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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٤٩بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه التاس ع واألربع ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة العاش رة والنص ف ص باحا ً ي وم األح د المواف ق ٢٠١٥/١١/١٥
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 أعضاء 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.
تم ت دع وة األس تاذ /حس ن محم د س عدة ـ م دير ع ام اإلدارة العام ة لرعاي ة الش باب
لحض ور االجتم اع ،ودار نق اش ح ول االنتخاب ات الطالبي ة الت ى س تجرى ي وم االثن ين
الموافق  ٢٠١٥/١١/١٦بجامعة القاھرة.
أكد السادة أعضاء المجلس على أھمية تشجيع الطالب عل ى المش اركة بالتص ويت ف ى
االنتخابات التى تتم داخل الكليات حتى يتم اختيار أفضل المتقدمين.
الحياد المطلق فى إدارة العملية االنتخابية ،وعدم التدخل بأى صورة من الصور.
ق دم الس ادة أعض اء المجل س الش كر إلدارة رعاي ة الش باب بالجامع ة وعل ى رأس ھا
األستاذ /حسن محم د س عدة ـ عل ى الجھ د المب ذول ف ى تنفي ذ األنش طة الطالبي ة وإدارة
انتخابات بطريقة شفافة ،واإلجابة على استفسارات الكليات.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ي محض ر اجتم اع مجل س ش ئون التعلي ـم والط ـالب الجلس ـة رق م )(٢٤٨بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٨م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 اح يط المجل س علم ا بم ا ت م متابع ـة تنفي ـذه م ن ق رارات مجل س ش ئون التعل يم والط البالجلسة رقم ) (٢٤٨بتاريخ )٢٠١٥/١٠/١٨م( .
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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
)٢٠١٥/١٠/١٩م حتى )٢٠١٥/١١/١٥م(

كلية الصيدلة

تشكيل لجان ومجالس

 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على زيادة مصروفات برن امج الص يدلة اإلكلينيكي ةإل ى  ٢٥,٠٠٠جني ه )خمس ة وعش رون أل ف جنيھ ا ً( ب دءاً م ن الع ام الج امعى
)٢٠١٧/٢٠١٦م( م ع زي ادة  %١٠س نويا ً وك ذلك الموافق ة عل ى مض اعفة قيم ة
الساعة المعتمدة ببرن امج الس اعات المعتم دة )الص يدلة اإلكلينيكي ة( بالفص ل الص يفى
بدءاً من العام الجامعى )٢٠١٦/٢٠١٥م( بالكلية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتورة /منال محمد ماھـر أحمـد وكيـــل كليـــة الصــيدلة
)عضواً(
قائم بأعمال وكيل كلية التجــارة
الدكتور /على السـيد عـبده الديب
)عضواً(
الدكتورة /ھبة مصطفى كمـال نـوح وكيـــل كليـــة اآلثـــار
)عضواً(
وكيـــل كليــة الھـندســة
الدكتور /علـى حــاتــم جــبر
)عضواً(
الدكتور /مجدى محمد عمـر عمـارة وكيـــل كليــة العلــــوم
لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

كلية اإلعالم

 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إتاح ة فرص ة )إدخ ال تع ديالت عل ى المق ررات(أمام الطالب لمدة أسبوع بعد غلق التسجيل مقابل جزاء ) ٥٠جنيھا ً لكل مقرر( بالكلية

قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليـــة اإلعـــالم
الدكتور /ولـيد فتـح ﷲ بركـات
)عضواً(
وكيـــل كليـــة اآلثـــار
الدكتورة /ھبة مصطفى كمـال نـوح
)عضواً(
وكيـــل كليــة الھـندســة
الدكتور /علـى حــاتــم جــبر
)عضواً(
وكيـــل كليــة العلــــوم
الدكتور /مجدى محمد عمـر عمـارة
)عضواً(
وكيـــل كليــة الزراعـــة
الدكتور /طـارق أبو الدھـب محمـد
لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

كلية الحاسبات والمعلومات

 -بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء قسم للعلوم األساسية بالكلية .

قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
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ة الحاس

بات

ال دكتور /رض ا عب د الوھ اب أحم د وكي ـل كلي
والمعلومات
الخريبى
)عضواً(
وكيـــل كليــة الھـندســة
الدكتور /علـى حــاتــم جــبر
)عضواً(
وكيـــل كليــة التمـريـض
الدكتورة /منـال ســيد إسمـاعيـل
)عضواً(
وكيـــل كليـة العالج الطبيعى
الدكتور /صالح عبد المنعـم صـوان
)عضواً(
وكيـــل كليــة العلــــوم
الدكتور /مجدى محمد عمـر عمـارة
لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.
)مقرراً(

شئون الطالب
كلية الحقوق
 سحب المذكرة المعروضة من جدول االعمال بشأن رغبة بعض الط الب المفص ولينمن قسم اللغة الفرنسية فى التحويل إلى القسم العام بكلية الحقوق.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية

 الموافق ة عل ى نق ل الط الب الحاص لين عل ى منح ة ش يكاغو م ن الفرق ة الثالث ة إل ىالفرقة الرابعة وفقا ً لالتفاقية المبرمة مع جامع ة ش يكاغو بالكلي ة تمھي داًللعرض عل ى
مجلس الجامعة.

كلية الصيدلة

 سحب اقت راح الكلي ة م ن ج دول االعم ال بالموافق ة عل ى كيفي ة تعي ين المعي دين م نخريجى برنامج الصيدلة اإلكلينيكية )الساعات المعتمدة( بالكلية .

 سحب اقتراح الكلية من جدول االعمال بالموافقة على إعطاء الطالب /كيرلس ميالد حليمأنطونيوس ـ فرصة استثنائية إليقاف قيده للعام الجامعى ٢٠١٦/٢٠١٥م بالكلية .

كلية التربية النوعية

 الموافق ة عل ى تع ديل الط ابع الخ اص بالتنس يق للط الب الحاص لين عل ى الثانوي ة العام ة)المستجدين( بالكلية تمھيدا للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الزراعة

تغيير مسمى

 الموافق ة عل ى تغيي ر المتطل ب الس ابق لمق رر طلمب ات ال رى) ٤٦٨ھ ـ ن د( ليك ون مق ررالھيدروليكا وميكانيكا الموانع ) ١٠٥ھـ ن د( بالكلية .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

تقــاريــر
كلية العالج الطبيعى
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دةبتاريخ  ،٢٠١٥/٩/٢٠بشأن عمل برنامج متمي ز تح ت مس مى برن امج بك الوريوس الع الج
الطبيع ى ـ تمي ز الع الج الي دوى بنظ ام الس اعات المعتم دة بكلي ة الع الج الطبيع ى ـ تمھي داً
للعرض على مجلس الجامعة.

