مركز المعلومات – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – ديسمبر ٢٠١٦

سادسا ً
محضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والطــﻼب

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – ديسمبر ٢٠١٦

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطﻼب
الجلسة رقم ) (٢٦٠بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب اجتماع ه الس تون بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة الﺜاني ة عش رة م ن ظه ر ي وم الﺜﻼث اء المواف ق ٢٠١٦/١٢/٢٠
بقاع ـة "أحم د لطف ى الس يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الس يد اﻷس تاذ
الدكتور /ﷴ عﺜمان عبد العل يم الخش ت ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم والط ﻼب،
وحضور كل من السادة اعضاء المجلس.











افتتح السـيد اﻷسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس اﻻجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــــم "
اس تهل الس يد اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ عﺜم ان عب د العل يم الخش ت ـ نائ ب رئ يس
الجامعة لشئون التعليم والطﻼب ورئيس المجلس اﻻجتماع بالترحيب بالسادة اﻷس اتذة
أعضاء المجلس الموقر.
التنوي ه ع ن انته اء الفص ل الدراس ى اﻷول واﻻس تعداد لﻼمتحان ات ،م ع ع دم قب ول أى
أعذار من السادة أعضاء هيئ ة الت دريس والع املين ع ن المش اركة ف ى اﻻمتحان ات ،إﻻ
إذا كان العذر بسبب قهرى بعد العرض على الس لطة المختص ة المتمﺜل ة ف ى الس يد أ.د.
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطﻼب ،والس يد /أم ين ع ام الجامع ة بع د الع رض
على السيد أ.د .رئيس الجامعة.
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة اﻻمتحانات على مستوى الجامعة.
انهاء إعداد الجداول:
 .١تم اﻻنتهاء وفق إعداد الجداول وإعﻼنها وتسلم أرقام الجلوس.
 .٢ت م الموافق ة عل ى لج ان للح اﻻت المرض ية بمستش فى الطلب ة ولج ان ل ذوى
اﻻحتياجات الخاصة وتشكيل لجان امتحانات السجناء.
 .٣التوصية بتجهيز الكنتروﻻت وتشكيل لجان الممتحنين.
التأكيد على تفعيل التعليمات الخاصة بالتقارير السرية عن سير اﻻمتحانات ،والتوص يه
بﺈرسالها يوميا ً أثناء فترة اﻻمتحانات للسيد /ﺧميس عمران ـ م دير ع ام اﻹدارة العام ة
لشئون التعليم والطﻼب ،والرفع إلى أ.د .نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطﻼب.
التوصية باس تيفاء ك ل الكلي ات للدراس ة البحﺜي ة ع ن أس لوب اﻻمتح ان وم دى مطابق ة
الورقة اﻻمتحانية المعتمدة من مجلس الجامعة ،وفى حال ة ع دم الت زام بع ض اﻷس اتذة
بالمع ايير المعتم دة ين ذر اﻷس تاذ أول م رة ،ث م يخص م من ه ب دل الجامع ة وب دل الج ودة
لمدة شهر واحد ،ثم يحرم فى المرة الﺜالﺜة من تدريس المادة ووضع اﻻمتحان.
التوص يه بﺈع داد دورة تدريبي ة لم ديرى ش ئون التعل يم والط ﻼب وأح د الم وظفين بك ل
كليات الجامعة للتدريب على قواعد وضوابط قبول وأعذار وإيقافات القيد للطﻼب.

المصــادقـــات
 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـﻼب الجلسـة رق م )(٢٥٩بتاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢م.
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المتابعـــة
إدارة الجامعة
 أحيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطﻼبالجلسة رقم ) (٢٥٩بتاريخ )٢٠١٦/١١/٢٢م( .

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة على قرارات السـيد اﻷستاذ الدكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يموالط ﻼب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب ﺧ ﻼل الفت رة م ن
)٢٠١٦/١١/٢٣م( حتى )٢٠١٦/١٢/٢٠م(

تعديل لوائح
كلية العﻼج الطبيعى
 الموافق ة عل ى إج راء تع ديﻼت بﻼئح ة البرن امج المتمي ز بنظ ام الس اعات المعتم دةلمرحلة البكالوريوس بالكلية ،تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.

كلية اﻹعﻼم

 الموافقة على تعديل البند )هـ( من المادة ) (١٢م ن الﻼئح ة الداﺧلي ة بالكلي ة تمهي داًللعرض على مجلس الجامعة.

مسائل عامة
كلية اﻹعﻼم
 الموافق ة عل ى إلغ اء البن د الخ اص ب ـ )التخص ص الفرع ى( لخريج ى ش عبة اللغ ةاﻹنجليزية بالكلية تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة

 اﻹحاط ة علم ا ً بق رار مجل س الجامع ة بجلس ته المنعق دة بت اريخ )٢٠١٦/١١/٣٠م(القاضى بالموافقة على مايلى:
 تعتم د اس تمارات التس كين بالمدين ة الجامعي ة للط ﻼب م ن جن وب الس ودان ال ذين ل ميقوم وا بس داد الرس وم الدراس ية ،عل ى أن ي ذكر باس تمارة التس كين بأن ه ل م يس دد
الرسوم.
 بالنس بة للط ﻼب الممن وحين م ن جن وب الس ودان ي تم دﺧ ولهم اﻻمتح ان م ع حج بالنتائج لحين ورود تعليمات جديدة.
 أح يط المجل س علم ا َ بالم ذكرة المعروض ة بش أن اﻷم ر اﻹدارى الص ادر م ن اﻷس تاذال دكتور رئ يس الجامع ة ب دﺧول امتح ان الفص ل الدراس ى اﻷول للع ام الج امعى
)٢٠١٧/٢٠١٦م( لجمي ع الط ﻼب المص ريين والواف دين ال ذين ل م يس ددوا الرس وم
الدراسية ،ويستﺜنى من ذلك طﻼب اﻻنتساب الحاصلين على مؤهﻼت عليا.
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 الموافقة على الم ذكرة المعروض ة بش أن اﻻس تعداد لب دء امتحان ات الفص ل الدراس ىاﻷول للعام الجامعى )٢٠١٧/٢٠١٦م(تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة .

تقاريـر
إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلس تهالمنعقدة بت اريخ )٢٠١٦/١١/٢٢م( بش أن القواع د الحاكم ة لﻸع ذار وإيق اف وإع ادة
القيد بعد إجراء بعض التعديﻼت ،تمهيداً للعرض على مجلس الجامع ة ،عل ى أن يطب ق
على الطﻼب الجدد بد ءا ً من العام الجامعى .٢٠١٨/٢٠١٧

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلس تهالمنعق دة بت اريخ )٢٠١٦/١٠/١٩م( بش أن إج راء تع ديﻼت بالﻼئح ة الداﺧلي ة حت ى
تتوافق م ع تط وير برن امج تكنولوجي ا تص نيع اﻷغذاي ة باللغ ة اﻹنجليزي ة طبق ا ً للنظ ام
اﻷوروبى بكلية الزراعة تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

