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مركز المعلومات – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – مايو ٢٠١٧

محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطﻼب
الجلﺴة رقم ) (٢٦٤بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢١
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب اجتماع ه الراب ع والﺴ تون بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الﺴاع ـة الﺜاني ة عش ر م ن ظه ر ي وم اﻷح د المواف ق ٢٠١٧/٥/٢١
بقاع ـة "أحم د لطف ى الﺴ يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الﺴ يد اﻷس تاذ
الدكتور /ﷴ عﺜمان عبد العل يم الخش ت ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم والط ﻼب،
وحضور كل من الﺴادة اعضاء المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس اﻻجتــماع
"
"﷽
اس تهل الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ عﺜم ان عب د العل يم الخش ت ـ نائ ب رئ يس
الجامعة لشئون التعليم والطﻼب ورئيس المجلس اﻻجتماع بالترحي ب بالﺴ ادة أعض اء
المجلس الموقر والتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.
 متابع ة ب دء أعم ال اﻻمتحان ات الفص ل الدراس ى الﺜ انى وانتظ ام س ير اﻻمتحان ات
بالكليات ،حيث لوحظ انخفاض شديد فى حاﻻت الغش ،ويرجع ذلك نتيجة الجه د الكبي ر
الذى تقوم به الجامعة فى ضبط اﻻمتحانات وتطبيق العقوبات الص ارمة والت ى أدت إل ى
نتيجة إيجابية هذا العام.
 التشديد على المكتبة المركزية بأن بعض امتحانات الطﻼب فى قاع ة ط ه حﺴ ين س تبدأ
الﺴاعة  ٨.٣٠صباحا ً والمرجو اﻻلتزام.
 التوصية بتشكيل لجنة من الﺴادة اعضاء
م دير مرك ز جامع ة الق اهرة مقرراً
انى ﷴ ج
د .ه
يم
ودة التعل
مان ج
وهر لض
ـة اﻵث
ـل كليــ
د .هب ة مص طفى كم ال ن وح وكيــ
ار عضواً
د .هال ة ص ﻼح ال دين ﷴ طلع ت وكي ـل كليــ ـة ط ب قص ر العين ى عضواً
ماعيل وكي

ـل كليــ

د .من

ال س

يد إس

الﺴ يد /يﺴ رى إب راهيم ﷴ عل ى أمــ

ـين عــ

ـة التم
ريض عضواً
ـام الجامعــ
ـة عضواً

ام اﻹدارة العام
دير ع
الﺴيد /الﺴــيد إبراهيــم مصطـفى م
لشئون التعليم والطﻼب
وذلك لوضع قواعد وفلﺴفة تعديل اللوائح بكليات الجامعة.

ة عضواً



المصــادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـﻼب الجلﺴـة رق م )(٢٦٣بتاريخ ٢٠١٧/٤/١٨م.
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المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والط ﻼبالجلﺴة رقم ) (٢٦٣بتاريخ )٢٠١٧/٤/١٨م( .

تفويضـات
إدارة الجامعة
 المصادقة على قرارات الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يموالط ﻼب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب ﺧ ﻼل الفت رة م ن
)٢٠١٧/٤/١٩م( حتى)٢٠١٧/٥/٢١م(.

تعديل لوائح
كلية اﻵداب
 الموافقة على تعديل الﻼئحة الداﺧلي ة بتش عيب قﺴ م المكتب ات والوث ائق والمعلوم اتإلى ثﻼث شعب بالكلية تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الهندسة
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تع ديل الﻼئح ة الداﺧلي ة لمرحل ة البك الوريوسبالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
ة مقررا ً
ـة الهندس
ـل كليــ
ر وكيــ
اتم جب
ىح
د .عل
د .ه

انى ﷴ ج

وهر م دير مرك ز جامع ة الق
ودة التعل
مان ج
لض

اهرة
يم عضوا ً

د .رضا عبد الوهاب أحمد الخريب ى وكي ـل كلي ة الحاس بات والمعلوم ات عضوا ً
د .هش ام ﷴ عب د الع ال البرملج ى وكي ل كلي ة التخط يط اﻹقليم ى
ى عضوا ً
والعمران
وذلك لدراسة الموضوع مع التوصية بأن تتضمن اللوائح تدريس مادة التفكي ر النق دى
واﻷﺧﻼق المهنية وبالنﺴبة لكية التجارة مادة أﺧﻼق اﻷعمال ،بحيث تكون هذه الم واد
ملزمة لجميع الكليات ،وتقديم تقرير بما تنتهى إليه اللجنة والعرض عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.

إدارة الجامعة
 احيط المجلس كت اب المجل س اﻷعل ى للجامع ات بش أن الموافق ة عل ى تع ديل الل وائحالداﺧلية لبعض كليات الجامعة )طب الفم واﻷسنان ،الصيدلة ،واﻹعﻼم(
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مﺴائل مالية
كلية اﻹعﻼم
 الموافق ة عل ى زي ادة مص روفات ط ﻼب ش عبة اللغ ة اﻹنجليزي ة إل ى  ٢١أل ف جني ه)واحد وعشرين ألف جنيه( تطب ق عل ى الط ﻼب الملتحق ين بالمﺴ توى اﻷول ف ى الع ام
)٢٠١٨/٢٠١٧م(تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 بن اء عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن رأى الجامع ة ف ى تع ديل ق يم الرس وموالمص روفات الدراس ية المق ررة عل ى الط ﻼب الواف دين وال واردة بق رارى مجل س
الوزراء رقم ) (٣٣٨) ، (٢٧لﺴنة ٢٠١٦م
ق رر المجل س الموافق ة عل ى تخف يض المص روفات الدراس ية المق ررة عل ى الط ﻼب
الوافدين بنﺴبة  %٢٥للكليات العملية والنظرية مع اﻷﺧذ فى اﻻعتبار بق اء كلي ة ط ب
قصر العينى كما هى ،تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن ت وفير م نح دراس ية لخريج ى مدرس ةالمتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالﺴادس من أكتوبر بكليات الجامعة باﻷقﺴام المميزة،
 الموافق ة عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن اﻷع داد المقت رح قبوله ا بكلي ات الجامع ةومعاهدها للعام الجامعى ٢٠١٨/٢٠١٧م تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة

هـدايــا
 الموافقة على قبول الهدية المقدمة من الﺴيدة اﻷستاذة الدكتورة /يمنى طري ف أم ينالخ ولى ـ أس تاذ الفلﺴ فة المتف رغ بجامع ة الق اهرة عب ارة ع ن وح دة طاق ة شمﺴ ية
)ﺧارج الشبكة الحكومية )بقوة  ١٧٥٠واط( ومشتمﻼتها لجامعة القاهرة عل ى أن ي تم
تخصيصها لكلية العلوم تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.

كلية طب القصر العينى
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على قبول الوديعة المقدمة باسم ل واء طبي ب /عم ركاظم بليغ بمقدار ٢٠,٠٠٠جنيه )عشرون ألف جنيه( يمنح ريعها الﺴنوى ﻷول دفع ة
البكالوريوس )طالب وطالبة( سنوياً،
قرر المجلس الموافقة مع التوص ية بإض افة  %١٠م ن الفوائ د ﻷص ل الوديع ة س نويا ً
حتى ﻻ تتناقص قيمة الوديعة ،وتشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
م دير مرك ز جامع ة الق اهرة مقرراً
انى ﷴ ج
د .ه
يم
ودة التعل
مان ج
وهر لض
د .الحﺴ ين ﷴ عب د الم نعم الﺴ يد وكيــ
د .عبد الم نعم محم ـد ش ـوقت زم ـزم وكيــ

ـل كليــ
ـة اﻵداب عضواً
ـل كليــ ـة الحقــ ـوق عضواً

د .هال ة ص ﻼح ال دين ﷴ طلع ت وكي ـل كليــ ـة ط ب قص ر العين ى عضواً
الﺴ يد /يﺴ رى إب راهيم ﷴ عل ى أمــ ـين عــ ـام الجامعــ ـة عضواً
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للنظر فى وضع معايير عامة للجوائز المقدمة مع اﻻسترشاد بمع ايير ج وائز الجامع ة،
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى تجدي د ش هادات اﻻس تﺜمار الخاص ة ب بعض الﺴ ادة أعض اء هيئ ةالت دريس بالكلي ة والت ى ي تم ص رف ريعه ا طبق ا ً لش روط ه ذه الج وائز تمهي داً
للعرض على مجلس الجامعة.

مﺴائل تنظيمية
كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى إج راء التع ديﻼت المقترح ة عل ى برن امج عل وم الغاب ات )باللغ ةاﻹنجليزية( بالكلية طبقا ً لتوص ية اللجن ة الفرعي ة المنبﺜق ة ع ن لجن ة قط اع الدراس ات
الزراعية ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ  ٢٠١٧/١/١٨تمهي داً
للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على إجراء التعديﻼت المقترح ة عل ى برن امج التكنولوجي ا الحيوي ة )باللغ ةالعربي ة( وبرن امج )اﻹنت اج النب اتى( بالكلي ة طبق ا ً لم ا ورد م ن لجن ة قط اع الدراس ات
الزراعي ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ ٢٠١٥/١٢/٢٢م
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن القواع د المقترح ة للتحوي ل ونق ل القي دللطﻼب بين الكليات للعام الجامعى ٢٠١٨/٢٠١٧تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة
 بناء عل ى مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ تة المنعق دة بت اريخ ،٢٠١٧/٣/٢٣بشأن وضع ضوابط المصروفات للطﻼب الوافدين الملتحقين بالبرامج المميزة
قرر المجلس الموافقة على تقرير اللجنة المش كلة عل ى أن يق وم الطال ب الواف د بﺴ داد
الرس وم والمص روفات الدراس ية المق ررة عل ى الط ﻼب الواف دين طبق ا ً لق رار الﺴ يد/
رئ يس ال وزراء رق م ) (٢٧لﺴ نة ٢٠١٦م ،باﻹض افة لرس وم الب رامج الممي زة ،م ع
التوصية بإعادة دراسة التكلفة الفعلية للطالب الوافد به ذه الب رامج ﺧصوص ا ً بالكلي ات
العملية والقدرة التنافﺴية مع الدول اﻹقليمية ،تمهيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن وض ع آلي ة تطبي ق وتنفي ذ "مق رر اﻷﺧ ﻼقوالقيم اﻹنﺴانية المشتركة بين الشعوب تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على رفع الرسوم المقررة على الطﻼب ال ذين ي ؤدون اﻻمتحان ات التكميلي ةمن ) ١٥٠جنيه ( إلى ) ٣٠٠جنيه( بالكلية تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على زيادة عدد الطﻼب المقبولين ببرنامج )الحوسبة والمعلوماتية( بنظ اماللﺴاعات المعتمدة )برنامج ﺧاص( للعام الجامعى٢٠١٨/٢٠١٧بالكلي ة م ع التوص ية
بتقديم دراسة ذاتية عن عدد البرامج والقدرة اﻻستيعابية للكلية ،تمهي داً للع رض عل ى
مجلس الجامعة.

