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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )245بتاريخ 2015/6/14
عقييد مجلييس شييئون التعليييم والطييالب اجتماعييه الخييامس واألربعييين بعييد المييائتين
فييييى تمييييـام الساعييييـة العاشييييرة والنصييييف صييييباحا يييييوم األحييييد الموافييييق 2015/6/14
بقاعـة "أحميد لطفيى السييد" بمبنيى إدارة الجامعية ،برئاسية السييد األسيتاذ اليدكتور /عيز
الدين عمر أبو ستيت ـ نائيب رئييس الجامعيـة لشيئون التعلييم والطيالب ،وحضيور كيل مين
السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس الجتــماع
" بســــم هللا الــــــرحمــــــن الرحيــــم "
استهل السيد األستاذ الدكتور /عز الدين عمير أبيو سيتيت ـ نائيب رئييس الجامعية
لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس الجتماع بالترحيب بالسادة األسياتذة أعضياء
المجلس الموقر ،ثم قيدم التهئنية بمناسيبة حليول شيهر رمضيان الكيريم أعياده هللا عليى
األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
 تم تكريم كل من السيدات والسادة:
 -1السيدة األستاذة الدكتورة /إيمان على ثروت ـ عميد كلية الحاسبات والمعلومات.
 -2السيدة األستاذة الدكتورة /جيهان يسرى حسين أبو العال ـ عميد كلية اإلعالم.
 -3السيد األستاذ الدكتور /السيد فهيم السيد طه ـ عميد كلية العلوم.
 -4السيييد األسييتاذ الييدكتور /عبيياس محمييد عبيياس الزعفرانييى ـ عميييد كلييية التخطيييط
اإلقليمى والعمرانى.
بمناسبة تعيين سيادتهم عمداء لكلياتهم عقب أدائهم المتمييز فيى وكالية شيئون التعلييم
والطالب،فى حضور معالى أ.د .جابر نصار ـ رئيس الجامعة والذى شيكر جهيود وكيالء
الكليات خالل السنوات الماضية ،وأكد على أهمية تطوير نظم المتحان وخصم البيدلت
لغير الملتزمين بالحضور طبقا للقانون.
 إحاطيية المجلييس علمييا بمييذكرة اإلدارة العاميية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن تطبيييق
نموذج كلية الطب لجميع الطالب الذين يدرسون بكلياتهم باللغة اإلنجليزية.
 إحاطييية المجليييس علميييا بميييذكرة كليييية الهندسييية بشيييأن الضيييوابط والقواعيييد الخاصييية
بالجزاءات التى يتم توقيعها عليى الطيالب المحيالين للتحقييق فيى حيالت الشيروع فيى
الغش والغش بلجان المتحانات والتى تفيد اآلتى:
 .1دراسيية عييدم مراعيياة مبييدأ تكييافؤ الفييرن بييين الجييزاءات الموقعيية علييى طييالب نظييام
الفصييلين وطييالب نظييام بييرامج السيياعات المعتمييدة  ،حيييث إنييه يييؤدى إلييى رسييوب
الطالب عام دراسى فى نظيام الفصيلين ،بينميا ييؤدى إليى هبيوط معدليه التراكميى فيى
نظام برامج الساعات المعتمدة.
 .2دراسيية إمكانييية تخفيييف الجييزاء الموقييع علييى الطالييب والييذى يترتييب عليييه الفصييل
النهائى فيى الحيالت (مين الخيارج فرصية أخييرة فيى نظيام الفصيلين ،أو إنيذار أخيير
يؤدى للفصل النهائى فى نظام الساعات المعتمدة) ودراسة تحدييد اللجنية التيى تقيوم
بذلك.
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إحاطة المجليس علميا بخطياب مركيز جامعية القياهرة لضيمان جيودة التعلييم  ،والخيان
بسياسات الجامعة  :الرؤية والرسالة.
إحاطيية المجلييس علمييا بقييرار رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم ( )82لسيينة 2015م بشييأن
أعداد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية الذى يقبلون فيى كيل كليية أو معهيد فيى
العييام الجييامعى القييادم ميين بييين الحاصييلين علييى شييهادة الثانوييية العاميية أو الشييهادات
المعادلة ،وكذلك أعداد الطالب الذين يقبلون من غير أبناء جمهورية مصر العربيية فيى
ضوء الشروط المؤهلة للقبول.
تم مناقشة قرار رئيس مجليس اليوزراء رقيم ( )1474لسينة 2015م .وقيرر المجليس
عييرض القييرار علييى مجييالس الكليييات للحصييول علييى تغذييية راجعيية قبييل انعقيياد الجلسيية
المقبلة وإل تعتبر موافقة ضمنية على ما ورد فى القرار.
عرض مذكرة اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب  :إدارة الخرجين بشأن إضافة لغة
الدراسة بشهادة التخرج ،واتخذ القرار التالى:
القرار :قرر المجلس الموافقة على المذكرة المعروضة ،تمهيدا للعرض على مجلس
الجامعة.
إحاطيية المجلييس علمييا بقواعييد التوزيييع الجغرافييى للطييالب المتقييدمين لمكتييب تنسيييق
القبول بالجامعات والمعاهد بدءا من العام الجامعى .2016-2015
عييرض تقرييير اللجنيية المشييكلة ميين مجلييس شييئون التعليييم والطييالب بجلسييته المنعقييدة
بتيياريخ 2015/4/19م بشييأن الموافقيية علييى إنشيياء البرنييامج المتكامييل بنظييام النقيياط
المعتمدة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب قصر العينى ،واتخذ المجلس القرار التالى:
القرار :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة
(مقييررا) والسييادة وكييالء كليييات القطيياع الطبييى لدراسيية الموضييوع وتقييديم تقرييير بمييا
تنتهييى إليييه اللجنيية ،وتفييويـ أ.د /نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون التعليييم والطييالب فييى
اعتماد قرار اللجنة والعرض على مجلس الجامعة.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصييادقة علييي محضيير اجتميياع مجلييس شييئون التعليييـم والطييـالب الجلسييـة رقييم()244بتاريخ .2015/5/20

