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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )257بتاريخ 2016/9/18
عقدددج مجلدددس شدددئون التعلددديم والطدددالب اجتماعدددب السدددابي وال مسدددي بعدددج المدددا تي
فددددددد لمدددددددـا الساعدددددددـة ال انيدددددددة عشدددددددر لمدددددددر يدددددددو ا دددددددج الموافددددددد 2016/9/18
بقاعدددددددـة طف مدددددددج لطىددددددد السددددددديجط بمبنددددددد دارة الجامعدددددددة بر اسدددددددة السددددددديج ا سدددددددتا
الددجكتور /محمددج ع مددان عبددج العلدديم ال شددس ـ نا ددة ر دديس الجامعددـة لشددئون التعلدديم والطددالب
و ضور كل م السادة اعضاء المجلس .
.

افتتح السـيج ا سـتا الجكتــور /ر يـس المجلــس االجتــماع
ط بســــم هللا الــــــر مــــــ الر يــــم ط
اسدتمل السديج ا سدتا الدجكتور /محمدج ع مدان عبدج العلديم ال شدس ـ نا دة ر ديس
الجامعة لشئون التعليم والطالب ور يس المجلس االجتماع بالتر ية بالسادة ا سالذة
فعضددددداء المجلدددددس المدددددوقر ولمنئدددددتمم بمناسدددددبة بدددددجء العدددددا الجدددددامع الججيدددددج
. 2017/2016
 لكريم السيج ا ستا الجكتور /صالح عبج المنعم صوان ـ وكيدل كليدة العدالل الطبيعد
لشددئون التعلدديم والطددالب (السدداب ) ولقددجيم درع الجامعددة لسدديادلب متمنددي لسدديادلب
دوا التوفي والصحة.
 التر ية والتمنئة بالسادة ا سالذة:
 .1الدددجكتورة /فمنيدددة محمدددود وليدددل فدددو  -وكيدددل كليدددة الصددديجلة لشدددئون التعلددديم
والطالب.
 .2الددجكتور /محمددج س د محمددج عبددج الع دديم ـ وكيددل كليددة التجددارة لشددئون التعلدديم
والطالب.
 .3الدددجكتور /عبدددج الحميدددج وجدددج المنيددداو ـ وكيدددل كليدددة العلدددو لشدددئون التعلددديم
والطالب.
بمناسبة لعيي سيادلمم بالمجلس الموقر.
 لم اوتيدار ف.د .الحسدي محمدج عبدج المدنعم السديج ـ وكيدل كليدة انداب فميندا للمجلدس
للعا الجامع الججيج .2017/2016
 لوجيب التمنئة لكلية التربية والطىولة المبكرة لحصولما عل الجودة واالعتماد.
 الشكر والتقجير للسيج ف.د /هان محمدج جدوهر ـ مدجير مركدز جامعدة القداهرة لضدمان
جودة التعليم لتقجيم النصا ح الحكيمة والمتميزة ف قيدادة كليدات الجامعدة لحصدولما
عل الجودة واالعتماد.
 اطة المجلس علما بأنشطة الموسم الصيى للعا الجامع : 2016/2015
 .1فسبوع فتيات الجامعات المصرية :فا ت جامعة القاهرة بدالمركز ا و و مدرة
واسدددتحو ت علددد الدددجرع العدددا فددد منافسدددات الجامعدددات المصدددرية الحكوميدددة
وال اصة (فسبوع فتيات الجامعات المصرية) ف ر اب جامعة المنيا.
 .2بطولة العالم للجامعات بالبرلغا  :طالب وطالبات جامعة القاهرة ققدوا ميدجاليات
هبيددة وفضددية وبرونزيددة فد بطولددة العددالم للجامعددات التد فقيمددس بالبرلغددا فد
الىتددرة مدد  10لدد  13فغسددطس  2016وقددج قدد طددالب وطالبددات جامعددة
القاهرة نجا ا غير مسبوق يث فا وا بسس ميدجاليات ( 2هبيدة وفضدية وا دجة
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و 3برونزية) و لك مد مجمدل  13ميجاليدة فدا بمدا منت دة الجامعدات المصدرية
المشارك ف هذه البطولة.
 .3لم افتتاح مركز شعاع الىنون بجامعة القاهرة لتعليم الىنون ولنمية المواهة.
 .4قامة معسكر (قادة المسدتقبل) لحدس شدعار (معدا نصدني المسدتقبل) والدذ فقامتدب
الجامعة ف فصل الصيف وضم ومسة ففوال عل ومسة فسابيي.
 االستعجاد للعا الجامع : 2017/2016
 لواصددل جامعددة القدداهرة اسددتعجادلما للعددا الجراس د الججيددج الددذ يبددجف يددو 24سبتمبر  2016م يث:
 لسجيل وقيج الطالب. واالنتمداء مد جدراء الكشددف الطبد للطلبدة والطالبددات الجدجد المقبددولي بكليدداتالجامعة هذا العا .
 ولدددو يعمم علددد ا قسدددا والشدددعة الجراسدددية والبدددجء فددد اسدددت رال بطاقدددالممالجامعية.
 واالنتمدداء مدد كافددة فعمددا الصدديانة فدد المددجن الجامعيددة ولجميددزات المعامددلوالورش والمجرجات وقاعات المحاضرات والمكتبات العملية والتعليمية.
 عالن الججاو الجراسية و لك قبل بجء العا الجامع الججيج. ضدددرورة عدددجاد وطدددأل فاعلدددة لةنشدددطة الطالبيدددة لسددداعج الطدددالب علددد لنميدددةممارالمم العملية والحيالية والقيادية.
 و عالن للك ا نشطة عل مواقي الكليات مي لىعيل برنامج الموسم ال قداف لكدلكلية.
