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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٣٥بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٥
عقد مجلس شـئون التعليم والطالب اجتماعـه الخامس والثالثين بعد المائتين فى تمـام
الساعـة العاشرة والنصف من صباح يوم األحد الموافق  ٢٠١٤/٦/١٥بقاعـة
"أحمـد لطفـى السيد" بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة السيد األستاذ الدكتور /عز الدين
عمر أبو ستيت ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون التعليم والطالب ،وحضور كل من
السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــم "
استھل السـيد األسـتاذ الدكتور /عز الدين عمر أبو ستيت ـ نائب رئيس
الجامعة لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة األساتذة
أعضاء المجلس الموقر ،وتھنئة السادة األعضاء بمناسبة قرب حلول شھر رمضان
الكريم أعاده ﷲ عليھم
وعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
• توجيه الشكر لجميع إدارت الكليات على جھودھم المتميزة التى ساھمت فى اجتياز
الفترة العصيبة واألزمات أثناء فترة اإلختيارات بخير والحمد .
• توجيه التھنئة إلى كليتى الطب البيطرى وطب الفم األسنان لحصولھما على
اإلعتماد والجودة.
• تقديم التھنئة ألعضاء ھيئة التدريس الذين اختيروا أعضاء فى الھيئة القومية
لالعتماد والجودة ،وھـم السادة األساتذة:
.١الدكتورة /عزة منير أغا ـ عميد كلية الصيدلة.
.٢الدكتورة /ھدى عبد العظيم الطالوى ـ كلية العالج الطبيعى.
.٣الدكتورة /سحر محمد إبراھيم المرصفى ـ كلية الھندسة.
.٤الدكتورة /نادية محمد البدراوى ـ كلية طب قصر العينى.
.٥الدكتور /طه محمد البداوى ـ كلية الزراعة.
•التنبيه على قبول الطالب المحولين بالمدن الجامعية اعتباراً من العام الجامعى
المقبل
على القواعد الجديدة.
•التنبيه على االنتھاء من عملية التصحيح وإعالن النتائج بحد أقصى أول يوليو
.٢٠١٤

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٣٤بتاريخ .٢٠١٤/٥/١٨
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المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٣٤بتاريخ ٢٠١٤/٥/١٨

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليموالطالب بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من ٢٠١٤/٥/١٩
حتى ٢٠١٤/٦/١٥

تشكيل لجان ومجالس
كلية الحاسبات والمعلومات
بناء علي خطاب المجلس األعلى للجامعات بشأن إجراء تعديل على برنامج
)تكنولوجيا الشبكات( بالالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات
والمعلومات بنظام الساعات المعتمدة ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
وكيل كلية الحاسبات والمعلومـات)مقرراً(
الدكتورة /إيمـان على ثروت إسماعيـل
)عضواً(
الدكتور /علـى حـــاتــم جــبر وكيــل كليــة الھـندســـة
الدكتور /عباس محمد عباس الزعفرانى وكيل كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى
)عضواً(
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھي إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة

إدارة الجامعة
بناء علي تقرير اللجنة التى شكلت من السادة األساتذة :الدكتورة /إيمان على ثروت
إسماعيل وكيل كلية الحاسبات والمعلومات)مقرراً( ،الدكتورة /جيھان يسرى حسين
أبو العال وكــيل كلــية اإلعالم ،الدكــتور /على حاتم جـــبر وكيــــل كلــية الھنـــــدسة،
الدكتور /خالد عبدالمنـــعم وكيل كلية التجارة ،وذلك لمناقشة أداء شركة
 Informatiqueوتقديم تقرير عن اإليجابيـــات والسلبيات خالل الفترة الماضـــية ـ
قرر المجلس اقتراح تركيز أعمال الشركة على ثالث كليات )االقتصاد والعلوم
السياسية ،واآلداب ،والحاسبات والمعلومات( لالنتھاء من ميكنة كافة النظم
المعلوماتية بھا فى أول سبتمبر  ،٢٠١٤والعرض على مجلس الجامعة.
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شئون الطالب
كلية اآلداب
 عدم الموافقة على نموذج للكارنيه المؤقت لدخول الطالب المرشح حتى يتسنى لهدخول الحرم الجامعى لحين استكمال إجراءات قيده بالكلية واستخراج الكارنيه
الرسمى بعد قيده بالكلية

كلية الحاسبات والمعلومات
 سحب اقتراح الكلية الموافقة على إيقاف قيد الطالب /محمد ناجى محمد النجار ـبالفرقة الثانية فى العام الجامعى  ٢٠١٤/٢٠١٣بالكلية

إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بالمذكرة بشأن القواعد المقترحة للتحويل ونقل القيد للطالببين الكليات للعام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤للعرض علي مجلس الجامعة
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن النظر فى تحويل بعض الطالب المصريينالعائدين من دولتى )ليبيا وأوكرانيا( إلى الجامعات المصرية للعرض على مجلس
الجامعة.
 احيط المجلس علما بما جاء بخطاب السيد أ.د .وزير التعليم العالى بشأن الموافقةعلى قواعد وإجراءات تنسيق قبول الطالب الوافدين بالجامعات والمعاھد المصرية
بالمرحلة الجامعية األولى والدراسات العليا للعام الجامعى )(٢٠١٥/٢٠١٤