المتابـعـــــة
إدارة الجامعة
 احيييط المجلييس علمييا بمييا تييم متابعييـة تنفيييـذه ميين قييرارات مجلييس شييئون التعليييموالطالب الجلسة رقم ( )244بتاريخ 2015/5/20
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تفويـضــات
إدارة الجامعة
 المصييادقة علييي قييرارات السييـيد األسييتاذ الييدكتور /نائييب رئيييس الجامعيية لشييئونالتعليم والطيالب الصيادرة بيالتفويـ مين مجليس شيئون التعلييم والطيالب ،خيالل
الفترة من  2015/5/21حتى 2015/6/14

تشكيل لجان ومجالس
كلية طب قصر العينى
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة عليى تغييير مسيمى قسيم الهسيتولوجيا إليى قسيمالهستولوجيا الطبية وبيولوجيا الخلية بالكلية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة
(مقررا) والسادة وكالء كليات القطاع الطبيى ،وذليك لدراسية الموضيوع وتقيديم تقريير
بما تنتهى إليه اللجنة ،تمهيدا للعرض على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية التمريـ
 بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى إنشيياء قسييم تمييريـ المسيينين (مرحلييةالبكالوريوس) نظام الساعات المعتمدة بالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة
(مقييررا) والسييادة وكييالء كليييات القطيياع الطبييى لدراسيية الموضييوع وتقيديم تقرييير بمييا
تنتهييى إليييه اللجنيية ،وتفييويـ أ.د /نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون التعليييم والطييالب فييى
اعتماد قرار اللجنة ،والعرض على مجلس الجامعة.
 بنيياء علييى اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى اعتميياد مقتييرح لئحيية برنييامج التمييريـالمكثف نظام الساعات المعتمدة ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة
(مقييررا) والسييادة وكييالء كليييات القطيياع الطبييى لدراسيية الموضييوع وتقييديم تقرييير بمييا
تنتهييى إليييه اللجنيية ،وتفييويـ أ.د /نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون التعليييم والطييالب فييى
اعتماد قرار اللجنة ،والعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
بناء علي تقرير اللجنة المشكلة مين مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيته المنعقيدة
بتاريخ  2015/5/20بشأن مقترح الالئحة الداخلية للمدن الجامعية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
(مقررا)
الدكتور /هـانى محمـد جوهـر مدير مركز ضمان الجودة والعتماد
(عضوا)
الدكتور /عاطـف عـدلى فهـمى وكيـــل كليــة رياض األطفـال
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(عضوا)
وكيــــل كليـــة الهندســة
الدكتور /علـى حاتــم جــبر
(عضوا)
الدكتور /وليد فتـح هللا بركـات وكيــــل كليـــة اإلعـــالم
(عضوا)
الدكتورة /منـال محمـد ماهـر وكيــــل كليـــة الصــيدلة
لدراسة الموضوع وتقيديم تقريير بميا تنتهيى إلييه اللجنية ،وعرضيه عليى المجليس فيى
جلسة قادمة.

