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 محضر اجتماع

 مجلس شئون التعليم والطالب
 ١٧/٧/٢٠١٦) بتاريخ ٢٥٦الجلسة رقم (

 

ئون  س ش د مجل ائتينعق د الم ين بع ادس والخمس ه الس الب اجتماع يم والط  التعل
ق  د المواف وم األح باحاً ي ر ص ة عش ـة الحادي ـام الساع ى تم  ١٧/٧/٢٠١٦ف

تاذ يد األس ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع يد" بمبن ى الس د لطف ـة "أحم  بقاع
يم  ـة لشئون التعل يس الجامع ب رئ والطالب، الدكتور/ دمحم عثمان عبد العليم الخشت ـ نائ

 .وحضور كل من السادة اعضاءالمجلس 
 

 افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور/ رئيـس المجلــس االجتــماع
 " بســــم هللا الــــــرحمــــــن الرحيــــم" 

 
يس  ب رئ ت ـ نائ يم الخش د العل ان عب دكتور/ دمحم عثم تاذ ال يد األس تهل الس اس

بالسادة األساتذة لمجلس االجتماع بالترحيب الجامعة لشئون التعليم والطالب ورئيس ا
 أعضاء المجلس الموقر.

  ٢٠١٥/٢٠١٦تهنئة السادة أعضاء المجلس بنهاية العام الدراسى. 
  ة اء هيئ تقديم الشكر لكليات الجامعة على أنتظام العملية التعليمية وإدارة السادة أعض

 محددة.التدريس فى سير االمتحانات وإظهار النتائج فى المواعيد ال
 .شكر واجب لجميع الكليات لحرصها على التطوير المستمر 
  ًا يم والطالب أمين ة الهندسة لشئون التعل ل كلي ر ـ وكي اختيار السيد أ.د. على حاتم جب

 لهذه الجلسة.
  ن ذلوه م تم منح درع الجامعة وتوجيه الشكر والتقدير للسادة وكالء الكليات على ما ب

 منصب وكالة الكلية:جهد متميز خالل فترة توليهم 
 أ.د. منال دمحم ماهر ـ وكيل كلية الصيدلة .١
 أ.د. مجدى دمحم دمحم عمارة ـ وكيل كلية العلوم .٢

 

 المصــادقـــات
 إدارة الجامعة

 )٢٥٥المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم ( -
    .م١٩/٦/٢٠١٦بتاريخ 

 

  عـــةـــالمتاب
 معةإدارة الجا

يم  - ئون التعل س ش رارات مجل ن  ق ـذه م ـة تنفي م متابع ا ت ا بم س علم يط المجل اح
 .م) ١٩/٦/٢٠١٦) بتاريخ (٢٥٥والطالب الجلسة رقم (

 

 
 
 
 



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  ٢٠١٦يوليو –الرسمية لجامعة القاهرة  النشرة

 

 اتــتفويض
 إدارة الجامعة

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

  .م)١٧/٧/٢٠١٦م) حتى (٢٠/٦/٢٠١٦(
 

 مسائل تنظيمية
 إدارة الجامعة

ى االلتحاق  - راغبين ف انيين ال واطنين البريط ذكرة بشأن الم ا بالم احيط المجلس علم
 تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.بالجامعات المصرية 

رم بناء علي المذكرة المعروض - اء ت ة بشأن استقبال طالب من جامعات خارجية لقض
وء  ى ض اهرة ف ة الق ات جامع دى كلي واد بإح ن الم دد م رمين أو ع د أو ت ى واح دراس

 إعالن بولونيا ـ 
رارات  ة وق ه التنفيذي ات والئحت يم الجامع انون تنظ ى ضوء ق قرر المجلس الموافقة ف

 مجلس الجامعة، وفى ضوء مجموعة من الضوابط أهمها:
الب  - اق الط ة التح يم عملي ى تنظ ا ف ول به راءات المعم د واإلج ة القواع اة كاف مراع

 الوافدين.
 وتحسب قيمة المقرر بقسمة إجمالى الرسوم على عدد المقررات. -
رها و - ى حض ررات الت دد المق ة بع ن الكلي ادة م ى إف ب عل ل الطال ا أيحص دى فيه

 االمتحان والنتيجة التى حصل عليها.
ر ال- ه ال يعتب ق ل اهرة، وال يح ة الق ى جامع ن خريج ام م ذا النظ ى ه ارك ف ب المش طال

ا  م يلتحق به ه ل ار أن ى اعتب اهرة عل ة الق ن جامع الحصول على شهادة تفيد تخرجه م
ل  ذلك قب رار ب ب إق ر الطال ع تحري الوريوس م انس أو البك ة الليس ى درج ول عل للحص

 التحاقه بالجامعة.
اهرة دراس - ة الق الب جامع وز لط رى ويج ة أخ ه جامع ى أي واد ف ن الم دد م ة أى ع

ة ة والجامع س الكلي ة مجل ة المصرية وبشرط موافق  معادلة ومعترف بها من الحكوم
ات، ويما ال يخل باللوائح الداخلية للكليات وال  يم الجامع انون تنظ ة لق بالالئحة التنفيذي

 مجلس الجامعة.تمهيداً للعرض 
 

 تشكيل لجان ومجالس
 كلية الصيدلة

لين بن - امج الفص ة برن ود الئح ض بن ديل بع ى تع ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت اء عل
 .الدراسيين بالكلية

ديم  ى لدراسة الموضوع وتق قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة وكالء القطاع الطب
يم  ئون التعل ة لش يس الجامع ب رئ ويض أ.د نائ ع تف ة م ه اللجن ى إلي ا تنته ر بم تقري

