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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٥٣بتاريخ ٢٠١٦/٤/١٩
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه الثال ث والخمس ين بع دالمائتين
ف ى تم ـام الساع ـة العاش رة والنص ف ص باحا ً ي وم األح دالموافق٢٠١٦/٤/١٩
بقاع ـة"أحم د لطف ى الس يد" بمبن ى إدارة الجامعة،برئاسةالس يد األس تاذ
ال دكتور /محم د عثم ان عب د العل يم الخش ت نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم
والطالب،وحضوركل من السادة اعضاء المجلس.
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــــم "
اس تھل الس يد األس تاذ ال دكتور /محم د عثم ان عب د العل يم الخش ت نائ ب رئ يس
الجامعة لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة األساتذة
أعضاء المجلس الموقر.
 استعراض ما تم إنجازه من مشروعات تطوير القطاع الخمسة عشر.
 فوز جامعة القاھرة بالمركز األول وحصولھا على درع التميز فى مھرجان إبداع .٤
وحصد أربع عشرة جائزة وھى؛
 .١منھا ١٠جوائز مركز أول.
 .٢و  ٦جوائز مركز أول فى اإلبداع الثقافى.
 .٣و  ٤جوائز مركز أول فى اإلبداع الفنى.
 .٤جائزة المركز الثانى فى اإلبداع الفنى.
 .٥وثالث جوائز فى المركز الثالث .اثنتان منھا للثقافى وواحدة للفنى.
ف ى مھرج ان إب داع  ٤ال ذى نظمت ه وزارة الش باب والرياض ة بالتع اون م ع الجامع ات
واإلكاديمي ات ومعاھ د الفن ون بقاع ة االحتف االت الرئيس ية بالجامع ة ،وتن افس ط الب
الجامعات فى المسابقة فى  ٢١مجاالً منھا ع روض مس رحية وإنش اد دين ى وموس يقى
وغناء وشعر عامية وفصحى ،وضمت لجنة تحكيم المسابقة ) (٤٥م ن كب ار المثقف ين
والكتاب والمؤلفين والفنانين ونجوم الغناء واإلخراج والتمثيل.
وب دأت فعالي ات المھرج ان ف ى ش ھر ين اير الماض ى ف ى ع دد م ن المحافظ ات بحض ور
بعض الشخصيات العامة فى المجتمع ،وأذيعت كل فعاليات المھرجان على قنوات النيل
المصرية.
 مدونة لسلوك الطالب .وتم شكر كل من:
 أ.د .معتز سيد عبد ﷲ ـ رئيسا ً. أ.د .أحمد عبد ﷲ زايد ـ عضواً. أ.د .الحسين محمد عبد المنعم ـ عضواً. أ.د .عزة عبد الكريم فرج ـ عضواً. أ.د .فكرى محمد المعتز ـ عضواً. -أ.د .عماد عبد المقصود محجوب ـ عضواً.
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 متابعة الكليات بشأن ما تم تنفيذه من "ضوابط الكتاب الجامعى ومواصفات المقرر".
 متابعة الكلي ات بش أن م ا ت م تنفي ذه ف ى ش أن تحوي ل االمتحان ات إل ى نظ ام االختب ارات
الموضوعية.

المصادقــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٥٢بتاريخ ٢٠١٦/٣/٢٠م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم ) (٢٥٢بتاريخ )٢٠١٦/٣/٢٠م( .

تفويضـات
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
)٢٠١٦/٣/٢١م( حتى )٢٠١٦/٤/١٩م(.

