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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٥١بتاريخ ٢٠١٦/١/١٧
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه الواح د والخمس ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة الحادي ة عش ر ص باح ي وم األح د المواف ق ٢٠١٦/١/١٧
بقاعـة "أحمد لطفى السيد" بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة الس يد األس تاذ ال دكتور /محم د
عثمان عبد العليم الخشت ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم والط الب ،وحض ور ك ل
من السادة أعضاء المجلس.
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع

" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــــم "
استھل الس يد األس تاذ ال دكتور /محم د عثم ان عب د العل يم الخش ت ـ نائ ب رئ يس
الجامعة لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة األساتذة
أعضاء المجلس الموقر.
 تقديم الشكر للس يد األس تاذ ال دكتور /ع ز ال دين عم ر أبوس تيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون التعليم والطالب )السابق( على ما بذله من جھد متميز خالل فترة تولى سيادته
رئاسة المجلس ،متمنيا ً لسيادته دوام التوفيق ،وس وف ي تم تك ريم س يادته ف ى الجلس ة
القادمة بإذن ﷲ.
 عرض الس يد األس تاذ ال دكتور /رئ يس المجل س للرؤي ة المقترح ة لمش روعات تط وير
قطاعات التعليم والطالب  ،والتى تشتمل على  ١٤مشروعا ً  ،ھى على النحو التالى :
أوالً  :تطبيق الحوكمة  Governanceفى كل اإلدارات التابعة للقطاع.
ثانيا ً  :تحسين الخدمات.
ثالثا ً  :تطوير الخدمات الطبية.
رابعا ً  :تطوير الكتاب الجامعى.
خامسا ً  :تحديث القرية األوليمبية الرياضية ومالعب الكليات.
سادسا ً  :تطوير المدن الجامعية )البنية األساسية والقوة الناعمة(.
سابعا ً  :الكفاءة المھنية.
ثامنا ً  :زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاھرة.
تاسعا ً  :تطوير البرامج التعليمية.
عاشراً  :ميكنة القطاع.
حادى عشر  :الفرق البحثية.
ث انى عش ر  :تجدي د التفكي ر ال دينى م ن خ الل تغيي ر ط رق التفكي ر ف ى ال دين  ،وتغيي ر
المرجعيات الفكرية والدينية.
ثالث عشر  :تنمية الوعى السياسى والمجتمعى.
رابع عشر  :اكتشاف المواھب الفنية والرياضية واألدبية وصناعة النجوم.
الق رار :ق رر المجل س الموافق ة عل ى الرؤي ة المقترح ة لمش روعات تط وير قطاع ات
التعليم والطالب ،تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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تقديم الشكر للس ادة ال وكالء عل ى س رعة اس تجاباتھم إلع داد تق ارير س ير االمتحان ات
فى كلياتھم.
إحاطة المجلس علما ً ببيانات خدمة سيارات اإلسعاف وأرقام التليفونات ،وذلك لسرعة
الوص ول إليھ ا ،وتوص يل الح االت لمستش فى الطلب ة حت ى نھاي ة امتحان ات الفص ل
الدراسى األول.
التأكي د عل ى الس ادة ال وكالء بتجھي ز الموض وعات للع رض عل ى المجل س قب ل انعق اد
المجلس بأسبوع على األقل ،حتى يتسنى تجھيز الموضوعات.
تقديم واجب العزاء للسيدة األستاذة الدكتورة  /ھب ة كم ال ن وح ـ وكي ل كلي ة اآلث ار ف ى
وفاة والدة سيادتھا.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٥٠بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٣م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٥٠بتاريخ )٢٠١٥/١٢/١٣م(

تفويضات
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
)٢٠١٥/١٢/١٤م( حتى )٢٠١٦/١/١٧م( .

تشكيل لجان ومجالس
كلية العلوم
بناء علي اقتراح الكلية الموافق ة عل ى م نح الدرج ة العلمي ة لبك الوريوس العل وم مت ى
استوفى الطالب عدد الساعات المطلوبة للتخرج بالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /ھـانى محمـد جـوھـر
الدكتورة /منـال سـيد إسماعيـل

مدير مركز جامعة الق اھرة لض مان ج ودة
التعليم
)عضواً(
وكيـــل كليـــة التمـــريض
)مقرراً(

الدكتور /عبد المنعم محمد شوقت زمزم وكيـــل كليـــة الحقــــوق

)عضواً(

الدكتورة /ھالة صالح الدين محمد

وكيـــل كليــة طب قصر العينى

)عضواً(

الدكتور /محمد محمـد على أحمـد

وكيـــل كليـــة الطب البيطرى

)عضواً(
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الدكتور /مجدى محمد عمر عمارة

وكيـــل كليـــة العلـــــوم

)عضواً(

السيد /يسرى إبراھيم محمـد على

أمــــين عـــام الجامعـــة

)عضواً(

لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

كلية الصيدلة
بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إعط اء خص م بنس بة  %١٠٠عل ى برن امج
الساعات المعتمدة لعدد خمس طالب من األوائل على الثانوية العامة والطالب النابغين
بالكلية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /على السـيد عـبده الديب

م دير مرك ز جامع ة الق اھرة لض مان ج ودة
التعليم
)عضواً(
وكيـــل كليـــة التجــــارة

الدكتورة /منال محمد ماھر أحمـد

وكيـــل كليـــة الصــيدلــة

)عضواً(

الدكتورة /منـال سـيد إسماعيـل

وكيـــل كليـــة التمـــريض

)عضواً(

الدكتورة /ھالة صالح الدين محمد

وكيـــل كليــة طب قصر العينى

)عضواً(

الدكتور /ھـانى محمـد جـوھـر

)مقرراً(

لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

مسائل مالية
كلية الزراعة
 الموافقة على زيادة المصروفات الدراسية لبرنامج تصنيع األغذية باللغة اإلنجليزيةلتك ون ) ٢٧٥جنيھ ا ً( ع ن ك ل وح دة دراس ية ب دالً م ن ) ٢٢٥جنيھ ا ً( بالكلي ة تمھي دا
للعرض علي مجلس الجامعة

تقــاريـــر
كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافق ة عل ي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهبت اريخ  ،٢٠١٥/١٢/١٣بش أن إنش اء قس م للعل وم األساس ية بكلي ة الحاس بات
والمعلومات.
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

مسائل عامة
إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن وض ع ض وابط للتط وير وإص دار وتوزي عالكت اب الجامع ـى بع د اج راء بع ض التع ديالت عليھ ا تمھي دا للع رض عل ي مجل س
الجامعة.

