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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٣٩بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٦

عقد مجلس شـئون التعليم والطالب اجتماعـه التاسع والثالثين بعد المائتين
فى تمـام الساعـة العاشرة والنصف من صباح يوم األحد الموافق ٢٠١٤/١١/١٦
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.
 وجه سيادته التھنئة للسادة األساتذة:
 .١الدكتورة /إيمان على ثروت إسماعيل ـ بمناسبة تعيين سيادتھا عميداً لكلية
الحاسبات والمعلومات.
 .٢الدكتورة /جيھان يسرى حسين أبو العال ـ بمناسبة تعيين سيادتھا عميداً لكلية
اإلعالم.
 .٣الدكتور /السيد فھيم السيد طه ـ بمناسبة تعيين سيادته عميداً لكلية العلوم.
وتوجيه الشكر لسيادتھم على ما بذلوه من جھد فى أثناء فترة عضوية سيادتھم
بالمجلس.
 تھنئة السيد األستاذ الدكتور /وليد فتح ﷲ بركات ـ بمناسبة تعين سيادته وكيالً لكلية
اإلعالم.
 تھنئة كل من السادة األساتذة:
 .١الدكتور /عبد الناصر سعد عبد ربه ـ وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
 .٢الدكتور /عاطف عدلى فھمى ـ وكيل كلية رياض األطفال.
بمناسبة تجديد تعيين سيادتھم بالمجلس الموقر.
 ثم عرض السيد /محمد عادل أحمد عراقى ـ المعيد بكلية التمريض جامعة القاھرة
ملخص لفكرة مقترح تدريس عن المناظرة والحوار الفعال وأھميته للشباب وخاصة
بالجامعات.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم) (٢٣٨بتاريخ .٢٠١٤/١٠/١٩
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المتابعـــة
إدارة الجامعة
احيط المجلس علما بماتم تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٣٨بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٩

تفويضـات
إدارة الجامعة
 -١المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لشئون
التعليم والطالب بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من
٢٠١٤/١٠/٢٠حتى  ٢٠١٤/١١/١٦ـ مع االلتزام بقرارات اللجنة المشكلة
بخصوص األعذار.
 -٢تشكيل لجان ومجالس

كلية الصيدلة
 بناء علي المذكرةالمعروضة بشأن حالة الطالب /وحيد فريد أبوالفتوح الشامى ـالمقيد بالفرقة الثانية نظام قديم من الخارج فرصة ثانية وتم إيقاف قيده للتجنيد ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليـــة دار العلـوم
الدكتور /عــالء محمــد رأفـــت
)عضواً(
وكيـــل كليــة الصــيدلـة
الدكتورة /منــال محمــد مـاھــر
وكيـــل كليـة طب قصر
)عضواً(
الدكتورة /أمينة برھامى محمـد فضـالى
العينى
)عضواً(
وكيـــل كليــة الـھندســة
الدكتور /علــى حــاتــم جــبر
الدكتور /حسنــى عــوض البنــا
وكيـــل كليــة الطب البيطرى )عضواً(
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة،وعرضه على
المجلس فى جلسة قادمة.

كلية الھندسة
الموافقة علي ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب
بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/١٠/١٩بشأن موافقة مجلس كلية الھندسة على
تفعيل تقدير غير مكتمل ) (Incompleteبالكلية تمھيدا للعرض علي مجلس
الجامعةـ

كلية التمريض
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء قسم تعليم التمريض بالكلية ـقرر المجلس تشكيل لجنة من السادة وكالء كليات القطاع الطبى وتقديم تقرير بما
تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
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 الموافقة علي ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالببجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٩بشأن اعتماد مقترح الئحة برنامج
التمريض المكثف لخريجى الجامعات للحصول على درجة البكالوريوس فى علوم
التمريض بنظام الساعات المعتمدة برنامج متميز بمصروفات بكلية التمريض ـ
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

شئون الطالب
كلية الحقوق
 احيط المجلس علما اقتراح الكلية الموافقة على قصر القبول للسنوات القادمة علىطالب المرحلتين األولى والثانية فقط من تنسيق الثانوية العامة بالكليـة
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية طب الفم واألسنان
سحب االلتماس المقدم من الطالب /أحمد عباس محمد المحمدى ـ المقيد بالفرقة
األولى الئحة جديدة ) (٢٠١٤/٢٠١٣بكلية طب الفم واألسنان ـ

كلية الحاسبات والمعلومات
قرر المجلس اعادة المذكرة بشأن الموافقة على عدم فصل الطالب /عمر أحمد محمد
قبيصى الستنفاده مرات الرسوب للمستوى الثانى للعام الجامعى  ٢٠١٤/٢٠١٣بكلية
الحاسبات والمعلومات لدراسته دراسة مستوفيةـ

إدارة الجامعة
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن النظر فى تحويل الطالب العائدين من دول)ليبيا وأوكرانيا واليمن والعراق( إلى الجامعات المصرية ـ
 احيط المجلس علما بقرار المجلس األعلى للجامعات رقم ) (٦١٧بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٣والخاص بالطالب المصريين الحاصلين على الثانوية الليبية من
الجماھيرية الليبية عام  ٢٠١٤ـ
احيط علمابقرار المجلس األعلى للجامعات رقم ) (٦١٣بتاريخ ٢٠١٤/٦/٧والقرار الوزارى رقم ) (١٩٣٧بتاريخ  ٢٠١٤/٦/١٦الخاص بقبول الطالب
الحاصلين على الثانوية العامة من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمھورية
مصر العربية ـ
احيط المجلس علما بقرارمذكرة بشأن قرار المجلس األعلى للجامعات رقم )(٦١٧بتاريخ  ٢٠١٤/٨/٢٣والخاص بتدريس مقرر )فلسطين والقدس( فى الجامعات
العربية
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احيط المجلس علما بقرارالمجلس االعلي للجامعات بشأن حالة الطالب /عمرومحمد مرسى ـ المقيد بالفرقة الثالثة بقسم القوى الميكانيكية بكلية الھندسة للعام
الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤والمسجون بسجن العقرب رقم) (٦٠٤بتاريخ
 ٢٠١٤/١/١٦بخصوص ھذه الحاالت.

