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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )259بتاريخ 2016/11/22
عقددم مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب اجتماعددخ التاس د والئمسددي بعددم المددا تي
فدددددا مدددددـاا الساعدددددـة الوانيدددددة عشدددددر دددددر يدددددوا الوال دددددا الموافددددد 2016/11/22
بقاعدددددـة لطمدددددم لطبدددددا السددددديم بمبندددددا يدارة الجامعدددددة بر اسدددددة السددددديم ا سدددددتا
المكتور /محمم عومان عبم العليم الئشت ـ نا ب ر يس الجامعـة لشئون التعلديم والطدالب
وطضور كل م السادة اعضا المجلس.
افتتح السـيم ا سـتا المكتــور /ر يـس المجلــس االجتــماع
بســــم هللا الــــــرطمــــــ الرطيــــم
اسدت ل السديم ا سدتا الدمكتور /محمدم عومدان عبدم العلديم الئشدت ـ نا دب ر ديس
الجامعة لشئون التعليم والطالب ور يس المجلس االجتماع بالترطيب بالسادة ا سا ذة
لعضا المجلس الموقر.
 متابعة طوير لساليب القياس والتقويم و لد للتككدم مد لن جميد اللليدات سدير قدمما
فا طوير نظم االمتحانات وما تطلبخ م غيير فا طرق التمريس والشدر ولسداليب
العرض.
 ددم يرسددام المشددروع البحوددا الددذك بنددا مركددز جامعددة القدداهرة لضددمان جددودة التعلدديم
والئدداب بتطددوير نظددم القيدداس والتقددويم للددل اللليددات علددا لمددل لن يددتم الددرد ددالم
عشرة لياا

المصــادقـــات
يدارة الجامعة
 المصادقة علا محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم ()258بتاريخ 2016/10/19ا بعم اجرا التصويت علا القرار رقم ( )3ليصبح :
المصادقة علا قرارات ل.د .نا ب ر ديس الجامعدة لشدئون التعلديم والطدالب الصدادرة
بدددددددددالتبوي مددددددددد مجلدددددددددس شدددددددددئون التعلددددددددديم والطدددددددددالب دددددددددالم البتدددددددددرة
م  2016/9/19طتدا 2016/10/19ا ويطالدة لعدذار الطدالبتي  /ييمدان محمدم ليدل
عددامر وهددوانم عددادم هليددل بدداها بلليددة األداب للسدديم ا سددتا الددمكتور /المستشددار
القانونا للجامعة إلبما الرلك و شليل لجنة م السادة ا سا ذة:
مقررا
وكيـــل كليـــة الحقـــوق
د .عبم المنعم محمـم شـوقت زمـزا
عضوا
وكيــــــل كليــــة األداب
د .الحسي محمم عبم المنعـم السـيم
عضوا
وكيـــل كليــة ال نمســــة
د .علــا طــــا ـم جــــبر
عضوا
وكيـــل كليــة اإلعــــالا
د .ولــــيم فتــح هللا بركـــات
وكيـل كليـة طـب قصـر العينا عضوا
د .هالة صـال المي محمـم طلعـت
عضوا
وكيـــل كليــة دار العلـــوا
د .محمم قاسـم محمــود المنســا
عضوا
وكيـــل كليــة العلـــــوا
د .عبم الحمـيم وجــمك المنــاوك
عضوا
لمي عاا الجامعة
السيم /يسرك يبراهيم
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السدددديم /مددددديس طسدددددي لطمدددددم عمدددددران مددددددمير عدددددداا اإلدارة العامددددددة عضوا
لشئون التعليم والطالب
و ل د لمراسددة المووددوع ووو د وددوابع لقبددوم ا عددذار وييقافددات القيددم علددا لن
يعرض رلك المستشار القانونا علا اللجنة و قميم قرير بما نت ا يليدخ وعرودخ
علا المجلس فا جلسة قادمة.

