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مبار اجتما
مجلس شلون التعليم والط ب
الجلسة رقم ( )247بتاريخ 2015/9/20
ـقااد مجلااس شاالون التعلاايم والطاا ب اجتماـااه السااابع واسربعااي بعااد الماااستي
فاااا ةمااااـام الساـااااـة العاشاااارة والن اااا صااااباحا يااااوم اسحااااد الموافااااق 2015/9/20
بقاــة "أحماد لط ا السايد" بمبنا ةارة الجامعاةت برساساة السايد اسساتاو الادكتور /ـاز
الدي ـمر أبو ستيف ـ ناساب رسايس الجامعاـة لشالون التعلايم والطا بت وحااور كا ما
الساةة اـاال المجلس0
افتت السـيد اسسـتاو الدكتــور /رسيـس المجلــس الجتــما
" بســــم ه الــــــرحمــــــ الرحيــــم "
استب السيد اسستاو الدكتور /ـز الدي ـمار أباو ساتيف ـ ناساب رسايس الجامعاة
لشلون التعليم والط ب ورسيس المجلس الجتما بالترحيب بالساةة اسسااة ة أـااال
المجلس الموقرت وةبنلتبم بمناسبة حلول ـيد اسةب المباارى أـااةه ه ـلا اسماة
ا ساااا مية بااااالاير والاااايم والبركاااااتت وبمناساااابة باااادل العااااام الجااااامع الجديااااد
2016/2015م.
 ةبنلااة الساايد اسسااتاو الاادكتور /ـلا حاااةم جباار ـ وكيا كليااة البندسااة لشاالون التعلاايم
والط ب بمناسبة ةجديد ةعيينه.
 الترحيب والتبنلة بالساةة اسساة ة:
 .1الادكتور /طاارن أباو الادهب مبماد أباو الادهب ـ وكيا كلياة الزراـاة لشالون التعلايم
والط ب.
 .2الدكتورة /ناهد صدق قرن ـ وكي كلية طب ال م واسسنان لشلون التعليم والط ب.
بمناسبة ةعيي سياةةبما بالمجلس الموقر.
 ةوجيه الش ر والتقدير ل م الساةة اسساة ة:
 .1الدكتورة /هبة أحمد فار ـ وكيا كلياة طاب ال ام واسسانان لشالون التعلايم والطا ب
(سابقا).
 .2الدكتور /جمال الدي مبمد ن ر ـبد الارحم ـ وكيا كلياة الزراـاة لشالون التعلايم
والط ب (سابقا).
وولك ـل ما ب له م جبد متميز أثنال فترة ـاوية سياةةبما بالمجلس الموقر.
 التأكياااد ـلااا أهمياااة انتظاااام المباةااارات والااادروس العلمياااة مااا الياااوم اسول لبااادل
الدراسة.
 أهمية ةنظيم فعاليات وأنشطة ط بية لستقبال الط ب الجدة خا ل اسسابو اسول ما
الدراسة.
 ناقش المجلس اقتراع كلية ال يدلة تياةة المبالي المب الة ما الطا ب أو الااريجي
بمبلااي ـشاارة جنيباااتت وولااك نظاارا لرة ااا أسااعار اسحبااار المسااتادمة فاا طبااع
ه ا المبلي لل لية ةون مطالباة الجامعاة باأى
شباةات القيد والتار ـل أن يا
التزامات ةافية ويتم ةوتيعه بمعرفة ال لية .وقاد وافقاف بعاض كلياات الجامعاة ـلا
ه ا القتراع.
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 ةم اختيار السيد اسستاو الدكتور /البساي مبماد ـبادالمنعم السايد ـ وكيا كلياة اهةاب
لشلون التعليم والط ب ـ أمينا للمجلس.

الم ــاةقـــات
ةارة الجامعة
 الم اةقة ـل مبار اجتما مجلس شلون التعليـم والطـ ب الجلسـة رقام ()246بتاريخ .2015/7/14

المتابـعـــة
ةارة الجامعة
 احاايط المجلااس ـلمااا بمااا ةاام متابعااـة ةن يااـ ه مااوالط ب الجلسة رقم ( )246بتاريخ . 2015/7/14

ق ارارات مجلااس شاالون التعلاايم

ة وياات
ةارة الجامعة
 الم اةقة ـل قرارات السـيد اسستاو الدكتور /ناسب رسايس الجامعاة لشالون التعلايموالط ا ب ال اااةرة بااالت ويض م ا مجلااس شاالون التعلاايم والط ا ب خ ا ل ال تاارة م ا
 2015/7/15حت .2015/9/20

