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محضر اجتما
مجلس شئوا التعليم والطمب
الجلسة رقم ( )263بتاريخ 2017/4/18
عقدددد مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب اجتماعددد الثالدددث والسدددتوا بعدددد المدددائتين
قددددد تمدددددـام الساعدددددـة الواحددددددة مدددددن ظهدددددر يدددددوم الثمثددددداء المواقدددددق 2017/4/18
بقاعدددددـة أحمدددددد لطفددددد السددددديد بمبنددددد إدارة الجامعدددددة ،برئاسدددددة السددددديد األسدددددتاذ
الدكتور /محمد عثماا عبد العليم الخشا ـ نائب رئيس الجامعـة لشئوا التعلديم والطدمب،
وحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس.
اقتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس الجتــما
بســــم الــــــرحمــــــن الرحيــــم
اسدتهل السديد األسدتاذ الددكتور /محمدد عثمداا عبدد العلديم الخشدا ـ نائدب رئديس
الجامعة لشئوا التعليم والطمب ورئيس المجلس الجتما بالترحيب بالسادة األساتذة
أعضاء المجلس الموقر.
 ثم تفضل سيادت بشدـر الـليدات المشداركة قد مهرجداا األسدر والتد شداركا بطدابور
العدددر  ،وأكدددد أا خريطدددة األنشدددطة الطمبيدددة شدددهدت أكبدددر عددددد مدددن المشدددروعات
والبددراما قد تدداريخ الجامعددة ،حيددث وصددلا إلد ( )397مشددروعا وبرنامجددا قد عددام
واحد عل المستوم المركزم قق  ،عموة عل أنشطة الـليدات التد تجداوزت ()800
برناما ومشرو .
 أكد سيادت عل ةرورة النتهاء من جداوء المتحانات وتسليمها لمـتدب نائدب رئديس
الجامعة لشئوا التعليم والطمب ق موعد ايت األحد المواقق .2017/4/23
 ثم أكد السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة عل إسرا اللجنة ال ُمشدـلة مدن قبدل
مجلددس شددئوا التعلدديم والطددمب بددالنظر ق د مصددروقات الطددمب الواقدددين الملتحقددين
بالبراما الخاصة ،حيث إا األصل ق دقض مصدروقات الواقددين اللتدزام بقدانوا تنظديم
الجامعات ولئحت التنفيذية وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء أول ثم رسوم البدراما
المتميزة.
 وتفضل سيادت بالشـر لألستاذ الدكتور /هشام محمد عبد العاء البرمجل علد برنداما
(العمراا والعمارة) الت ستطرح الـلية خمء الفترة القادمة.
 ثددم أكددد األسددتاذ الدددكتور نائددب رئدديس الجامعددة لشددئوا التعلدديم والطددمب علد الضددواب
والجراءات الحترازية لتأمين المتحانات ،وه :
 ةرورة النتهاء من جداوء المتحانات وتسليمها لمـتب نائدب رئديس الجامعدة لشدئواالتعليم والطمب ق موعد ايت األحد المواقق .2017/4/30
 طباعة المتحانات ق نفس يوم المتحانات مض اتخاذ كاقة الجراءات لتأمينها. ل يحتف واةض المتحاا بأية نسخة بعد الطبض. يتم وةض جميض األصوء بعد الطبض داخل مظروف خاص ق الخزينة. يحظر إلقاء أية نسخ تالفة ق سلة المهممت ،ويجب قرمها. يجب مسح أية نسدخ الـترونيدة مدن المتحداا بعدد الطباعدة مدن ذاكدرة آلدة التصدوير أووسائل النقل (قمشة أو  ... CDالخ).
 يحظر كتابة المتحانات عل أجهزة متصلة بالنترندا ،وعددم إرسدالها أو تدداولها بدأمشـل عن طريق وسائل التواصل اللـترونية.
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 وةددض باسددوورد مسددتوق جوانددب التددأمين مددن حددروف وأرقددام ورمددوز...إلخ للفايددلالمـتوب ب المتحاا.
 يجب أا يحرر الممتحن أصل المتحاا بنفس أبو بواسطة أحد أعضداء هيئدة التددريسالمشاركين ق وةض المتحاا ،مض تحيد وإسناد مسئولية ذلا.
 التنبي د عل د الطددمب خددمء األسددابيض األخيددرة مددن الدراسددة بأن د يددر مسددموح نهائيددابوجود التليفوا المحموء أو سماعة األذا أو أية وسيلة اتصاء مض الطالب داخدل لجداا
المتحانات وأا مجرد دخوء الطالب بالتليفوا يعتبر شروعا ق النا.