تقـاريـــر
كلية الحقوم
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيتهالمنعقيييدة بتييياريخ  2015/5/20بشيييأن الموافقييية عليييى تحصييييل مبيييالا مقابيييل
استخراج كراسات اإلجابة من المخزن وتصويرها بكلية الحقيوم تمهييدا للعيرض
على مجلس الجامعة.

كلية القتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيتهالمنعقدة بتاريخ  2015/5/20بشيأن مقتيرح رفيع المصيروفات الدراسيية لشيعب
اللغيييييات (فرنسيييييي إنجلييييييزى) بكليييييية القتصييييياد والعليييييوم السياسيييييية تمهييييييدا
للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الطب البيطرى
 بنيياء علييي تقرييير اللجنيية المشييكلة ميين مجلييس شييئون التعليييم والطييالب بجلسييتهالمنعقيييدة بتييياريخ 2015/4/19م بشيييأن إنشييياء برنيييامج ممييييز (طيييب الطييييور
واألرانب) لمرحلة البكالوريوس فى العلوم الطبية بكلية الطب البيطرى .
قرر المجلس إعادة عرض الموضوع على اللجنة التى تم تشيكيلها مين قبيل فيى جلسية
2015/4/19م وينضييم إلييى اللجنيية أ.د /خالييد محمييد عبييد المنعييـم زكييى ـ وكيييل كلييية
التجييارة (عضييوا) ،وذلييك لدراسيية الموضييوع وتقييديم تقرييير بمييا تنتهييى إليييه اللجنيية،
وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية دار العلوم
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيتهالمنعقدة بتاريخ 2015/4/19م بشأن إجيراء تعيديل عليى ميواد الالئحية الداخليية
ببرنامج التعليم المفتوح بكلية دار العلوم تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.

كلية رياض األطفال
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيتهالمنعقييدة بتيياريخ 2015/5/20م بشييأن تفعيييل البرنييامج الصيييفى لطييالب مرحليية
البكييالوريوس بنظييام السيياعات المعتمييدة بكلييية رييياض األطفييال ـ تمهيييدا للعييرض
على مجلس الجامعة.
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شئون الطالب
كلية العلوم
 الموافقية علييي اقتيراح الكلييية الموافقيية عليى تحصيييل مبلييا ( 200جنييه) ميين كييلطالييييب عيييين كييييل سيييياعة تدريسييييية معتمييييدة للفصييييل الصيييييفى بالكلييييية تمهيييييدا
للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الزراعة
 بناء على اقتراح الكلية المعروض بالموافقة على رفع الرسيوم الدراسيية للطيالبالجدد الذين سييلتحقون ببرنيامج اللغية اإلنجليزيية للعيام الجيامعى 2016/2015
بالكلية.
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.

إدارة الجامعة
 الموافقيية علييى المييذكرة المعروضييةعلي اقتييراح رفييع قيميية التعييويـ للحييوادثالشخصييية للطييالب ميين ( 20،000جنيييه) فقييط عشييرون ألييف جنيييه ل غييير إلييى
( 30،000جنيييه) فقييط ثالثييون ألييف جنيييه ل غييير مييع عييدم زيييادة قيميية رسييوم
التييأمين وقييدرها ( 2جنيييه) اعتبييارا ميين العييام الجييامعى  2016/2015بكليييات
الجامعة تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.