المتابعـــة
يدارة الجامعة
 اطدديع المجلددس علمددا بمددا ددم نبيددـذ م د قددرارات مجلددس شددئون التعلدديم والطددالبالجلسة رقم ( )258بتاريخ (2016/10/19ا) .

بويضـات
يدارة الجامعة
 المصادقة علا قرارات السـيم ا ستا المكتور /نا دب ر ديس الجامعدة لشدئون التعلديموالطددالب الصددادرة بددالتبوي م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب ددالم البتددرة م د
(2016/10/20ا) طتا (2016/11/22ا).

عميل لوا ح
كلية التربية النوعية
 الموافقة علا يجرا عميل علا الال حة الما ليدة والئداب بدزم سداعات االمتحدانللمواد ات الش التطبيقا والتحريرك م ست ساعات لتصدبح دالس سداعات (سداعة
طبيقا وساعتان نظرك) بالللية ـ م يما للعرض علا مجلس الجامعدة مد التوصدية
لللليات بإعادة النظر فا عمد ساعات االمتحان والحم ا قصا لعمد المدواد المئصصدة
للددل فصددل دراسددا وفقددا للمعددايير ا كاديميددة والمتابعددة م د مركددز جامعددة القدداهرة
لضمان جودة التعليم.

كلية طب البم وا سنان

شليل لجان ومجالس

 الموافقة علا فتوك السيم ا ستا المكتور /المستشدار القدانونا للجامعدة بالموافقدةعلددا قيدداا الطالددب الليبددا الجنسددية /محمددم لطمددم محمددم ـ الملتح د بالبرنددام الددمولا
بالنقاط المعتممة للعاا الجامعا  2015/2014بللية طب البم وا سدنان بسدماد الرسدوا
المقررة للقيم لغير المصريي وقدمرها ( 1500جنيدخ اسدترلينا) وعدما مطالبتدخ بسدماد
الرسوا الواردة بالمادة ( )27م الال حة طتا ال يلون هناك ازدواج فا دفع ا م يدما
للعرض علا مجلس الجامعة م شليل لجنة م السادة ا سا ذة:
مقررا
وكيـــل كليــة ال نمســــة
د .علــا طــــا ـم جــــبر
عضوا
د .عبم المنعم محمـم شـوقت زمـزا وكيـــل كليـــة الحقـــوق
عضوا
د .هالة صـال المي محمـم طلعـت وكيـل كليـة طـب قصـر العينا
عضوا
وكيـــل كليـة طب البم وا سنان
د .ناهـــم صـــمقا قــــرنا
عضوا
د .جي ـان طسـ طسـ المنيـاوك وكيـــل كليــة العالج الطبيعا
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السيم /يسدرك يبدراهيم محمدم علدا لمددددددددددددددددددي عدددددددددددددددددداا الجامعددددددددددددددددددة عضوا
السيم /ميس طسي لطمم عمران ممير عاا اإلدارة العامة لشئون التعلديم عضوا
والطالب
و ل لوو ووابع دف المصروفات للطالب الوافمي الملتحقي بالبرام المميزة.

شئون الطالب
كلية االقتصاد والعلوا السياسية
 الموافقة علا ا تيار عشرة طدالب مد الشدعبة العربدا للمراسدة بالشدعبة اإلنجليزيدةبنظاا الساعات المعتمة م منحة البن المصرك الئليجا لمعم المصروفات المراسدية
للعاا الجامعا (2017/2016ا) م يما للعرض علا مجلس الجامعة.
 الموافقددة علددا ا تيددار الطالبددة /ن ددا مجددمك عبددم هللا رشددمك لالسددتبادة م د المنحددةالمقممة م ا سدتا  /ممدمو عبداس لدمعم المصدروفات المراسدية بالشدعبة اإلنجليزيدة
بنظدداا السدداعات المعتمددمة للعدداا الجددامعا (2017/2016ا) بددمال مد الطالبددة المعتددذرة
ع المنحةـ م يما للعرض علا مجلس الجامعة.