 ير والعرض على مجلس الجامعةوالطالب العتماد التقر
 

 كلية الزراعة
ة  - وارد (باللغ بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء برنامج الغابات وإدارة الم

 .اإلنجليزية) بالكلية 
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 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
 مقرراً  وكيـــل كليـــة العلــــومد. مجـدى محمـد محمـد عمــارة

 عضواً  وكيــــل كليـــة الهندسـة  ــى حــاتـــم جــــبرد. عل

 عضواً  وكيـــل كليــة الطب البيطرى د. محمــد محمــد علـى أحمــد

 عضواً  وكيـــل كليـــة الزراعــة د. طارق أبو الدهب دمحم أبو الدهـب
ى المجلس ف ة، وعرضه عل ه اللجن ا تنتهى إلي ر بم ديم تقري ى لدراسة الموضوع وتق

 جلسة قادمة.
 

 كلية اإلعالم
دير الطالب  - بناء علي المذكرة المعروضة  بشأن الموافقة على أن يكون احتساب تق

اط)  ى (النق دل التراكم وء للمع ن اللج ى، ويمك وع التراكم اً للمجم رج وفق د التخ عن
بالنسبة للبرامج التى تطبق نظام الساعات المعتمدة كمعيار ثان فى حالة التساوى بين 

 .البين أو أكثر فى المجموع التراكمى ط
 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

 

 مقرراً  وكيـــل كليـــة الحقـــوقد. عبد المنعم محمـد شـوقت زمـزم

 عضواً  وكيـــل كليـــة اآلثــــار د. هبـة مصطـفى كمــال نــوح

 عضواً  سـة وكيــــل كليـــة الهند د. علــى حــاتـــم جــــبر

 عضواً  وكيــــل كليـــة اإلعــالم د. ولــيد فتـــح هللا بركـــات

 عضواً  وكيــل كليــة طب قصر العينى د. هالة صـالح الدين محمـد طلعـت
ئون السيد/ خميس حسين أحمـد عمـران ة لش ام اإلدارة العام دير ع م

 التعليم والطالب
 عضواً 

ام لترت ة لدراسة الموضوع ووضع نظ نح مرتب ْن يُم ديراتهم وَم د تق ب الطالب وتحدي ي
 الشرف، وتقديم تقرير بما تنتهى إليه اللجنة، وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

 

 مسائل مالية
 

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

اعات  - ام الس الوريوس بنظ ة البك ية لمرحل روفات الدراس ادة المص ى زي ة عل الموافق
 .تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة المعتمدة بالكلية

 

 إدارة الجامعة
يس  - رارى رئ ا ق ق عليه ى سوف يطب ات الت بناء علي المذكرة المعروضة بشأن الفئ

م ( وزراء رق س ال نة ٣٣٨)، (٢٧مجل ة  ٢٠١٦) لس ديل قيم ق وتع اد التطبي وميع
ام ام الج دد للع دين الج الب الواف ى الط ررة عل عى الرسوم والمصروفات الدراسية المق

٢٠١٦/٢٠١٧ . 
بة  ة ٢٥قرر المجلس تخفيض المصروفات الدراسية بنس ة والنظري ات العملي % للكلي

س  ى مجل مع األخذ فى االعتبار بقاء كلية طب قصر العينى كما هى تمهيداً للعرض عل
 الجامعة.  
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 كلية العلوم

غ  - هادات بمبل د ش ى تجدي ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت اء عل ه جني ٢٥٥.٠٠٠بن
غ  دة بمبل هادات جدي دار ش ر) وإص ط ال غي اً فق ف جنيه ون أل ة وخمس ان خمس (مائت

 .جنيه (مائتان ألف جنيهاً فقط ال غير) لصندوق التكافل االجتماعى  ٢٠٠.٠٠٠
ة  ل كلي قرر المجلس الموافقة على تجديد أى نوع من الشهادات وتفويض أ.د. عميد ك

افة أى هادات أو إض د الش ى تجدي ى  بالموافقة عل رض عل داً للع دة، تمهي شهادات جدي
 مجلس الجامعة.

 رـــاريـتق
 كلية الطب البيطرى

الب  - يم والط ئون التعل س ش ن مجل كلة م ة المش ر اللجن اء بتقري ي ماج ة عل الموافق
اريخ  دة بت ته المنعق امج ١٧/٥/٢٠١٦بجلس تحداث برن ى اس ة عل أن الموافق ، بش

ب الب ة الط ة بكلي ة البيطري رات الطبي س المستحض ي مجل رض عل دا للع رى تمهي يط
 .الجامعة

 
 
 

 كلية دار العلوم
الب  - يم والط ئون التعل س ش ن مجل كلة م ة المش ر اللجن اء بتقري ي ماج ة عل الموافق

ادتين (١٩/٦/٢٠١٦بجلسته المنعقدة بتاريخ  ى الم ديل عل ) ٥) و(٤، بشأن إجراء تع
كلية دار العلوم تمهيدا مكرر) من الالئحة الداخلية ل ٦مكرر) و( ٤واستحداث مادتين (

 .للعرض علي مجلس الجامعة
 

 

 كلية التربية النوعية
الب  - يم والط ئون التعل س ش ن مجل كلة م ة المش ر اللجن اء بتقري ي ماج ة عل الموافق

اريخ  دة بت ته المنعق ادة ١٩/٦/٢٠١٦بجلس دريس م ادة ت ى إع ة عل أن الموافق ، بش
ة ا ة بكلي ة الرابع الب الفرق ة) لط غال الفني ي (األش رض عل دا للع ة تمهي ة النوعي لتربي

 .مجلس الجامعة
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 