 ل جانة الموسم التقاف والىن الذ لن مب الجامعة لطالبما. ضرورة لوفير كافة عناصدر الجدودة التد لتطلبمدا العمليدة التعليميدة فد الكليداتمد وسدا ل لعلديم ومراجدي وانت دا العمليدة التعليميدة مد اليدو ا و للجراسددة
بالجامعة.
 فعما التحويالت ونقل القيج للطالب. ولجميزات المجن الجامعية. والرعاية االجتماعية للطالب م وال صنجوق التكافل االجتماع بالجامعة.ىدل اسدتقبا لطالبمدا
 ستن م الجامعة يو  26سبتمبر بسدا ة الحدر الجدامعالقددجامو والجددجد بحضددور فعضدداء هيئددة التددجريس بمناسددبة بددجء العددا الجراسددو
الججيج يتضم عروضآ رياضية وفنية وجوالة بمشداركة الطدالب ويدتم واللمدا
التعريف با نشطة الطالبية الم تلىة وفماكنما وكيىية لقج الطالب لما.
 .1وطة استقبا الطالب الججد للعا الجامع . 2017/2016
 لرفية وفلعاب لل مالش. النشاط الىن . النشاط ال قاف . الجوالة وال جمة العامة. النشاط العلم والتكنولوج . .2استعجاد المجن الجامعية .
 -التسكي بمجينة الطلبة.
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 المما العاجلة الصيانة والن افة. قواعج القبو لإلقامة بالمجن الجامعية .2017/2016
 سدددوت يدددتم التسدددكي بمجيندددة الطلبدددة بالشددديخ ايدددج دارة المدددجن ال ارجيدددة لطدددالب
االنتسدداب المقيددجي بجميددي كليددات جامعددة القدداهرة علدد فن لكددون رسددو ا قامددة
والتغذية  800جنيب (ثمانما ة جنيب ال غير).
 .3استعجادات مستشى الطلبة جامعة القاهرة للعا الجراس الججيج .2017/2016
 جراء الكشف الطب للطالب المستججي ( وال  25فلف طالة وطالبة).
 لدم لحددجيث جددراءات الكشددف الطب د ع د طري د لسددجيل بيانددات الطالددة الكترونيددا
واست رال اسدتمارة الكشدف الطبد مد الموقدي االلكتروند ال دام بالجامعدة بعدج
استيىاء االستبيان ال ام بمرض االلتماب الكبج فيروس (.)C
 لم جراء لحليل د للكشف عد فيدروس ( )Cبدأك ر مد طريقدة معمليدة للتأكدج مد
ا صددابة بددالىيروس م د عجمددب و لددك بالتعدداون مددي قسددم الباثولوجيددا ا كلينيكيددة
بالقصددر العين د ضددم الحملددة القوميددة لجعددل جامعددة القدداهرة واليددة م د فيددروس
(.)C
 لم عمل ملة دعا ية للتعريف بطبيعة مرض االلتماب الكبج فيروس ( )Cوطرق
العجو وفسالية الوقاية ع طري لو يي مطبوعات وعرض مادة عالنية مر يدة
وعقددج نددجوات يوميددة لىاعليددة و لددك بالتعدداون مددي قسددم الصددحة العامددة بمستشددى
القصر العين وكلية ا عال .
 سيتم عمل لحليل للكشدف عد المدواد الم دجرة والسدمو لطالبدات المدجن الجامعيدة
( وال  4500طالبة) قبل التسكي .
 استحجاث عيادة لعالل المرض المصابي بىيروس ( )Cوصرت العالل بالمجدان
و لك بالتعاون مي قسم الىيروسات الكبجية بالقصر العين .
 لزويج قسم العمليدات بمن دار جرا د متطدور علد ف دجث طدرا بعدج عمليدة دال
ولججيج للبنية ا ساسية م فسقف معلقة ودهانات وكشافات مضادة للبكتيريا.
 جار االنتماء م افتتاح جناح ججيج لعمليات العيون وا نف واال ن.
 ال ولججيج لجما ا شعة المقطعية.
 جار لركية جما فشعة فحص ال ج للكشف عل ا ورا (.)mommgram
 ضددافة فجمددزة ججيددجة ل د قسددم التحاليددل الطبيددة ليواكددة ف ددجث المعامددل لتغطيددة
م تلف التحاليل المطلوبة م (هرمونات ـ دالالت فورا ـ غا ات د  ...لخ).
 اسددتحجاث قسددم وجمددة العمددالء لتيسددير عمليددة الكشددف و جددز المرضدد بالقسددم
الجاول .
 لحجيث فجمزة الحاسة انل ال اصة بقسم استعالمات الطالب.
 جار االنتماء مد اسدتحجاث مركدز الليدزر الجرا د ضدم برولوكدو لعداون مدي
معمج الليزر بجامعة القاهرة.
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 عقج عجيج م البرولوكوالت مي بعد الجمدات ال ارجيدة لتوسديي دا درة ال دجمات
المجانيددة المقجمددة للطددالب م ددل كليددة العددالل الطبيع د بجامعددة القدداهرة والشددركة
المصرية ل جمات نقل الج .
 .4التأكيج عل االلتزا بضوابأل الكتاب الجامع .
 .5لىعيل و جة الكتاب الجامع .
 .6التكافل االجتماع :
لددم التوسددي ف د م صصددات التكافددل االجتمدداع ووجمالددب (مرف د بيانددات العددا
الساب ووطة العا الجامع .) 2017/2016
 .7وطة ا نشطة الطالبية للىصل الجراس ا و .
قرار المجلس:
الموافقة عل استعجادات العا الجامع الججيدج  2017/2016لمميدجا للعدرض
عل مجلس الجامعة.
 قرر المجلس لشكيل لجنة م السادة وا سالذة:مدددجير مركدددز جامعدددة القددداهرة لضدددمان
جودة التعليم
وكيـــــل كليــــــة انداب

