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سادسا ً
محضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والطــالب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٣٨بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٩
عقد مجلس شـئون التعليم والطالب اجتماعـه الثامن والثالثين بعد المائتين فى تمـام
الساعـة العاشرة والنصف من صباح يوم األحد الموافق  ٢٠١٤/١٠/١٩بقاعـة
"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
السادةاعضاء 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 والتھنئة بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد
.٢٠١٥/٢٠١٤
• اإلحاطة علما ً بأجندة العام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤مع األخذ فى االعتبار أيام
 ٢٠١٥/١/١٩/٨/٧إجازات األخوة المسيحيين تھميداً للعرض على مجلس الجامعة.
• تھنئة كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى للحصول على ضمان الجودة واالعتماد،
وبذلك تصبح جامعة القاھرة أكثر جامعة تحصل كلياتھا على ضمان الجودة واالعتماد
فى مصر.
• تھنئة كلية الھندسة لحصول قسم الھندسة المعمارية بنظام الفصلين على اعتماد
كامل من االتحاد الدولى للمعماريين  UIAالتابع لليونسكو ،كما حصل برنامج
العمارة بنظام الساعات المعتمدة  AETمن نفس جھة االعتماد الدولى  UIAفى
زيارته االستطالعية األولى له على تقرير يفيد بتميز البرنامج بمستوياته المختلفة
وتفرده.
• التأكيد على انتظام الجداول الدراسية ال ُمعلنة للطالب )محاضرات ـ دروس عملية(.
• توعية الطالب بأھمية حضور الدروس العملية لتفادى حرمانھم من دخول
االمتحانات النھائية فى حالة زيادة نسبة الغياب عن .%٢٥
• السماح للطالب الجدد من اليمن الشقيق بحضور المحاضرات والدروس العملية
لحين إنھاء إجراءات القبول.
• تنفيذ أنشطة طالبية متنوعة مع تحفيز الطالب على المشاركة الفاعلة فى
االنتخابات المقبلة لالتحادات الطالبية.
• التأكيد على أھمية التواصل المباشر ما بين أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم
والطالب من خالل الساعات المكتبية والريادة الطالبية.
• تفعيل اإلرشاد األكاديمى لطالب البرامج ذات الساعات المعتمدة.
• إعالن جدول االمتحانات فى منتصف الفصل الدراسى مع مشاركة الطالب فى وضع
الجدول.
• االنتھاء من االمتحانات بحد أقصى .٢٠١٥/١/٢٢
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المصــادقـــات
إدارة الجامعة
المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٣٧بتاريخ ٢٠١٤/٩/٩مع إجراء التصويب على ثالثة بنود باالستھالل:
" مراقبة األسر ذات الخلفيات السياسية وإلغاؤھا فى حالة التواجد واستدعاء ....لھذة األسر" ليصبح " :منع تكوين األسر ذات الخلفيات الحزبية واستدعاء  ....لھذه
األسر".
" تخصيص فترة زمنية فى الجداول الدراسية ولتكن ساعات أسبوعيا ً .....الطالبية" ليصبح " تخصيص فترة زمنية فى الجداول الدراسية بحد أدنى ساعتين
أسبوعيا ً  ......الطالبية".
" وأن الجامعة  .....بتغيير بعض مديرى األمن بضباط الشرطة" ليصبح " وأنالجامعة  .....بتغيير بعض مديرى األمن".
وإجراء تصويب على قرار الموضوع رقم ) (٩ليصبح:" القرار :الموافقة على ما جاء بالمذكرة المعروضة على أن يكون مقابل عمل
المقاصة ) ١٠٠جنيه( لكل مقرر ويوصى المجلس بتعميم ذلك على جميع كليات
الجامعة ومعاھدھا مع تشكيل لجنة لدراسة فرض مقابل للمواد الراسب فيھا الطالب
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.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٣٧بتاريخ ٢٠١٤/٩/٩

