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 محضر اجتماع
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ٢٠/٣/٢٠١٦بتاريخ ) ٢٥٢(الجلسة رقم 
 

ائتين د الم ين بع انى والخمس ه الث الب اجتماع يم والط ئون التعل س ش د مجل  عق
ـام  ى تم ق ف د المواف وم األح باحاً ي ف ص رة والنص ـة العاش  ٢٠/٣/٢٠١٦الساع

ـة  يد"بقاع ى الس د لطف تاذ" أحم يد األس ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع  بمبن
محمد عثمان عبد العليم الخشت ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون التعليم والطالب، / الدكتور

 .وحضور كل من السادة اعضاء المجلس
 رئيـس المجلــس االجتــماع/ ـتاذ الدكتــورافتتح السـيد األس

 

 " بســــم هللا الــــــرحمــــــن الرحيــــم" 
 

دكتور يم الخشت ـ نائب رئيس / استھل السيد األستاذ ال د العل ان عب د عثم محم
بالسادة األساتذة الجامعة لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب 

 .رأعضاء المجلس الموق

 عز الدين عمر أبوستيت ـ نائب رئيس الجامعة لشئون / تم تكريم السيد األستاذ الدكتور
يم والطالب  ابق(التعل اع شئون ) الس ه لقط ز خالل إدارت د متمي ه من جھ ا بذل ى م عل

يم الخشت ـ نائب / التعليم والطالب، وقام السيد األستاذ الدكتور د الحل محمد عثمان عب
 .تعليم والطالب بإھداء درع الجامعة لسيادتهرئيس الجامعة لشئون ال

 دكتور تاذ ال يد األس ه الس ا وج الب/ كم يم والط ئون التعل ة لش يس الجامع ب رئ  نائ
ات  من  ة شھور من الكلي ل ثالث اير  ١إلى ضرورة تقديم تقرير ك  ٣١حتى  ٢٠١٦ين

ً  ١٥وفق محاور مشروعات التطوير، والبالغة  ٢٠١٦مارس   . مشروعا

 لكلية الھندسة بمناسبة الحصول على اعتماد الجودة القومى، واالعتماد  توجيه التھئنة
 .الدولى لقسم العمارة

  يس ى ول ل المؤسس الل العم ن خ ة م ات الجامع ين كلي ات ب ون العالق أن تك يه ب توص
ات،  رارات الكلي اد ق بقرارات منفردة، مع ضرورة العرض على المجالس األعلى العتم

وع وم دون رج ه رس دم فرض أي م  وع يم والطالب ث ئون التعل ى مجلس ش ات إل الكلي
 .مجلس الجامعة

 

 المصــادقـــات
 إدارة الجامعة

 )٢٥١(المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم  -
    .م١٧/١/٢٠١٦بتاريخ 

  ـةـــابعـــالمت
  إدارة الجامعة

مجلس شئون التعليم والطالب الجلسة احيط المجلس علما بماتم تنفيـذه من قرارات  -
 .) م١٧/١/٢٠١٦(بتاريخ ) ٢٥١(رقم 
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  اتـــضـتفوي
 إدارة الجامعة

يم / المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور - ة لشئون التعل نائب رئيس الجامع
الب ا ادرة والط ن لص رة م الل الفت الب خ يم والط ئون التعل س ش ن مجل التفويض م ب

 .) م٢٠/٣/٢٠١٦( حتى) م١٨/١/٢٠١٦(
 

 
 ل لجان ومجالسيتشك

 

 إدارة الجامعة
م المعروضة بناء علي المذكرة  - وزراء رق لسنة ) ٢٧(بشأن قرارى رئيس مجلس ال

دين ٢٠١٦لسنة ) ٣٣٨(م، ورقم ٢٠١٦ من خامساً وإضافة ) أ ، ب(م باستبدال البن
انون تنظيم الجا) ٢٧١(بند جديد من المادة  ة لق م من الالئحة التنفيذي ات رق ) ٤٩(مع

 .١٩٧٢لسنة 
 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة

 ھـانى محمــد جوھــر/ الدكتور
اھرة  ة الق ز جامع دير مرك م

 لضمان جودة التعليـم
 )مقرراً (

 )عضواً ( وكيـــل كليـــة التمــريض منـال سـيد إسماعيــل/ الدكتورة
 )عضواً ( يـــة الحقـــوقوكيـــل كل عبد المنعم محمد زمزم/ الدكتور
 )عضواً ( وكيـــل كليــة العلـــــوم  مجدى محمد عمـر عمـارة/ الدكتور
 )عضواً ( وكيــل كليـة طب الفم واألسنان  ناھـد صــدقى قــرنى/ الدكتورة
 )عضواً ( أمـــين عـــام الجامعـــة  يسرى إبراھيـم محمـد على/ السيد

 انخميس حسين أحمد عمـر/ السيد
ئون  ة لش دير اإلدارة العام م

 التعليم والطالب 
 )عضواً (

ى المجلس فى  ة، وعرضه عل ه اللجن ا تنتھى إلي ر بم ديم تقري لدراسة الموضوع وتق
 .جلسة قادمة

 
م  المعروضة  بناء علي المذكرة - ات بجلسته رق ى للجامع رار المجلس األعل بشأن ق
  .ى تُمنح للطالبم والخاص بالحوافز الت١٢/١٢/٢٠١٥بتاريخ ) ٦٤٠(

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
 
 

 )مقرراً ( وكيـــل كليـــة التجـــارة على السـيد عـبده الديب/ الدكتور
 )عضواً ( وكيـــل كليـــة اآلثــــار ھبة مصطفى كمـال نـوح/ الدكتورة
 )واً عض( وكيـــل كليــة الھـندســة  علــى حـاتــم جــبر/ الدكتور
 )عضواً ( أمـــين عـــام الجامعـــة  يسرى إبراھيـم محمـد على/ السيد

