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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٥٠بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٣
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه الخمس ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة العاش رة والنص ف ص باح ي وم األح د المواف ق ٢٠١٥/١٢/١٣
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 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.
 اس تعدادات الكلي ات لب دء امتحان ات الفص ل الدراس ى األول للع ام الج امعى
.٢٠١٦/٢٠١٥
 دعم األنشطة والتواصل مع مجالس االتحادات الطالبية المنتخبة.
 إنجازات اإلدارات التابعة لقطاع التعليم والطالب ،والتى تحدث عنھا كل من:
 الدكتور /خالد عمر السعيد رمضان ـ مدير مستشفى الطلبة. السيد /خالد مراد فھمى ـ مدير عام إدارة التكافل االجتماعى. السيد /حسن محمد سعدة ـ مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب. السيد /فرج عيد محمد ـ إدارة االتحادات الطالبية. -الطالب /عبد ﷲ أنور ـ رئيس اتحاد طالب مصر.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٤٩بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٥م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بم تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٤٩بتاريخ )٢٠١٥/١١/١٥م( .
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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
)٢٠١٥/١١/١٦م( حتى )٢٠١٥/١٢/١٣م(.

تشكيل لجان ومجالس
كلية الطب البيطرى
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى مقت رح برن امج بك الوريوس العل وم الطبي ةالبيطرية )تميز صحة وسالمة األغذية( بالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /طارق أبو الدھب محمد أبو الدھب وكيـــل كليـــة الزراعــة
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الصــيدلة
الدكتورة /منال محمد ماھـر أحمـد
وكيـ ـل كليــ ـة الط ب
)عضواً(
الدكتور /محمد محمـد على أحمـد
البيطرى
لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

تقـــاريـــر
كلية اإلعالم
 بناء علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته بتاريخ٢٠١٥/١١/١٥م بشأن الموافقة على إتاحة فرصة )إدخال تعديالت على المقررات(
أمام الطالب لمدة أسبوع بعد غلق التسجيل مقابل مساھمات مالية ) ٥٠جنيھا ً( لكل
مقرر بكلية اإلعالم .
قرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة ويعمم على الكليات التى تعمل بنظام
الساعات المعتمدة ،تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 بناء علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدةبتاريخ  ،٢٠١٥/١١/١٥بشأن الموافقة على إنشاء قسم للعلوم األساسية بكلية
الحاسبات والمعلومات .
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال وإعادته إلى اللجنة السابق تش كيلھا
بجلسة ٢٠١٥/١١/١٥م م ع ض م األس تاذ ال دكتور /ھ انى محم د ج وھر ـ م دير مرك ز
جامعة القاھرة لضمان جودة التعليم للجنة لمزيد من الدراسة ،وعرضه على المجل س
فى جلسة قادمة.
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شئون الطالب

 بن اء عل ي المذكرةالمعروض ة بش أن مش روعية قي ام بع ض الكلي ات م ن إثب اتالجزاءات التأديبية بشھادة حسن السير والسلوك للخريجين.
القرار :ال يُمنح الطالب شھادة حسن السير والسلوك على أن يُمنح إفادة بالعقوبة التى
أدت لحرمانه من عدم أخذ الشھادة ،تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