عضوا

وكيـــــل كليـــة المنجســـة

عضوا

د .عبج المنعم محمج شوقس مز

وكيـــــل كليـــة الحقـــوق

عضوا

د .هالة صـالح الجي محمج طلعس

وكيـــــل كليــة طة قصر العين

عضوا

د .محمج قاسم محمود المنســ

وكيـــــل كليــة دار العلـــو

عضوا

د .محمج ســ عبج الع يــم

وكيـــــل كليــــة التجـــارة

عضوا

د .هـان محمـــج جوهـــر
د .الحسي محمج عبج المنعم السيج
د .علـــ

ـــالم جـــبر

مقررا

و لك لتقجيم مقتدرح لتسدعير الكتداب الجدامع ولىدوي ا سدتا الدجكتور /نا دة ر ديس
الجامعة لشئون التعليم والطالب العتماد التقرير والعرض عل مجلس الجامعة.

المصــادقـــات
دارة الجامعة
 المصادقة عل محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقدم ()256بتاريخ . 2016/7/17

المتابعـــة
دارة الجامعة
 ا يأل المجلس علما بما لم متابعـة لنىيـذه م قرارات مجلس شئون التعليم والطدالبالجلسة رقم ( )256بتاريخ (. ) 2016/7/17
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لىويضــات
دارة الجامعة
 المصادقة عل قرارات السـيج ا ستا الجكتور /نا دة ر ديس الجامعدة لشدئون التعلديموالطددالب الصددادرة بددالتىوي م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب وددال الىتددرة م د
( ) 2016/7/18ت (. ) 2016/9/18

الىاقيات لعاون
كلية الطة البيطر
 بناء عل اقتراح الكلية الموافقدة علد عقدج الىاقيدة لوفمدة بدي كليدة الطدة البيطدرجامعة القاهرة وكلية الطة البيطر جامعة الينو بالواليات المتحجة .
قرر المجلس الة الموضوع للعالقات ال قافية الل دا الدال فد هدذا الشدأن و عدادة
عرض الموضوع عل مجلس شئون التعليم والطالب.