تشكيل لجان ومجالس
كلية اآلداب
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى الئح ة المق ررات المقترح ة لقس م اللغ ةاليونانية الحديثة وآدابھا بالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
مدي ـر مرك ـز جامع ـة القاھ ـرة مقرراً
د.ھــانى محمــد جـــوھـــر
لضمــان جــــودة التعليــم
عضواً
د .الحسين محمد عبد المنعـم السـيد وكيـــــل كليــــة اآلداب
عضواً
وكيـــل كليـــة الھندســة
د .علـى حــاتـــم جـــــبر
عضواً
وكيــل كليــة دار العلـــوم
د .محمـد قاسـم محمـود المنسـى
لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.
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كلية الطب البيطرى
 اقتراح الكلية الموافقة على اس تحداث برن امج المستحض رات الطبي ة البيطري ة وھ وبرن امج متمي ز لط الب مرحل ة البك الوريوس يم نحھم درج ة البك الوريوس ف ى العل وم
الطبية البيطرية "تميز المستحضرات الطبية البيطرية والبيولوجية" بالكلية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
مدي ـر مرك ـز جامع ـة القاھـرةلضمـ ـان مقرراً
د.ھــانى محمــد جـــوھـــر
جــــودة التعليــم
عضواً
وكيــــل كليـــة الصيـدلـة
د .منـال محمــد ماھــر أحمــد
عضواً
وكيــــل كليــــة التمريض
د .منــــال ســـيد إسماعيــل
عضواً
وكيــل كليـة الطـب البيطـرى
د .محمــد محمــد علـى أحمــد
لدراسة الموضوع وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

تعديل لوائح
كلية الحاسبات والمعلومات
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إج راء تع ديل الم ادة " "١٢م ن الالئح ةالداخلية لمرحلة البكالوريوس بالكلية.
قرر المجلس تطبيق ما نصت عليه الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

شئون الطالب
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على زيادة المصروفات الدراسية للفصل الدراسى الصيفى بنظ ام الس اعاتالمعتمدة بنسبة  %٣٠للساعة المعتمدة بالكلية تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العالج الطبيعى
 ع دم الموافق ة عل ى زي ادة درج ات الرأف ة للفرق ة الرابع ة )نظ ام ق ديم(من  %٦إلى  %٩للمادة بما ال يتجاوز الحد األقصى وھ و  %١م ن المجم وع الكل ى
للمقررات وتفعيل لجان الممتحنين.

كلية الصيدلة
 الموافقة على اقتراح الكلية بأن تكون مدة الدراسة خمس سنوات دراس ية ،وإض افةدبلومة لمدة عام للراغبين فى المساواة بكادر وزارة الصحة والمؤسسات التابعة لھا،
تمھيداًللعرض على مجلس الجامعة.
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مسائل مالية

 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن ع رض موض وع مقت رح الالئح ة المالي ةواإلدارية الخاصة بالبرنامج الدولى بالنفقات المعتمدة بكلية طب الفم واألسنان عل ى
السيد األستاذ الدكتور /المستشار القانونى للجامعة
ق رر المجل س تف ويض الس يد األس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يم
والطالب فى اعتماد ورفع فتوى السيد األس تاذ ال دكتور /المستش ارالقانونى للجامع ة
للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التمريض

 بن اء عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن ع رض موض وع مقت رح الالئح ة المالي ةواإلداري ة الئح ة البرن امج المكث ف بكلي ة التم ريض عل ى الس يد األس تاذ ال دكتور/
المستشار القانونى للجامعة .
ق رر المجل س تف ويض الس يد األس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يم
والطالب فى اعتم اد ورف ع فت وى الس يد األس تاذ ال دكتور /المستش ارالقانونى للجامع ة
للعرض على مجلس الجامعة.

مسائل تنظيمية
إدارة الجامعة
 بناء مذكرة بشأن إضافة عدد سنوات الدراسة وشعبة التخرج ونوعية الدراس ة إل ىشھادة التخرج .
ق رر المجل س الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة م ع ج واز اس تخراج إف ادة نظي ر
مساھمة مالية ق درھا  ٥٠جني ه موح دة عل ى مس توى الجامع ة ،تمھي داً للع رض عل ى
مجلس الجامعة.
 الموافقة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن المواص فات التفص يلية للورق ة االمتحاني ةمن حيث الشكل والمضمون ـ تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة

تقـارير

 الموافق ة عل ي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهالمنعق دة بت اريخ ٢٠١٦/٣/٢٠م ،بش أن ق رارى رئ يس مجل س ال وزراء رق م )(١٢٧
لسنة  ٢٠١٦ورقم ) (٣٣٨لسنة ٢٠١٦م باستبدال البندين )أ.ب( من خامسا ً وإضافة
بند جديد من المادة ) (٢٧١من الالئح ة التنفيذي ة لق انون تنظ يم الجامع ات رق م )(٤٩
لسنة ١٩٧٢م مع اس تطالع راى مج الس الكلي ات وعرض ه عل ي المجل س ف ي جلس ة
قادمة٠