 التأكيددد عل د السددادة الممحظددين بعدددم اسددتعماء الموبايددل أثندداء عقددد المتحانددات مددضاإللتزام بالقواعد العامة المنظمة ألعماء المتحانات وأا اإلخدمء بهدا يعدر المخدالف
للمساءلة القانونية طبقا لقانوا تنظيم الجامعات.
 تشـيل لجنة قانونية للطوارئ ومتابعة المتحانات برئاسة السيد أ.د عميد الـليةوعضوية أ.د وكيل الـلية لشئوا التعليم والطمب ورئيس القسم المعن أو ممثم عن
بحيث يـوا من سلطتها التعامل مض المشاكل الطارئة أثناء عقد المتحاا والت تتطلب
سرعة اتخاذ القرار.
 ةرورة تفعيل دور لجنة الممتحنين وقق قانوا تنظيم الجامعات. قددد حالدددة عددددم اللتدددزام بالقواعدددد السدددابقة أو عددددم اللتدددزام بمواصدددفات الورقدددةالمتحانية يعر األمر عل لجنة الممتحنين لتخاذ ما تراه.
 ةرورة تواجد أستاذ المادة أو ماينوب عن ق نفس التخصدل وقدا المتحداا مندذبدايت وحت نهايت .
 التأكيددد عل د السددادة الممتحنددين بمراعدداة أا تـددوا األسددئلة المطلددوب اإلجابددة عنهددامتناسبة مض زمن المتحاا.
 أا يـددددوا المتحدددداا ملتزمددددا بمواصددددفات الورقددددة المتحانيددددة مددددن حيددددث الشددددـلوالمضموا ،والت أقرها مجلس الجامعة.
 التأكيددد عل د عدددم سددفر السددادة أعضدداء هيئددة التدددريس أثندداء قتددرة المتحانددات إلبمواققة أ.د .رئيس الجامعة.
 مراعاة الطمب من ذوم الحتياجات الخاصدة وتقدديم كاقدة التيسديرات لهدم وققدا لمداحددت الجامعة من قواعد.
 إدارة المتحانات من قبل السادة روساء اللجاا بشدـل هدادئ جددا وبحسدم قد ةدوءالقواعددد والتقاليددد الجامعيددة وتددوقير الهدددوء للطددمب .وق د هددذا الصدددد قددرر المجلددس
المواققة عل هذه الضواب  ،تمهيدا للعر عل مجلس الجامعة.
 ثم طرح األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئوا التعليم والطمب عل المجلسةرورة اإلقادة بأعداد الطمب المقترح قبولها بـل كلية للعام الجامع
(2018/2017م) ذلا ق إطار المادة ( )74من المئحة التنفيذية لقانوا تنظيم
الجامعات بقرار ريئس الجمهورية رقم ( )809لسنة (1975م).
يحدد المجلس األعل للجامعات ق نهاية كل عام جامع بناء علد اقتدراح مجدالس
الجامعددات بعددد أخددذ رأم مجددالس الـليددات المختلفددة عدددد الطددمب مددن أبندداء جمهوريددة
مصر العربية الذين يقبلوا بـل كلية ق العام الجامع التال مدن بدين الحاصدلين علد
شهادة الثانوية العامة أو عل الشهادة المعادلة ،ومض مراعاة الشروط المؤهلة للقبوء
بـل كليدة يحددد المجلدس األعلد للجامعدات عددد الطدمب الدذين يقبلدوا مدن يدر أبنداء
جمهورية مصر العربية ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العال ويـوا تحويلهم
ونقل قيدهم بقرار من .
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 أثددار السدديد أمددين عددام الجامعددة موةددو طددرح الـليددات لعدددد مددن البددراما المتميددزة
الجديدة وأك د السيد األسدتاذ الددكتور نائدب رئديس الجامعدة علد ةدرورة أا تراعد
الـليات الرب بين طرح هذه البراما واحتياجات سوق العمل.
 وعلق السيد /أمين عام الجامعة بضرورة التزام الـليات بالـفايات المادية والبشدرية
لطرح هذه البراما.
 ثددم قدددم السدديد أ.د .نائددب رئدديس الجامعددة ورئدديس المجلددس الشددـر للسدديد /يسددرم
إبراهيم ـ أمين عام الجامعدة علد الجهدد المبدذوء ماليدا وإسدتراتيجيا ،وعلد تعاوند
الدائم وعل روح التفاهم والتشاور دائما.
 وأوصد أ.د .نائددب رئدديس الجامعددة بأند يجددب أا تـددوا هندداي معددايير لطددرح لددوائح
وبددراما جديدددة مددض طلددب صددينة للمعددايير مددن مركددز جامعددة القدداهرة لضددماا جددودة
التعلدديم وعرةددها عل د مجلددس شددئوا التعلدديم والطددمب ق د جلسددة قادمددة عل د أا
تسترشد بها جميض الـليات قبل طرحها للبراما.
 كمددا أكددد ةددرورة طددرح أيددة لددوائح جديدددة ق د ةددوء رويددة شدداملة لبددراما الـليددة
المعنية.

