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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٣٦بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٣
عقد مجلس شـئون التعليم والطالب اجتماعـه السادس والثالثين بعد المائتين
فى تمـام الساعـة العاشرة والنصف من صباح يوم األحد الموافق ٢٠١٤/٧/١٣
بقاعـة "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.
• توجيه الشكر للسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر للمجھود الكبير الذى بذله
الجميع خالل العام الجامعى المنصرم.
• تھنئة السادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر بذكرى العاشر من رمضان الذى
استردت فيه مصر عزتھا وكرامتھا.
• تھنئة السادة أعضاء المجلس الموقر بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده
ﷲ على الجميع بالخير والبركة.
• كما أكد سيادته على النقاط التالية:
 عقد مؤتمر لمديرى إدارات رعاية الشباب على مستوى الجمھورية بحضور السيداألستاذ الدكتور /على عبد الخالق ـ وزير التعليم العالى.
 تقوم الكليات بترشيح بعض الطالب لحضور ملتقى الشباب بأبوقير باإلسكندريةاعتباراً من أول أغسطس .٢٠١٤
 -أن حاالت الغش خالل الفصل الدراسى الثانى بلغت حوالى ) (٨٣٥حالة تقريبا ً.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٣٥بتاريخ .٢٠١٤/٦/١٥

المتابعـــة
إدارة الجامعة
احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٣٥بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٥
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تفـويضــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليموالطالب بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من ٢٠١٤/٦/١٦
حتى ٢٠١٤/٧/١٣

تشكيل لجان ومجالس
كلية دار العلوم
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إجراء تعديل على المواد ) (٦ ،٥ ،٤بالالئحةالداخلية )مرحلة الليسانس( بالكلية
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /عـالء محمـد رأفـت السـيد وكيــل كليــة دار العلـــوم )مقرراً(
)عضواً(
الدكتورة /جيھان يسرى حسين أبو العـال وكيـــل كليـــة اإلعـــالم
)عضواً(
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم السـيد وكيـــــل كليــــة اآلداب
وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية
الدكتور /عبد الناصـر سعـد عبد ربــه
)عضواً(
)عضواً(
الدكتور /عـاطــف عــدلى فھمــى وكيــل كليــة رياض األطفـال
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

تعديـل لــوائــح
كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلستهالمنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/٦/١٥بشأن إجراء تعديل على برنامج )تكنولوجيا الشبكات(
بالالئحة الداخلية )لمرحلة البكالوريوس( بكلية الحاسبات والمعلومات بنظام الساعات
المعتمدةـ تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة

تقارير لجان
كلية اآلداب
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلستهالمنعقدة بتاريخ  ٢٠١٣/٦/١٦بشأن إنشاء برنامج للتعليم المفتوح بقسم الجغرافيا
بكلية اآلداب بعنوان )الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية( تمھيدا للعرض علي
مجلس الجامعة
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شئون الطالب
إدارة الجامعة
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن الطالب الوافدين الغير مسددين للرسوموالمصروفات الدراسية بكليات الجامعة بمرحلة )البكالوريوس والليسانس( ـ
قرر المجلس تطبيق القواعد السابقة فى عام  ٢٠٠٨كما ھى.

مسائل عامة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما جاء بالمذكرة بشأن الشكوى المقدمة من بعض مصابىالثورة وأسر الشھداء من عدم تفعيل قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ
 ٢٠١٣/١/١٩ـ