ةش ي لجان ومجالس
كلية الع

الطبيع

 بناااال ـلااا اقتاااراع ال لياااة الموافقاااة ـلااا برناااامج متمياااز ةباااف مسااام (برناااامجب الوريوس الع الطبيع ـ ةميز العا اليادوى) بنظاام السااـات المعتمادة (مرحلاة
الب الوريوس) بال لية .
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
وكيــ كليــة الع الطبيع
الدكتور /ص ع ـبد المنعم صـوان
(ـاوا)
وكيـــ كليــة ال يـــدلة
الدكتورة /منال مبمد ماهـر أحمـد
(ـاوا)
وكيــ كليــة التربية النوـية
الدكتورة /ص ال مبمد شوق مبدى
(ـاوا)
وكيــ كليــة طب ق ر العين
الدكتورة /هالة ص ع الدي طلعف
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

كلية رياض اسط ال
 بنااال اقتااراع ال ليااة الموافقااة ـلاا جاارال ةغيياارات ـلاا لسبااة الباارامج الجدياادةبقسم العلوم التربوية وةعدي بعض المقررات.
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قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
وكيـــ كليــة رياض اسط ال (مقررا)
الدكتور /ـاطـ ـــدل فبـم
(ـاوا)
وكيـــــ كليــــة اهةاب
الدكتور /البسي مبمد ـبد المنعم
وكيــ كليــة التربية النوـية (ـاوا)
الدكتورة /ص ال مبمد شوق مبدى
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

كلية البندسة
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل جرال بعض التعدي ت ـل ال سبة المقترحاةل سبة الداخلية لنظام الدراسة بالساـات المعتمدة بال لية ـ
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
(ـاوا)

وكيـــ كليـــة البندســة
الدكتور /ـلـ حاةــم جــــبر
وكيـ كلية الباسبات المعلومات
الدكتور /رةا ـبد الوهاب الاريب
الاااادكتور /هشااااام مبمااااد ـبااااد العااااال وكياااا كليااااة التاطاااايط ا قليماااا
(ـاوا)
والعمران
البرملج
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

كلية اهثار
 بنااال ـل ا اقتااراع ال ليااة الموافقااة ـل ا جاارال ةعاادي ـل ا ال سبااة الداخليااة نظااامالساـات المعتمدة (مرحلة الب الوريوس) بقسم ةرميم اهثار بال لية.
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
الدكتورة /هبة م ط كمال نـوع
الدكتورة /منال مبمد ماهـر أحمـد
الدكتور /مجدى مبمد ـمر ـمـارة
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا
جلسة قاةمة.

(مقررا)
وكيـــ كليـــة اهثـــار
وكيـــ كليــة ال يـــدلة (ـاوا)
(ـاوا)
وكيــــ كليـــة العلــوم
لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا

ةارة الجامعة
 بنال ـل الم كرة المعروةة بشأن التعدي ت المقترحة ل سباة الجازالات والااصاةباللتبان بالمدن الجامعية للعام الجامع (2016/2015م)
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قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
وكيـــ كليـــة البندســة
الدكتور /ـلـ حاةــم جــــبر
(ـاوا)
وكيـــــ كليــــة اهةاب
الدكتور /البسي مبمد ـبد المنعم
وكيـــ كليــة رياض اسط ال (ـاوا)
الدكتور /ـاطـ ـــدل فبـم
(ـاوا)
وكيـــ كليـــة اهثـــار
الدكتورة /هبة م ط كمال نـوع
(ـاوا)
وكيـــ كليــة ةار العلــوم
الدكتور /مبمد قاسم مبموة المنس
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

ةعدي مسم
كلية ال يدلة
 احاطاااة المجلاااس ـلماااا بااااقتراع ال لياااة الموافقاااة ـلااا جااارال ةعااادي اسااام المقاااررالختيااارى المااااف حاادياا (أسااس الرصااد الاادواس ) لي ااب (أسااس اليقظااة الدواسيااة)
بال لية .

مساس ـامة
كلية العلوم
 قررالمجلس ارجال م كرة بشأن ةبديد مقاب ـم المقاصة لطا ب الماده ت العليااوالب الوريوس الملتبقي ب لية العلوم لجلسة قاةمة لمزيد م الدراسة.

كلية طب ال م واسسنان
 سبب التقرير م جدول الـمال المعروض ـل اللجنة المش لة ما مجلاس شالونالتعلاايم والط ا ب بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ 2015/7/14م بشااأن جاارال ة اابيبات
ـل بعض مواة البرنامج الدول ب لية طب وال م واسسنان .

ةارة الجامعة
 الموافقااة ـل ا الم ا كرة المعروةااة بشااأن ةب ااي مبلااي ـشاارون جنيبااا م ا طلبااةجامع اة القاااهرة نظياار ال ش ا الطب ا ـلاايبم ل ااال صااندون الرـايااة الطبيااة ةمبياادا
للعرض ـل مجلس الجامعة.