المصادقات
إدارة الجامعة
 المصادقة عل محضر اجتما مجلس شئوا التعليـم والطـمب الجلسـة رقدم ()262بتاريخ 2017/3/23م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احي المجلس علما بم تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شدئوا التعلديم والطدمبالجلسة رقم ( )262بتاريخ (2017/3/23م) .

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة عل قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائدب رئديس الجامعدة لشدئوا التعلديموالطددمب الصددادرة بددالتفويم مددن مجلددس شددئوا التعلدديم والطددمب خددمء الفتددرة مددن
(2017/3/24م) حت (2017/4/18م) .

تعديل لوائح
كلية التربية النوعية
 بناء عل اقتراح الـلية المواققة عل تعديل لئحة قسدم التربيدة الفنيدة بـليدة التربيدةالنوعية.
قرر المجلس تشـيل لجنة من السادة األساتذة :
مقرراَ
د .هان محمد جوهر مدير مركز جامعة القاهرة لضماا جودة التعليم
عضواَ
وكيل كلية التربية النوعية
د .صفاء محمد شوق
عضواَ
د .مناء سيد اسماعيل وكيل كلية التمريم
عضواَ
د .وليد قتح بركات وكيل كلية العمم
عضواَ
السيد  /يسرم إبراهيم أمين عام الجامعة
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وذلا لدراسة الموةو وتقديم تقرير بمدا تنتهد إليد اللجندة وعرةد علد المجلدس
ق جلسة قادمة .

كلية الطب البيطرم
 المواققة عل التعديمت الت أقرتها لجنة القطا الطبد بدالمجلس األعلد للجامعداتبشأا استحداث برنداما المستحضدرات الطبيدة البيطريدة بـليدة الطدب البيطدرم تمهيددا
للعر عل مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 احدددي المجلدددس علمدددا بالمدددذكرة المعروةدددة بشدددأا مدددا ورد مدددن المجلدددس األعلدددللجامعات بالمواققة عل تعديل اللوائح الداخلية لبعم كليات الجامعة.

شئوا الطمب
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 بشأا اقتراح الـلية عدم المواققة علد التحويدل لتقليدل ال تدراب إل إذا كداا الطالدبحاصم عل الحد األدن للقبوء بالـلية.
القرار :يرجأ الموةو ويضم لباق الـليدات ،ويُعدر علد المجلدس قد جلسدة قد
قادمة.

تقارير
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 المواققددة علد تقريددر اللجنددة المشددـلة مددن مجلددس شددئوا التعلدديم والطددمب بجلسددتالمنعقدة بتاريخ  2017/3/23بشأا المواققدة علد توصديات اللجندة الماليدة الخاصدة
بالمصروقات ونظدام المدنح الدراسدية لمرحلدة البـدالوريوس بنظدام السداعات المعتمددة
بـلية القتصاد والعلوم السياسية تمهيدا للعر عل مجلس الجامعة.

كلية العلوم
 المواققددة علد تقريددر اللجنددة المشددـلة مددن مجلددس شددئوا التعلدديم والطددمب بجلسددتالمنعقددددة بتددداريخ  2017/3/23بشدددأا المواققدددة علددد تحميدددل الطالدددب رسدددوم علددد
المقررات الت يتم طرحها ق ير موعدها بـلية العلدوم تمهيددا للعدر علد مجلدس
الجامعة.
 المواققددة علد تقريددر اللجنددة المشددـلة مددن مجلددس شددئوا التعلدديم والطددمب بجلسددتالمنعقدة بتاريخ  2017/3/23بشدأا المواققدة علد تعدديل نظدام الددقض المدال لطدمب
البراما الخاصة بـلية العلوم تمهيدا للعر عل مجلس الجامعة.
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جـوائـز
كلية طب قصر العين
 المواققة عل إنشاء جائزة باسم السديد األسدتاذ الددكتور /محمدد رشديد بهجدا بمبلدغ 5000جني (قق خمسة آلف جني مصرم ل ير) تُمنح ألعلد درجدة قد الـيميداء
الحيوية لطمب السنة األول والثانية بالـلية تمهيدا للعر عل مجلس الجامعة.

