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 محضر اجتماع
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ٢٠/٩/٢٠١٧) بتاريخ ٢٦٧الجلسة رقم (
ائتين د الم تون بع ابع والس ه الس الب اجتماع يم والط ئون التعل س ش د مجل  عق

ق  اء المواف وم األربع ر ي ن ظه ر م ة عش ـة الحادي ـام الساع ى تم  ٢٠/٩/٢٠١٧ف
ى إد يد" بمبن ى الس د لطف ـة "أحم تاذبقاع يد األس ة الس ة، برئاس  ارة الجامع

 الدكتور/ دمحم عثمان عبد العليم الخشت ـ رئيس الجامعة، وحضور كل من السادة األساتذة
 .اعضاء المجلس

 افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور/ رئيـس المجلــس االجتــماع
﷽ " " 

ان  دكتور / دمحم عثم تاذ ال يد األس تهل الس ةاس يس الجامع ت رئ يم الُخش د العل  عب
 ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس الموقر . 

  د امعى الجدي ام الج دء الع بة ب س بمناس اء المجل اتذة أعض ادة األس ة الس تهنئ
٢٠١٧/٢٠١٨  . 

  د ن جه توجيه الشكر للسيدة األستاذة الدكتورة/ هبة مصطفى كمال نوح ـ على ما قدمته م
ة متمي داً لكلي يادتها عمي ين س بة تعي ا بمناس المجلس وتهنئته ويتها ب رة عض الل فت ز خ

 اآلثار.
  ة ة النوعي ة التربي ل كلي دى ـ وكي وقى مه فاء دمحم ش دكتورة/ ص يدة األستاذة ال ة الس تهنئ

 بمناسبة تجديد تعيين سيادتها بمجلس شئون التعليم والطالب.
 يالً تهنئة السيد األستاذ الدكتور/ شريف كامل م يادته وك ين س بة تعي اهين ـ بمناس حمود ش

 لكلية اآلداب لشئون التعليم والطالب.
  ة اآلداب ل كلي يد ـ وكي نعم الس د الم ين دمحم عب دكتور/ الحس تاذ ال يد األس توجيه الشكر للس

وية  رة عض اء فت ز أثن د متمي ن جه ه م ا قدم ى م ابق) عل الب (الس يم والط ئون التعل لش
 سيادته بالمجلس.

 لسيد/ سعيد السيد حسن ـ بمناسبة تعيين سيادته أمين عام جامعة القاهرة.تهنئة ا 
  الب يم والط ئون التعل اختيار السيد األستاذ الدكتور/ على حاتم جبر ـ وكيل كلية الهندسة لش

 .٢٠١٧/٢٠١٨أميناً للمجلس للعام الجامعى 
 امعى والكافيتي رم الج وير الح روع تط ى لمش ق الفن ناد الش س إس رر المجل يد ق ات للس ري

ى  ى والعمران يط اإلقليم ة التخط األستاذ الدكتور/ هشام عبد العال أحمد البرملجى ـ وكيل كلي
ين  ن ـ أم يد حس عيد الس يد/ س الى للس انونى والم لشئون التعليم والطالب، وإسناد الشق الق

 عام الجامعة.
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة: -

ر اتم جب ى ح  د. عل
 

ةوكيــ ـة الهندس  ـل كليــ
 

 مقرراً 

ى دلى فهم اطف ع  د. ع
 

رة ة المبك ة للطفول ة التربي ـل كلي  وكي
 

 عضواً 

ماعيل يد إس ال س  د. من
 

ريض ـة التم ـل كليــ  وكيــ
 

 عضواً 

 عضواً  وكيـــل كليـة طب قصر العينى د. هالة صالح الدين دمحم 
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ب دمحم  و ده ارق أب  د. ط
 

ة ـة الزراع ـل كليــ  وكيــ
 

 عضواً 

اهين ل ش ريف كام  د. ش
 

ـة اآلداب ـل كليــ  وكيــ
 

 عضواً 

   وذلك لدراسة الخطوات اإلجرائية الموحدة لتنفيذ ميكنة شئون الطالب
ى  ال عل دول األعم ى ج وعات المعروضة عل ى الموض س النظر ف دأ المجل ك ب وبعد ذل

 النحو التالى:

 المصــادقـات
 إدارة الجامعة

م (المصادقة على محضر اجتماع مج -  )٢٦٦لس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رق
    .م١٨/٧/٢٠١٧بتاريخ 

  المتابعـــة
 إدارة الجامعة

قرارات مجلس شئون التعليم والطالب من احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه  -
 .م) ١٨/٧/٢٠١٧) بتاريخ (٢٦٦الجلسة رقم (

 

  تفويضات
 إدارة الجامعة

يم المصادقة على قرارات  - ئون التعل ة لش يس الجامع ب رئ السـيد األستاذ الدكتور/ نائ
الب ا ادرة والط ن لص رة م الل الفت الب خ يم والط ئون التعل س ش ن مجل التفويض م ب

   .م)٢٠/٩/٢٠١٧م) حتى (١٩/٧/٢٠١٧(
 

 تعديل لوائح
 كلية التجارة

ة ال - ررات االختياري ة المق داع لقائم يكولوجية االب رر س افة مق حرة الموافقة على إض
 التى يختار من ضمنها الطالب فى البرنامج المشترك مع جامعة والية جورجيا بالكلية 

 تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة. 
 

 كلية الحاسبات والمعلومات
ته  - الب بجلس يم والط ئون التعل س ش ن مجل كلة م ة المش ر اللجن ى تقري ة عل الموافق

ة بشأن الالئحة المو ١٨/٧/٢٠١٧المنعقدة بتاريخ  ة بكلي رامج الخاص حدة الجديدة للب
 الحاسبات والمعلومات تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة. 

 
 إدارة الجامعة

ديل  - ى تع ة عل أن الموافق ات بش ى للجامع س األعل اب المجل ا بكت س علم يط المجل اح
 .الالئحة الداخلية لكلية الزراعة
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ات بش - ى للجامع س األعل اب المجل ا بكت س علم يط المجل ديل اح ى تع ة عل أن الموافق
 الالئحة الداخلية للكليات (التجارة ـ الطب ـ الزراعة ـ العالج الطبيعى) 

 

 مسائل عامة
 إدارة الجامعة

وق  - ة الحق ل كلي زم وكي وقت زم نعم دمحم ش د الم دكتور/ عب بناء على تقرير األستاذ ال
اص بمكافح ال بشأن القواعد الحاكمة لتطبيق وتنفيذ أحكام القانون الخ ة اإلخالل بأعم

 .االمتحانات
كر  ديم الش ع تق قرر المجلس تنفيذ نص القانون فى هذ الشأن والتعميم على الكليات، م

 للسيد أ.د. عبد المنعم زمزم وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطالب.
 

دين  - ن العاب دكتور/ زي تاذ ال يد األس ين الس أن تعي ة  بش ى المذكرةالمعروض اء عل بن
واً محمود ح ة اآلداب عض ا بكلي رقية وآدابه سين أبو خضرة ـ األستاذ بقسم اللغات الش

 .بمجلس شئون التعليم والطالب من الخارج لمدة عامين قابلة للتجديد 
ين أ.د.  د تعي ى تجدي س عل ق المجل ا واف ة كم ذكرة المعروض ى الم س عل ق المجل واف

ودة  اهرة لضمان ج ة الق ز جامع دير مرك المجلسهانى دمحم جوهر ـ م واً ب يم عض  التعل
 من الخارج لمدة عامين قابلة للتجديد، تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة. 

 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            
                               

 
                                

 




