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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٤٠بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٢١

عق د مجل س ش ـئون التعل يم والط الب اجتماع ـه األربع ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة العاش رة والنص ف م ن ص باح ي وم األح د المواف ق ٢٠١٤/١٢/٢١
بقاع ـة "أحم ـد لطف ـى الس يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الس يد األس تاذ
ال دكتور /ع ز ال دين عم ر أب و س تيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم والط الب،
وحضور كل من السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــم "
استھل السـيد األسـتاذ الدكتور /عز الدين عمر أب و س تيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون التعليم والط الب ورئ يس المجل س االجتم اع بالترحي ب بالس ادة األس اتذة أعض اء
المجلس الموقر.
كل من السادة األساتذة:
 تھنئة ٍ
 .١الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم ـ وكيل كلية اآلداب.
 .٢الدكتورة /منال محمد ماھر أحمد ـ وكيل كلية الصيدلة.
 .٣الدكتورة /ھبة مصطفى كمال نوح ـ وكيل كلية اآلثار.
بمناسبة تجديد تعيين سيادتھم أعضاء بالمجلس الموقر.
كل من السادة األساتذة:
 تھنئة ٍ
 .١الدكتور /رضا عبد الوھاب أحمد الخريبى ـ وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.
 .٢الدكتورة /ھالة صالح الدين محمد طلعت ـ وكيل كلية طب قصر العينى.
بمناسبة تعيين سيادتھم أعضاء بالمجلس الموقر.
 اس تعدادات الكلي ات لب دء امتحان ات الفص ل الدراس ى األول للع ام الج امعى
.٢٠١٥/٢٠١٤
 مراجعة البرامج التعليمية الجديدة بالكليات.
 بالنسبة للطالب قيد التحقيق أو الحبس قرر المجلس األعلى للجامعات توفير لجنة
امتحان فى المحبس ھذا بالنسبة للكليات النظرية أما الكليات العملية فيعد الطالب
معتذراً عن عدم دخول االمتحان بعذر قھرى أو يؤدى االمتحان التحريرى مع حجب
النتيجة لحين أداء االمتحانات العملية والشفوية.
 التنبي ه عل ى وج ود من دوب اتص ال لألنش طة الطالبي ة ترش حه الكلي ات ويك ون عض و
ھيئ ة ت دريس م ن الش باب أو الھيئ ة المعاون ة مم ن يتمتع ون بالرغب ة ف ى التواص ل
الفعال مع الطالب.
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المصــادقـــات
إدارة الجامعة
المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٣٩بتاريخ .٢٠١٤/١١/١٦

المتابـــعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بماتم تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والط الب الجلس ةرقم ) (٢٣٩بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٦

تفــويضــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يموالط الب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب خ الل الفت رة م ن
 ٢٠١٤/١١/١٧حتى .٢٠١٤/١٢/٢١

شئــون الطـــالب
إدارة الجامعة
 احاطة المجلس علما بالمذكرة المعروضة بشأن قرار المجلس األعلى للجامعات رقم) (٦١٧بت اريخ  ٢٠١٤/٨/٢٣بالتوص ية ل دى الجامع ات المص رية بض رورة كتاب ة
إق رار عل ى الط الب المرش حين والمقي دين بكلي ات الجامع ات )ض من المل ف الخ اص
بالطال ب( وط الب الم دن الجامعي ة ب أن م ن يق وم بأعم ال التخري ب أوح رق ممتلك ات
الجامعة أو يشارك فيھا ويثبت عليه ذلك يتحمل تكلفة إصالح ما أتلف .

تشكيل لجان ومجالس
كلية اآلداب
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء برنامج اللغة الروسية وآدابھ ا بمرحل ةالليسانس بالكلية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليـــة دار العلـوم
الدكتور /عــالء محمــد رأفـــت
)عضواً(
وكيـــــل كليــــة اآلداب
الدكتور /الحسـين محمـد عبد المنعـم
الدكتورة /ھبـة مصطـفى كمـال نـوح
)عضواً(
وكيـــــل كليـــة اآلثــار
)عضواً(
وكيـــــل كليـــة اإلعـالم
الدكتور /ولــيد فتــح ﷲ بركــات
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وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

كلية الصيدلة
 بناء علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعق دةبتاريخ  ٢٠١٤/١١/١٦بشأن حال ة الطال ب /وحي د فري د أب و الفت وح الش امى ـ المقي د
بالفرقة الثانية نظام قديم من الخارج فرصة ثانية وتم إيقاف قيده للتجنيد ـ
قرر المجلس الموافقة على تقري ر اللجن ة المش كلة أم ا بخص وص الط الب الموق وف
قيدھم لفترات زمنية طويل ة والمقي دين بالس نوات النھائي ة ويتبق ى لھ م مق ررات أق ل
م ن نص ف المق ررات ف ى الفرق ة رأى المجل س التوص ية بمخاطب ة المجل س األعل ى
للجامع ات لتحدي د الموق ف الدراس ى لھ ؤالء الط الب م ن حي ث ع دم اس تمرارھم ف ى
الدراسة طبقا ً لل وائح القديم ة ومحتوي ات مقرراتھ ا الت ى تجاوزتھ ا احتياج ات س وق
العمل وأيضا ً ما تم إجراؤه من تحديث للوائح الدراسية والمحتوى العلم ى للمق ررات
وفق ا ً لمع ايير الج ودة واالعتم اد خ الل الس نوات الماض ية مم ا يس توجب تح ولھم
للدراسة وفقا ً للوائح الدراسية الحالية.

كلية التمريض
 الموافقة علي ماجا بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالببجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/١١/١٦بشأن الموافقة على إنشاء قسم تكنولوجيا
تعليم التمريض بكلية التمريض تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة

شئون الطالب
كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة عل ي االلتم اس المق دم م ن الطال ب /أحم د عب اس محم د المحم دى ـ المقي دبالفرقة األولى الئحة جديدة ) (٢٠١٤/٢٠١٣بكلية طب الفم واألسنان .

