفيـذاحيط المجلس علما بما تم 
 ١٦/٣/٢٠١٤بتاريخ ) ٢٣٢(رقم 

 

 تفويضات 
 

 : إدارة الجامعة

نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم / قرارات السـيد األستاذ الدكتورالمصادقة علي 
 والطالب

 ١٧/٣/٢٠١٤بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من 
 ـ  ٢٣/٤/٢٠١٤حتى 

 تقارير

 : كلية الحاسبات والمعلومات

الموافقة علي ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس شـئون التعلـيم والطـالب بجلسـته  -٢
، بشــأن الموافقــة علــى الالئحــة المعدلــة للبرنــامج المتميــز ١٦/٣/٢٠١٤المنعقــدةبتاريخ 

علــــي مجلــــس تمهيــــدا للعــــرض بكليــــة الحاســــبات والمعلومــــات ) تكنولوجيــــا الشــــبكات(
 الجامعة

 



 ٢ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مصطفى)٢٣/٤/٢٠١٤(بتاريخ ) ٢٣٣(مجلس شئون التعليم والطالب ـ الجلسة رقم  حضرم

 

 : إدارة الجامعة

تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته الموافقة علي ماجاء ب -٣
 ، بشأن إنشاء كلية للمرور تابعة لنظام التعليم المفتوح١٦/٣/٢٠١٤المنعقدةبتاريخ 
 او التعليم العاليبجامعة القاهرة ـ

 

 تشكيل لجان ومجالس
 اللجنــة المشــكلة مــن مجلــس شــئون التعلــيم والطــالب بجلســته المنعقــدةتقريــر بنــاء علــي  -٤

) المعلوماتيـة الحيويـة(المتميـز  ، بشأن الالئحة المقترحة للبرنـامج١٦/٣/٢٠١٤بتاريخ 
 برنامج جديد بكلية الحاسبات والمعلوماتـ 

اآلتيــــة أســــماؤهم علــــى األعضــــاء األعضــــاء إضــــافة قــــرر المجلــــس 
 :اللجنة من السادة األساتذة كالتالىالسابقين ليصبح أعضاء 

 

 )اً عضو ( وكيل كلية الحاسبات والمعلومات إيمان على ثروت إسماعيل/ ةالدكتور 
 )اً عضو ( العلـــومة ـل كليــوكيــ هـيد طـم السـيد فهيـالس/ الدكتور
 )اً عضو ( الصيــدلةـة ـل كليـوكيــ منال محمـد ماهـر أحمـد/ الدكتورة
 )اً عضو ( وكيــل كليـة طب قصر العينى ىأمينة برهامى محمد الفضال/ الدكتورة
 )عضواً ( الهـندســـةة ــل كليــوكي علـى حـــاتــم جــب/ الدكتور

 هـانـــــــــى محـمـــــــــد جوهـــــــــر/ الــــــــدكتور
 

اد ــــودة واالعتمـمان الجـــز ضـــدير مركـــمــ
 رةـــة القاهــبجامع

 )عضواً (

 

 وعرضـــــه علـــــى المجلـــــس، مـــــرة أخـــــرىوذلـــــك لدراســـــة الموضـــــوع 
 .فى جلسة قادمة

 

 شئون الطالب
 :كلية اآلثار

 منـــــــــار اإلســـــــــالم محســـــــــن أمـــــــــين/ الموافقـــــــــة علـــــــــى قبـــــــــول إعتـــــــــذار الطالبـــــــــةعـــــــــدم 
ــــــــى أن يعقــــــــد لهــــــــا امتحــــــــان بلج  ة خاصــــــــةنــــــــالمقيــــــــدة بالفرقــــــــة الرابعــــــــة بالكليــــــــة عل

 عقـــــب إنتهـــــاء إجازتهـــــا المرضـــــية وقبيـــــل إمتحانـــــات نهايـــــة الفصـــــل الدراســـــى الثـــــانى
 ـ  ٢٠١٤دور مايو 

 

 
 :كلية دار العلوم

ــدا للعــرض علــي مــذكرة بشــأن قواعــد القبــول والتحويــل الخاصــة بكليــة دار العلــوم  -٥ تمهي
 مجلس الجامعة


