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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٣٧بتاريخ ٢٠١٤/٩/٩
عقد مجلس شـئون التعليم والطالب اجتماعـه السابع والثالثين بعد المائتين فى تمـام
الساعـة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٤/٩/٩بقاعـة "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
أعضاءالمجلس الموقر.
• تھنئة السيد األستاذ الدكتور /عالء محمد رأفت السيد ـ بمناسبة تجديد تعيين سيادته
وكيالً لكلية دار العلوم لشئون التعليم والطالب.
• توجيه الشكر والتقدير للسيد األستاذ الدكتور /عمر محمد محمد سالم ـ وكيل كلية
الحقوق لشئون التعليم والطالب )سابقا ً( على ما بذله من جھد أثناء فترة عضوية
سيادته بالمجلس وتعيين سيادته عميداً لكلية الحقوق.
• الترحيب والتھنئة بالسيد األستاذ الدكتور /عبد المنعم محمد شوقت زمزم ـ بمناسبة
تعيين سيادته وكيالً لكلية الحقوق لشئون التعليم والطالب.
• االستعداد إلستقبال الطالب في بداية العام الدراسى الجديد . ٢٠١٥/٢٠١٤
• اختيار أمين للمجلس لھذا العام )تم انتخاب األستاذ الدكتور /عالء محمد رأفت
السيد ـ أمينا ً للمجلس(.
• كما أكد سيادته على النقاط التالية:
 أن تقوم إدارة الكليات متمثلة فى العميد والوكالء بتنظيم لقاءات مع الطالب القدامىوالجدد للترحيب بھم.
 أن تقوم إدارات الكليات متمثلة فى إدارة رعاية الشباب باستقبال الطالب الجددوتشجيعھم على المشاركة باألنشطة الطالبية ،وكذلك التأكيد على دورھم فى
التصويت فى االنتخابات الطالبية خاصة بعد صدور الالئحة الطالبية الجديدة.
 منع تكوين األسر ذات الخلفيات الحزبية واستدعاء أولياء األمور فى حالة ثبوتانتماء أى طالب لھذه األسر.
 تنظيم أنشطة طالبية تتيح للطالب تفريغ طاقاتھم فيھا ينفعھم بدنيا ً وفكريا ً. تخصيص فترة زمنية فى الجداول الدراسية بحد أدنى ساعتين أسبوعيا ً تخصصلممارسة األنشطة الطالبية.
 أن يكون موعد انعقاد مجلس شئون التعليم والطالب األحد الثالث من كل شھر إنشاء ﷲ ما عدا ما يطرأ من ظروف.
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 وقد حضر االجتماع السيد أ.د /جابر جاد نصار ـ رئيس جامعة القاھرة ،وقد رحبسيادته بالسادة الحضور وھنأھم ببداية العام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤وتمنى سيادته
أن يكون عاما ھادئا ً وسعيداً.
 وأن الجامعة استعدت الستقبال العام الجديد بداية من المنظومة التعليمية المتكاملةحتى األمن وضرورة أن يكون ضمن رجال األمن اإلدارى ضباط من الشرطة
متقاعدين ألن ضباط الشرطة أكثر خبرة فى المواقف الصعبة وھم على اتصال
بمديرية األمن ويوجد عندھم حس أمنى شديد فى بعض األحيان وأنه ال يوجد تھاون
وال حلول وسط وقد بدأت بعض الكليات بتغير بعض مديرى األمن.
 والبد من وجود موظفى رعاية الشباب وشئون الطالب الستقبال الطالب فى بدايةالعام والبد من تفعيل فكرة عدم وجود أحزاب داخل الجامعة ال سياسية وال حزبية
وسوف يقابل غير الملتزم بحزم والبد من وجود صرامة فى تطبيق القرار وسوف
يقابل أى موظف عنده إنتماء حزبى
أو دينى بكل حزم.
 وأكد سيادته على أن الجامعة وإداراتھا كانت على حياد مطلق فى اختيار القياداتالجامعية.
 وأخيراً أتمنى للجميع أن يكون ھذا العام ھادئا ً رغم المشاكل التى عاشتھا الجامعةفى العام الماضى وكان أداء الجامعة مدروسا ً وصحيحا ً.

المصادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٣٦بتاريخ .٢٠١٤/٧/١٣

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علمابم تم تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالب الجلسةرقم ) (٢٣٦بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٣

تفويضات
إدارة الجامعة
-١الموافقة على قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم
والطالب بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من ٢٠١٤/٧/١٤
حتى  ٢٠١٤/٩/٩مع تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /عـالء محمـد رأفـت السـيد وكيــل كليـــة دار العلــوم
)عضواً(
الدكتورة /جيھان يســرى أبو العــال وكيــل كليـــة اإلعــــالم
)عضواً(
الدكتورة /أمينة برھامى الفضـالى وكيــل كليـة طب القصر العينى
)عضواً(
الدكتور /عبد المنعم محمد شوقت زمـزم وكيــل كليـــة الحقــــوق
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مدير عام إدارة شئون التعليم والطالب

األستاذ /خميس حسـين أحمـد عمـران
)عضواً(
وذلك لتنظيم عملية إيقافات القيد ،وإعداد تقرير وعرضه على المجلس فى جلسة
قادمة.

تشكيل لجان ومجالس
كلية التجارة
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على عقد امتحان منتصف الفصل الدراسى لجميعطلبةالسنة األولى نظامى للعام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليــــة التجــارة
الدكتور /خالد محمـد عبد المنعـم زكـى
الدكتورة /ھبـة مصطـفى كمـال نـوحوكيـــل كليــــة اآلثـــار
)عضواً(
)عضواً(
الدكتور /ھــانى محمــد جوھــرمديرمركز ضمان الجودة واالعتماد
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.
 -٢بناء المذكرة المعروضة بشأن عدم التزام بعض كليات الجامعة بقرار األستاذ
الدكتور /رئيس الجامعة رقم ) (١٤٩٦بتاريخ  ٢٠٠١والخاص بمكافأة االمتحانات
العملية والشفوية )الجلسات( ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة:
)مقرراً(
أمـــين عــام الجامعـــة
األستاذ /يسـرى إبراھيـم محمـد على
مدير عام إدارة شئون التعليم والطـالب
األستاذ /خميس حسـين أحمـد عمـران
)عضواً(
األستاذة /مـاجــدة محمــد عـبد ﷲ مدير عـام المـوازنة والحسابات )عضواً(
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة،

تعديل لوائح
كلية الزراعة
الموافقة على تعديل المادة ) (٧بالالئحة الداخلية )مرحلة البكالوريوس( بنظامالساعات المعتمدة بالكلية ـ تھميداً للعرض على مجلس الجامعة.

تقــاريـــر
كلية دار العلوم
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلستهالمنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/٧/١٣بشأن الموافقة على إجراء تعديل على المواد )،٥ ،٤
 (٦بالالئحة الداخلية )مرحلة الليسانس( بكلية دار العلوم ـ تھميداً للعرض على
مجلس الجامعة.
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شئون الطالب
كلية االداب
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن اقتراح قسم اللغة األلمانية بكلية اآلداب بشروطالقبول للطالب المقيدين للعام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤ـ
قرر :تنفيذ التوصية السابقة بجلسة  ٢٠١٤/٥/١٨بعرض الموضوع على السيد
األستاذ الدكتور /المستشار القانونى للجامعة إلبداء الرأى.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على إلزام الطالب الوافدين لغير الناطقين باللغة العربية بدراسة اللغةالعربية وتقديم شھادة من كلية اآلداب تفيد اجتيازھم مستوى اللغة ـ تمھيداً للعرض
على مجلس الجامعة.

كلية الھندسة
 بناء علي المذكرةالمعروضة بشأن مقترح فرض رسوم عن عمل المقاصات للطالبالراغبين فى تحويل المسار بكلية الھندسة ـ
قررالمجلس :الموافقة على ما جاء بالمذكرة المعروضة على أن يكون مقابل عمل
المقاصة ) ١٠٠جنيه( لكل مقرر ويوصى المجلس بتعميم ذلك على جميع كليات
ومعاھد االجامعة
مع تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /علـى حـاتــم جــــبر وكيـــل كليـــة الھندســة
الدكتور /حسنى عـوض حسـن البنـا وكيـل كليــة الطـب البيطـرى )عضواً(
)عضواً(
الدكتور /عـاطـف عــدلـى فھمــى وكيـــل كليــة رياض األطفال
مدير عام إدارة شئون التعليم والطالب
األستاذ /خميس حسـين أحمـد عمـران
)عضواً(
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

مسائل عـــامة
إدارة الجامعة
 بناء علي المذكرة بشأن توزيع المبالغ المحصلة من رسوم التغذية التى أقرھامجلس الجامعة فى  ٢٠١٤/٥/٢٢على الطالب المقيمين فى المدن الجامعية للعام
الجامعى الجديد ٢٠١٥/٢٠١٤
قرر المجلس تأجيل الموضوع لدراسة مدى توافقه مع القواعد المالية.وعرضة علي
المجلس في جلسة قادمة.

