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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٤٣بتاريخ ٢٠١٥/٤/١٩







عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه الثال ث واألربع ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة الواح دة والنص ف ظھ ر ي وم األح د المواف ق ٢٠١٥/٤/١٩
بقاعـة "أحمد لطفى السيد" بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة السيد األستاذ الدكتور /ع ز
الدين عمر أبو ستيت ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون التعليم والطالب ،وحضور كل من
السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــــم "
استھل السيد األستاذ الدكتور /عز الدين عم ر أب و س تيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة األساتذة أعض اء
المجلس الموقر.
بمناس بة ق رب انتھ اء الفص ل الدراس ى وب دء أعم ال االمتحان ات ع رض س يادته ع دة
توصيات وافق أعضاء المجلس باالجماع على رفعھا لمجلس الجامعة:
مراع اة انتھ اء الدراس ة قب ل موع د االمتحان ات النظري ة بأس بوع أو أس بوعين طبق ا ً
لطبيعة الدراسة إلتاحة فترة زمنية كافية للطالب للمراجعة.
ض رورة الت زام جمي ع أعض اء ھيئ ة الت دريس والھيئ ة المعاون ة والع املين بالكلي ات
واإلدارات العام ة بالجامع ة بأعم ال االمتحان ات م ع ع دم قب ول أي ة أع ذار إال بموافق ة
نائب رئيس الجامعة المختص أو عميد الكلية ثم اعتمادھا من رئيس الجامعة ،ويترتب
عل ى مخالف ة ذل ك خص م ب دل الكنت رول والمالحظ ة وب دل الجامع ة وب دل الج ودة لم دة
ش ھرين عق ب االمتحان ات لم ن تغي ب ب دون ع ذر م ع اإلحال ة للتحقي ق الق انونى ،م ع
ض رورة الت زام الكلي ات ذات األع داد الكبي رة )حق وق ـ تج ارة ـ آداب ـ دار العل وم(
بموافاة األمين العام باألعداد المطلوبة للمشاركة ف ى أعم ال المراقب ة واالمتحان ات ف ى
موعد أقصاه أول مايو . ٢٠١٥
الغش اإللكترونى :توجيه تعليمات مشددة للطالب م ع ض رورة ت وقيعھم عل ى إق رارات
بع دم اص طحاب الھوات ف المحمول ة أو غيرھ ا م ن الوس ائل التكنولوجي ة م ع ال تحفظ
على األجھزة التى يتم ضبطھا حتى نھاية االمتحانات.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٤٢بتاريخ .٢٠١٥/٣/١٥
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المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بم تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعل يم والط البالجلسة رقم ) (٢٤٢بتاريخ  ٢٠١٥/٣/١٥ـ

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب 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
 ٢٠١٤/٣/١٦حتى . ٢٠١٥/٤/١٩

تشكيل لجان ومجالس
كلية اآلداب
بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إجراء تعديل فى الئحة مواد التعليم المفتوح ف ى
برنامج " الترجمة العبرية " بالكلية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم السيد وكيـــــل كليــــة اآلداب
وكيـــــل كليــــة اآلثـار
الدكتورة /ھبة مصطـفى كمـال نـوح
)عضواً(
)عضواً(
وكيــــل كليـــة اإلعــالم
الدكتور /ولـيد فتــح ﷲ بركــات
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

كلية العلوم
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إج راء تع ديل عل ى بع ض م واد الالئح ةالداخلية الخاصة ) ٢٠٠٦نظام الساعات المعتمدة( بالكلية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /مجدى محمـد عمـر عمـارة وكيــــل كليـــة العلـــوم
)عضواً(
وكيــــل كليــــة الصيـدلة
الدكتورة /منــال محمــد مـاھــر
)عضواً(
وكيــــل كليـــة التمريـض
الدكتورة /منـال ســيد إسمـاعيــل
)عضواً(
الدكتور /صـالح عبد المنعـم صـوان وكيـــل كليــة العالج الطبيعى
)عضواً(
الدكتورة /ھالة صالح الدين محمد وكيــل كليـة طب قصر العـينى
وذل ك لدراس ة الموض وع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه الدراس ة ،وعرض ه عل ى
المجلس فى جلسة قادمة.
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كلية الصيدلة
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تع ديل بع ض بن ود الئح ة برن امج الس اعاتالمعتمدة )الصيدلة اإلكلينيكية( بالكلية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــــل كليــــة الصيدلة
الدكتورة /منــال محمــد مـاھــر
)عضواً(
وكيــــل كليـــة التمريـض
الدكتورة /منـال ســيد إسمـاعيــل
الدكتور /صـالح عبد المنعـم صـوان
)عضواً(
وكيـــل كليــة العالج الطبيعى
وكيــل كليـة طب قصر العـينى )عضواً(
الدكتورة /ھالة صالح الدين محمد
وذل ك لدراس ة الموض وع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه الدراس ة ،وعرض ه عل ى
المجلس فى جلسة قادمة.

