مركز المعلومات – جامعة القاھرة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – فبراير ٢٠١٥

سادسا ً
محضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والطــالب

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – فبراير ٢٠١٥

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٤١بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١

عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه الواح د واألربع ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة العاش رة والنص ف ص باحا ً ي وم األربع اء المواف ق ٢٠١٥/٢/١١
بقاعـة "أحم د لطف ى الس يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الس يد األس تاذ ال دكتور /ع ز
الدين عمر أبو ستيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم والط الب ،وحض ور ك ل م ن
السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــم "
 اس تھل الس يد األس تاذ ال دكتور /ع ز ال دين عم ر أب و س تيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة األس اتذة أعض اء
المجلس الموقر ،والتھنئة ببدء الفص ل الدراس ى الث انى والتأكي د عل ى انتظ ام الدراس ة
وفقا ً للجداول المعلنه بالكليات.
 وق د طل ب س يادته م ن الس ادة األس اتذة أعض اء المجل س الوق وف دقيق ة ح داداً عل ى
أرواح شھداء إستاد الدفاع الجوى.
 تقديم خالص التعازى فى وفاة وال د الس يد األس تاذ ال دكتور /عب د الم نعم محم د ش وقت
زمزم وكيل كلية الحقوق تغمده ﷲ برحمته وألھم األسرة الصبر والسلوان.
 تھنئة السيد األستاذ الدكتور /خالد زكريا العادلى ـ وكيل كلية التخطيط االقليمى والعمرانى
لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة )س ابقا ً( بمناس بة ت ولى س يادته منص ب مح افظ
الجيزة،وجعل ه ﷲ خي ر خل ف لخي ر س لف والش كر والتق دير لألس تاذ ال دكتور /عل ى عب د
الرحمن ـ المحافظ السابق على ما بذله من جھد أثناء فترة توليه لمحافظ ة الجي زة وعل ى
بصماته الكبيرة بالنسبةلجامعة القاھرة والمحافظة.
 توجيه الشكر والتقدير للسيد األستاذ الدكتور /حسنى عوض حسن البنا ـ وكيل كلية الطب
البيطرى لشئون التعليم والطالب السابق على ما بذله من جھد مثم ر أثن اء فت رة عض وية
سيادته بالمجلس.
 الترحي ب بالس يد األس تاذ ال دكتور /محم د محم د عل ى أحم د ـ والتھنئ ة بمناس بة تعي ين
سيادته وكيالً لكلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطالب.
 الترحي ب بالس يد األس تاذ ال دكتور /مج دى محم د عم ر عم ارة ـ والتھنئ ة بمناس بة تعي ين
سيادته وكيالً لكلية العلوم لشئون التعليم والطالب.
 وأكد سيادته على سرعة إعالن نتائج الفصل الدراسى األول.
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المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 بن اء عل ي محض ر اجتم اع مجل س ش ئون التعل يم والط الب الجلس ة رق م )(٢٤٠بتاريخ ).(٢٠١٤/١٢/٢١
ق رر المجل س المص ادقة عل ى ھ ذا المحض ر بع د إض افة الموض وع الخ اص بالمعھ د
الق ومى ل ألورام بش أن اقت راح المعھ د الق ومى ل ألورام والمعھ د الفن ى للتم ريض
الموافق ة عل ى تع ديل الم ادة ) (٢٣م ن الالئح ة الداخلي ة الموح دة للمعاھ د الفني ة
للتمريض ،والذى اتخذ القرار بالموافقة عليه من السادة وكالء كليات الجامعة لشئون
التعليم والطالب بالتمرير وعرضه على مجلس الجامعة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢٩م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعة تنفيذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٤٠بتاريخ )(٢٠١٤/١٢/٢١

تفويضــات
إدارة الجامعة
 بن اء عل ي ق رارات الس ـيد األس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يموالط الب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب خ الل الفت رة م ن
) (٢٠١٤/١٢/٢٢حتى) (٢٠١٥/٢/١١
ق رر المجل س س حب الج دول ك امالً م ن ج دول األعم ال المع روض لح ين التأك د عل ى
مطابقته لتوصيات مجلس الجامعة.

تشكيل لجان ومجالس
كلية اآلداب
 الموافق ة عل ي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهالمنعقدة بتاريخ  ،٢٠١٤/١٢/٢١بشأن الموافقة عل ى إنش اء برن امج اللغ ة الروس ية
وآدابھا بمرحلة الليسانس بكلية اآلداب تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة
 الموافقة على إنشاء قسم اللغ ة الروس ية وآدابھ ا بمرحل ة الليس انس بالكلي ة تمھي داًللعرض على مجلس الجامعة.

كلية الصيدلة
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إض افة امتحان ات دوري ة لجمي ع المق رراتوتعديل درجات االمتحان التحريرى والشفوى والعملى للمقررات بالكلية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة أ.د .عالء محمد رأف ت الس يد وكي ل كلي ة دار العل وم
وعضوية السادة األساتذة وكالء القطاع الطبى ،وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير
بما تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
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تعديــل لـــوائح
كلية الصيدلة
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تع ديل الئح ة برن امج الفص لين الدراس يينبالكلية
قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة أ.د .عالء محمد رأف ت الس يد وكي ل كلي ة دار العل وم
وعضوية السادة األساتذة وكالء القطاع الطبى ،وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير
بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تع ديل الئح ة برن امج الس اعات المعتم دة)الصيدلة اإلكلينيكية( وإضافة بعض المقررات االختيارية بالكلية
قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة أ.د .عالء محمد رأف ت الس يد وكي ل كلي ة دار العل وم
وعضوية السادة األساتذة وكالء القطاع الطبى ،وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير
بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

شئون الطالب
كلية الحقوق
 س حب اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى زي ادة المص روفات الدراس ية عل ى الط البالمس تجدين بالفرق ة األول ى قس م الدراس ة القانوني ة باللغ ة اإلنجليزي ة إعتب اراً
من العام الدراسى  ٢٠١٦/٢٠١٥بالكلية من جدول االعمال المعروض

تغيير مسمي
كلية رياض األطفال
 الموافقة على تغيير مسمى كلي ة ري اض األطف ال إل ى كلي ة التربي ة للطفول ة المبك رةتمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