لشكيل لجان ومجالس
المعمج القوم لةروا
 بناء عل اقتراح المعمج الموافقة عل البجء ف لنىيذ برنامج الجبلو الت صص فدلمري ا ورا بالمعمج .
قرر المجلس لشكيل لجنة م السادة ا سالذة:
د .محمــج مصــطى لطيـــف

عمـيج المعمـج القــوم لةورا

مقررا

د .منـــا ســـيج سمــاعيل

وكيـــل كليـــة التمريــ

عضوا

د .هالة صـالح الجي محمـج طلعـس

وكيــل كليــة طة قصر العين

عضوا

د .محمــج محمــج عل ف مـــج

وكيـــل كليــة الطة البيطـر

عضوا

د .ناهـــج صـــجق قــــرن

وكيــل كليــة طة الىم وا سنان

عضوا

وكيــل كليــة العـالل الطبيع

عضوا

د .فمنيـة محمـود وليــل فــو

وكيـــل كليـــة الصـــيجلة

عضوا

د .عبج الحمـيج وجــج المنــاو

وكيـــل كليـــة العلــــو

عضوا

د .جيمـان سـ

سـ المنيـاو

لجراسة الموضوع ولقجيم لقرير بما لنتم
جلسة قادمة.

ليدب اللجندة وعرضدب علد المجلدس فد

شئون الطالب
كلية التجارة
 بناء عل اقتراح الكلية الموافقدة علد قواعدج التيسدير (الرففدة) لدجور مدايو 2016والمبنيددة عل د القواعددج المو ددجة لن ددا التيسددير ورفددي الددجرجات ف د كليددات الجامعددة
ومعاهددجها (عل د مسددتو الجرجددة الجامعيددة ا ول د ) وفقددا لمددا قددرره مجلددس جامعددة
القاهرة بجلستب رقم (( )963بتاريخ  )1998/1/27بالكلية.
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ف يأل المجلس علما باقتراح الكلية مي رف
كلية التجارة بعج الرفي انل للجرجة (.)9

يدادة درجدات الرففدة ا ضدافية و بدال

كلية طة الىم وا سنان
 الموافقة عل لدجريس مدادة الميكروبيولدوج للىرقدة ال انيدة بدجال مد الىرقدة ا ولدولددجريس مددادة لنميددة الممددارات فدد الىرقددة ا ول د بددجال م د الىرقددة ال انيددة بالكليددة
لمميجاللعرض عل مجلس الجامعة.

دارة الجامعة
 ا دديأل المجلددس علمددا بالمذكرةالمعروضددة بشددأن قددرار المجلددس ا عل د للجامعدداتبجلستب المنعقجة رقم ( )649بتاريخ  2016/6/23وال ام بكيىية معاملدة الطدالب
السوريي الملتحقي بالمر لة الجامعية ا ول  -لمميجا للعرض عل مجلس الجامعة
 ا دديأل المجلددس علمددا بالمددذكرة المعروضددة بشددأن قددرار المجلددس ا عل د للجامعدداتبجلسدددتب المنعقدددجة رقدددم ( )649بتددداريخ  2016/6/23بشدددأن مدددنح الطدددالب فبنددداء
الشددمجاء مد رجددا القددوات المسددلحة والشددرطة الكددارت الددذهب الددذ يتدديح لمددم كافددة
ال ددجمات الت د لقددجمما الجامعددة دون مقابددل ـ لمميددجا للع درض عل د مجلددس الجامعددة.
 ا يأل المجلس علما بالمذكرة المعروضة بشدأن قدرار المجلدس ا علد للجامعدات بجلسدتبالمنعقددجة رقددم ( )649بتدداريخ  2016/6/23وال ددام بكتدداب ف.د /عميددج كليددة االقتصدداد
والعلددو السياسددية والمتضددم فسددباب لىددرد الكليددة وعددج لنالرهددا مددي كليددات الجراسددات
االقتصادية والعلو السياسية بجامعة بن سويف وا سكنجرية .

لقاريـــر
كلية الزراعة
 بشددأن لقريراللجنددة المشددكلة م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب بجلسددتة المنعقددجةبتدداريخ  2016/7/17بشددأن الموافقددة عل د نشدداء برنددامج الغابددات و دارة المددوارد
(باللغة ا نجليزية) بكلية الزراعة.
قرر المجلس اعادة عرض الموضوع عل اللجنة المشدكلة للجراسدة بعدج لقدجيم الكليدة
لجراسدة الجددجو ومدا طلبتددب اللجندة مد ضدوابأل وعرضددب علد المجلددس فد جلسددة
قادمة.