تفويضات
إدارة الجامعة
المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليموالطالب بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من ٢٠١٤/٩/١٠
حتى  ٢٠١٤/١٠/١٩ـ مع إحاطة المجلس علما ً بتقرير اللجنة المشكلة من قبل
مجلس الجامعة بشأن تنظيم عملية إيقافات القيد.
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تشيكل لجان ومجالس
كلية التجارة
الموافقة علي ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالببجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/٩/٩بشأن موافقة مجلس كلية التجارة على عقد
امتحان منتصف الفصل الدراسى لجميع طلبة السنة األولى نظامى للعام الجامعى
 ٢٠١٥/٢٠١٤مع التوصية علي اعالن النتائج قبل االمتحان النھائي

كلية التمريض
بناء علي اقـــتراح الكلية الموافقة على مقترح الئحة برنامج التمريض المـــكثفلخريجى الجامعات للحصول على درجة البكالوريوس فى علوم التمـــــريض )بنظام
الساعات المعتمدة ـ برنامج متميز بمصروفات( بالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
وكيـــل كليــة التمـريـض )مقرراً(
الدكتورة /منـال سـيد إسماعيـل
)عضواً(
الدكتورة /منـال محمـد ماھـر وكيـــل كليــة الصـــيدلة
)عضواً(
وكيـــل كليـة طب قصر العينى
الدكتورة /أمينة برھـامى محمـد
)عضواً(
الدكتورة /ھبــة أحمـد فـرج وكيـــل كلية طب الفم واألسنان
وكيـــل كليــة الطب البيطرى )عضواً(
الدكتور /حسـنى عـوض البنـا
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.
إدارة الجامعة:

كلية الھندسة
بناء اقتراح الكلية الموافقة على تفعيل تقدير "غير مكتمل" ""Incompleteبالكلية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة:
الدكتور /عالء محمـد رأفت السيد وكيـــل كليـــة دار العلـــوم )مقرراً(
وكيــل كليـة الحاسبات والمعلومات
الدكتورة /إيمان على ثروت إسماعيل
)عضواً(
)عضواً(
الدكتورة /جيھان يسرى أبو العـال وكيـــل كليـــة اإلعــــالم
الدكتور /علـى حـاتــم جـــبر وكيـــل كليـــة الھـندســة )عضواً(
وكيـــل كليـــة الطب البيطرى)عضواً(
الدكتور /حسـنى عــوض البنـا
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.
 بناء علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدةبتاريخ  ٢٠١٤/٩/٩بشأن فرض مساھمات مالية على الطالب )المنقولين بمواد
للفرقة األعلى ـ الراسبين ـ من الخارج(
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القرار :الموافقة مبدئيا ً على ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة ،وتشكيل لجنة لدراسة
التكلفة الفعلية للطالب فى مختلف البرامج الدراسية وتقديم مقترحاتھا فى ھذا الشأن
من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /علـى حـاتــم جــبر وكيـــل كليـــة الھـندســة
)عضواً(
الدكتورة /جيھان يسرى أبو العـال وكيـــل كليـــة اإلعـــالم
)عضواً(
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم وكيــــل كليــــــة اآلداب
)عضواً(
الدكتورة /ھبــة كمــال نـوح وكيـــل كليـــة اآلثــــار
وكيـــل كليــة الطب البيطرى )عضواً(
الدكتور /حسـنى عــوض البنـا
وكيـــل كليــة التربية النوعية)عضواً(
الدكتورة /صفـاء محمـد شـوقى
الدكتورة /منـال سـيد إسماعيـل
وكيـــل كليـــة التمـريـض )عضواً(
الدكتور /صالح عبد المنعم صـوان وكيـــل كليــة العالج الطبيعى )عضواً(
الدكتور /جمال الدين محمـد نصـر وكيـــل كليـــة الزراعـــة )عضواً(
)عضواً(
الدكتور /عبد المنعم محمد شـوقت وكيـــل كليـــة الحقـــوق
مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد )عضواً(
الدكتور /ھـانى محمـد جـوھـر
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

تعديل لوائح
الموافقة على إجراء تعديل على المادة ) (٣٣من الالئحة الداخلية بالكلية )مرحلةالبكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

شئون الطالب
كلية الھندسة
الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلستهالمنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/٩/٩بشأن مقترح فرض رسوم عن عمل المقاصات للطالب
الراغبين فى التحويل لكلية الھندسة علي فرض رسوم مقاصة ) (٢٠٠جنيه للمادة
الواحدة