ى المجلس فى  ة، وعرضه عل ه اللجن ا تنتھى إلي ر بم ديم تقري لدراسة الموضوع وتق
 جلسة قادمة
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 كلية الزراعة
كلية الزراعة : بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تغيير مسمى كلية الزراعة إلى -

 .الحياة وعلوم 
 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة

 

 )مقرراً ( وكيـــل كليـــة الزراعـــةطارق أبو الدھب محمد أبو الدھب/ الدكتور

 )عضواً ( وكيـــل كليـــة الصــيدلة منال محمـد ماھـر أحمـد/ الدكتورة

 ھالة صالح الدين محمد طلعت/ الدكتورة
ر  ب قص ـة ط ـل كليـ وكيـ

 ينى الع
 )عضواً (

 )عضواً ( وكيـــل كليــة العلـــــوم  مجدى محمد عمـر عمـارة/ الدكتور
ى المجلس فى  ة، وعرضه عل ه اللجن ا تنتھى إلي ر بم ديم تقري لدراسة الموضوع وتق

 .جلسة قادمة
 

 تعديل لوائح
 إدارة الجامعة

م  المعروضة  احيط المجلس علما بالمذكرة وزراى رق رار ال لسنة ) ١٤٧٤(بشأن الق
 .من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ) ٨٠(باستبدال نص المادة  ٢٠١٥

 

 مسائل تنظيمية
 كلية الحقوق

وم  - بناء علي المذكرة المعروضة بشأن مقترح بدء امتحانات دور مايو اعتباراً من ي
 .بكلية الحقوق  ٤/٥/٢٠١٦السبت 
ذكرة المعروضة المجلس قرر ةالموافقة على الم ات بالكلي دأ االمتحان ى أن تب دءا  عل ب

 .، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة٧/٥/٢٠١٦من السبت الموافق 
 

 كلية طب الفم واألسنان
ره  قسم العالج التحفظىالموافقة على االحتفاظ باالسم األصلى ل - ة وتغيي باللغة العربي

 .س الجامعةللعرض على مجل تمھيداً فقط فى الترجمة إلى اللغة اإلنجليزية 
 

 إدارة الجامعة
دريس  - الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إعداد دورات للسادة أعضاء ھيئة الت

ة  دورة ملزم ارات الموضوعية ك ة واالختب ة االمتحاني ى مواصفات الورق دريب عل للت
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعةية للترق

 

 تبرعات
  كلية االقتصاد والعلوم السياسية

ممدوح عباس ـ رئيس مجلس إدارة / الموافقة على قبول التبرع المقدم من األستاذ  - 
عبة  ة طالب بالش دد خمس ية لع دعم المصروفات الدراس ارة ـ ل رو للتج ة انت مجموع
امعى  ام الج ن الع دءاً م نوات ب ع س دة ألرب اعات المعتم ام الس ة بنظ اإلنجليزي
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ى  ٢٠١٥/٢٠١٦ غ  ٢٠١٨/٢٠١٩حت ه ك ٧٥,٠٠٠بمبل امعى جني ام الج دعم للع
 .بالكلية تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة ٢٠١٥/٢٠١٦

 
 طـالبالشئون 

 
 كلية التمريض

ب - ى السماح للطال ة عل رر تشريح / الموافق وزى ـ بامتحان مق رحمن ف د ال ) ٢(عب
 .بالكلية ) ١(وإضافة نتيجة مقرر تشريح 

 
 إدارة الجامعة

اد الطالب من بشأن دعم المعروضة بناء علي المذكرة  - كليات الجامعة لصندوق اتح
 .أجل ممارسة األنشطة الطالبية والمساھمة فى تنمية مھاراتھم 

رر البالمجلس ق اد الط ندوق اتح ة لص ات الجامع دعم كلي ية ب  التوص
من أجل ممارسة األنشطة مع ضرورة التوجه إلى األنشطة التى ال تتطلب أعباء مالية 

ل والمس دوات وورش العم ل الن ة مث وفير مالعب الجامع ة والرياضية وت ابقات الفني
 ً  .يومين فى األسبوع مجانا

 

ذكرة  - ا بالم س علم يط المجل ة اح ات المعروض ى للجامع س األعل رار المجل أن ق بش
        .) ليبيا ـ سوريا ـ اليمن(الخاص بالطالب العائدين من دول 

ذكرة  - ا بالم س علم يط المجل ة اح سالمعروض رار المجل أن ق ات  بش ى للجامع األعل
دين من مختلف ٣١/١/٢٠١٦بتاريخ ) ٦٤٣(بجلسته رقم  الطالب الواف م والخاص ب

 .الجنسيات والمقيدين على المنح الدراسية 
 

 رـــاريـقـت
 كلية العلوم

ته  - يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن ي تقري ة عل الموافق
اريخ  دة بت أن ال١٧/١/٢٠١٦المنعق ة م بش ة العلمي نح الدرج ى م ة عل موافق

وم  لبكالوريوس العلوم متى استوفى الطالب عدد الساعات المطلوبة للتخرج بكلية العل
 .دور سبتمبر للتخرج، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة مع إضافة

 
 كلية الصيدلة

ته  - يم والطالب بجلس ن مجلس شئون التعل كلة م ة المش ر اللجن ي تقري ة عل الموافق
اريخ الم دة بت بة ١٧/١/٢٠١٦نعق م بنس اء خص أن إعط امج % ١٠٠م بش ى برن عل

الب  ة والط ة العام ى الثانوي ل عل ن األوائ الب م ة ط دد خمس دة لع اعات المعتم الس
 .النابغين بكلية الصيدلة تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة

 
 

 

 
 
 

 