كلية الزراعة
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إج راء تع ديل عل ى ن ص الم ادة ) (٤بتع ديلالفقرة )أ( وإضافة الفقرة )د  ،ھـ( بالالئح ة الداخلي ة بم ا يس مح بإتاح ة فص ل دراس ى
صيفى بالكلية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
وكيــــل كليـــة الزراعــة
الدكتور /جمال الدين محمد نصر
)مقرراً(
)عضواً(
وكيــل كليـة ريـاض األطفـال
الدكتور /عاطــف عــدلى فھمــى
)عضواً(
الدكتورة /ھبة مصطـفى كمـال نـوح وكيـــــل كليــــة اآلثـار
)عضواً(
وكيــــل كليـــة التمريـض
الدكتورة /منـال ســيد إسمـاعيــل
وذل ك لدراس ة الموض وع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه الدراس ة ،وعرض ه عل ى
المجلس فى جلسة قادمة.
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تحدي د رس وم التس جيل للفص ل الدراس ىالصيفى بالكلية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيــــل كليـــة الزراعــة
الدكتور /جمال الدين محمد نصر
وكيــل كليـة ريـاض األطفـال )عضواً(
الدكتور /عاطــف عــدلى فھمــى
وكيـــــل كليــــة اآلثـار
الدكتورة /ھبة مصطـفى كمـال نـوح
)عضواً(
)عضواً(
وكيــــل كليـــة التمريـض
الدكتورة /منـال ســيد إسمـاعيــل
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

كلية الطب البيطرى
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء برن امج ممي ز )ط ب الطي ور واألران ب(لمرحلة البكالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية بالكلية ـ
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قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليــة الطب البيطرى
الدكتور /محمـد محمـد علـى أحمــد
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الزراعــة
الدكتور /جمال الدين محمد نصر
)عضواً(
الدكتور /صـالح عبد المنعـم صـوان وكيـــل كليــة العالج الطبيعى
وذل ك لدراس ة الموض وع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه الدراس ة ،وعرض ه عل ى
المجلس فى جلسة قادمة.

كلية دار العلوم
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إج راء تع ديل عل ى م واد الالئح ة الداخلي ةببرنامج دار العلوم للتعليم المفتوح ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليـــة دار العلــوم
الدكتور /عـالء محمـد رأفـت السـيد
)عضواً(
وكيـــــل كليــــة اآلداب
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم
)عضواً(
وكيـــــل كليــــة اآلثـار
الدكتورة /ھبة مصطـفى كمـال نـوح
)عضواً(
وكيــــل كليـــة اإلعــالم
الدكتور /ولـيد فتــح ﷲ بركــات
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

مسائــل ماليــة
كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى زي ادة أس عار الكت ب الدراس ية بمق دار جنيھ ين للس اعة عل ى أال يزي دالح د األقص ى للكت اب المطب وع ب الورق األب يض ع ن ) (٤٢جنيھ ا ً
و) (٣٨جنيھا ً لورق الجرائ د ،وذل ك للم واد الت ى تمت د مس احتھا التدريس ية إل ى ث الث
ساعات تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة .

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن تجدي د إنش اء ص ندوق مجم ع قاع اتاالمتحانات بجامعة القاھرة .

تقــاريـــر
إدارة الجامعة
 الموافق ةعلي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهالمنعق دة بت اريخ  ،٢٠١٥/٣/١٥بش أن الكت اب ال دورى رق م ) (٢١لس نة  ٢٠١١م ن
قطاع الحسابات والمديريات المالي ة ـ وزارة المالي ة ف ى ض وء ق رار وزي ر المالي ةرقم
) (٣٥لس نة  ٢٠٠٩تع ديالً للم ادة ) (٢٦م ن الالئح ة التنفيذي ة للق انون
رق م ) (١٢٧لس نة  ١٩٨١بش أن المحاس بة الحكومي ة لتحدي د ط رق تحص يل
اإليرادات تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة.
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تعديـــل مسمــي
كلية طب الفم واألسنان
 بشأن اقتراح الكلي ة الموافق ة عل ى تع ديل اس م قس م أش عة الف م إل ى قس م أش عة الف موالوجه والفكين بالكلية.
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.
 بشأن اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تع ديل اس م " قس م بثالوجي ا الف م " إل ى " قس مبثالوجيا الفم والوجه والفكين بالكلية.
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.

كلية رياض األطفال
 احاط ة المجل س علم ا ب اقتراح الكلي ة الموافق ة عل ى تغيي ر رق م الك ود لمق ررى)تطبيق ات الحاس ب اآلل ى( و )ف ن رواي ة القص ة لألطف ال( المس توى الثال ث لبرن امج
إعداد معلمات رياض األطفال بالكلية .

مسائل عامة
كلية العالج الطبيعى
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن فقد عدد ) (٤٤كراسة إجاب ة خاص ة بمق ررم ادة )اإلحص اء الطب ى( بالفرق ة الثاني ة بكلي ة الع الج الطبيع ى تمھي دا للع رض عل ى
مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن األع داد المقت رح قبولھ ا بكلي ات الجامع ةومعاھدھا للعام الجامعى ) (٢٠١٦/٢٠١٥تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن ع رض أس عار الكت ب الدراس ية الت ى ي تمبيعھا فى مكتبات الجامعة .

