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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطال
الجلسة رقم ( )255بتاريخ 2016/6/19
عق ـ مجلــس شــئون التعلــيم والطــال اجتماعــه الخــامس والخمســين بع ـ المــا تين
ــى تمـــام الساعـــة الحاديــة عشــر والنصـــ صــباحا يــوم األح ـ الموا ــا 2016/6/19
بقاعــــــة أحمـــــ لطفـــــى الســـــي بمبنـــــى إدارة الجامعـــــة ،بر اســـــة الســـــي األســـــتاذ
ال كتور /محم عثمان عب العليم الخش ـ نا ب ر يس الجامعـة لشئون التعلـيم والطـال ،
وحضور كل من السادة اعضاء المجلس.
ا تتح السـي األسـتاذ ال كتــور /ر يـس المجلــس الجتــماع
بســــم ى الــــــرحمــــــن الرحيــــم
اسـتهل السـي األسـتاذ الـ كتور /محمـ عثمـان عبـ العلـيم الخشـ ـ نا ـب ر ـيس
الجامعة لشئون التعليم والطال ور يس المجلس الجتماع بالترحيب بالسادة األساتذة
أعضاء المجلس الموقر.
 ثم ق م سيادته عر ا لمتابعة ع د من المو وعات كالتالى:أول :وابط الكتا الجامعى.
 تطوير أساليب القياس والتقويم.
 تفعيــل لجــان الممتحنــين وموا ــاة القطــاع بميــة نتــا ا قبــل إعالنهــا إذا كان ـ غيــر
مســتو ية للشــروط والقواع ـ األكاديميــة ،مــع اتخــاذ الجــراءات الكفيلــة بتحقيــا
المساواة وتكا ؤ الفرص.
 التقرير اليومى لالمتحانات والعمل المؤسسى.
 نحو تمسيس وح ة للكتا الجامعى وإنتهاء اللجنة من و ع ل حة لها.
 براما ج ي ة.
 أقسام ج ي ة.
 لوا ح ج ي ة.
 أخرى.
ثانيا :نماذج مقترحة لتصميم الشهادات الجامعية الموح ة.
و ى هذا الص د قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
د .علــى حــاتــــم جـــبر
وكيـــل كليـــة الهن ســة
وكيـــل كليــة التربية النوعية
د .صفـاء محمـ شـوقى مهــ ى
د .ر ــــــا عبــــــ الوهــــــا أحمـــــــ وكيـــــــــــل كليــــــــــة الحاســــــــــبات
والمعلومات
الخـريبى
د .هشـــام محمـــ محمـــ عبـــ العـــاع وكيـــل كليـــة التخطـــيط انقليمـــى
والعمرانى
البرملجى

مقررا
عضوا
عضوا
عضوا
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ل راسة المو وع وتقـ يم تقريـر بمـا تنتهـى إليـه اللجنـة ،وعر ـه علـى المجلـس ـى
جلسة قادمة على أل تسـتخ م الشـهادة الج يـ ة إل بعـ نفـاذ مخـزون الشـهادة الق يمـة
حفاةا على الماع العام .
ثالثـــا :إصـــ ار شـــهادة مؤمنـــة بمحـــ ث أســـاليب التـــممين ـــى العـــالم بـــ ل مـــن الشـــهادة
الكرتونية تتمتع بالمواصفات التالية:
 ورق غير قابل للقطع. أحبار سرية حصرية. حفر بالليزر وجه وةهر. الرقم الظاهر وراءل رقم يظهر بـ .UV شعار الجامعة ما ى أو حرارى يختفى عن طريا التسخين ثم يظهر. ستيكر مكتو يفس عن نزعه. عالمة ما ية ى عجينة الورق نفسه. معالجة الورقة كيميا يا ،وتفس عن أى محالة للتغيير. وأن الجهــة التــى تق ـ م بــالعر الفنــى وكيــل وحي ـ وتق ـ م ــمان  200ســنةللشهادة ،والورق عن ل ل تتوا ر مواصفاته بالسوق.
و ى هذا الص د قرر المجلس الموا قة المب ية على إص ار شهادة مؤمنـة غيـر قابلـة
للقطع ب ل من الشهادة الكرتونية ول تستخ م إل بع نفاذ المخزون الق يم.

المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصــادقة علــي محضــر اجتمــاع مجلــس شــئون التعليـــم والطـــال الجلســـة رقــم ()254بتاريخ 2016/5/17م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذل من قرارات مجلس شئون التعليم والطالالجلسة رقم ( )254بتاريخ (2016/5/17م) .

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي قرارات السـي األستاذ ال كتور /نا ب ر ـيس الجامعـة لشـئون التعلـيموالطــال الصــادرة بــالتفوي مــن مجلــس شــئون التعلــيم والطــال خــالع الفتــرة مــن
(2016/5/18م) حتى (2016/6/19م) .
.1
.2

تشكيل لجان ومجالس
كلية دار العلوم
 بناءا على اقتراي الكليـة إجـراء تعـ يل علـى المـادتين ( )5( ، )4واسـتح اث مـادتين( 4مكرر)  6( ،مكرر) من الال حة ال اخلية بالكلية .
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قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
م يــــــر مركــــــز جامعــــــة القاهــــــرة مقررا
د.هــانى محمــ جـــوهـــر
لضمــان جــــودة التعليــم
عضوا
د .الحسين محم عب المنعـم السـي وكيـــــل كليــــة اعدا
عضوا
وكيـــل كليــة التربية النوعية
د .صفـاء محمـ شـوقى مهــ ى
عضوا
د .عب المنعم محمـ شوقـ زمـزم وكيـــل كليـــة الحقـــوق
عضوا
وكيــل كليـــة دار العلــوم
د .محمـ قاسـم محمــود المنسـى
ل راسة المو وع وتقـ يم تقريـر بمـا تنتهـى إليـه اللجنـة ،وعر ـه علـى المجلـس ـى
جلسة قادمة.

كلية التربية النوعية

 بناءا علي اقتراي الكلية الموا قة علـى إعـادة تـ ريس مـادة (األشـغاع الفنيـة) لطـالالفرقة الرابعة بالكلية .
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

د .الحسين محم عب المنعـم السـي
د .صفـاء محمـ شـوقى مهــ ى

م يــــــر مركــــــز جامعــــــة القاهــــــرة مقررا
لضمــان جــــودة التعليــم
عضوا
وكيـــــل كليــــة اعدا
عضوا
وكيـــل كليــة التربية النوعية

د.هــانى محمــ جـــوهـــر

د .عب المنعم محمـ شوقـ زمـزم

عضوا

وكيـــل كليـــة الحقـــوق

عضوا
وكيــل كليـــة دار العلــوم
د .محمـ قاسـم محمــود المنسـى
ل راسة المو وع وتقـ يم تقريـر بمـا تنتهـى إليـه اللجنـة ،وعر ـه علـى المجلـس ـى
جلسة قادمة.

مسا ل تنظيمية

كلية العلوم

 الموا قة على طباعة كتيب معتم يحتوى على محتويات المقررات ال راسـية لال حـة( 93 ، )2006باللغة العربية أو باللغـة اننجليزيـة بمقابـل يشـمل رسـم الشـهادة (60
جنيه) بان ا ة لتكلفة طباعة الكتيب مع ختم وتوقيع كل صـفحة تمهيـ ا للعـر علـي
مجلس الجامعة .

إدارة الجامعة

 بناء علي تقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطـال بجلسـته المنعقـ ةبتاريخ  ،2016/5/17بشمن الموا قة على إنشاء وح ة الكتا الجامعى بكل كلية .
قرر المجلس الموا قة على ل حة وحـ ة الكتـا الجـامعى بعـ إجـراء بعـ التعـ يالت
عليها وعر ها على المستشار القانونى للجامعة نب اء الرأى القانونى والسـي  /أمـين
عام الجامعة ،وتفوي أ.د .نا ب ر يس الجامعة لشئون التعليم والطال للعر علـى
مجلس الجامعة.
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شئون الطال

 بناءا علي المـذكرة المعرو ـة بشـمن األعـ اد المقتـري قبولهـا مـن الطـال الوا ـ ينبكليات الجامعة ومعاه ها للعام الجامعى 2017/2016م .
قرر المجلس اقتراي قبوع  %30كح أقصى من أع اد الطال المقبـولين ـى الكليـات
العملية والقبـوع ـى الكليـات النظريـة حسـب طبيعـة كـل كليـة بـ ون نسـبة حسـب قـرار
السي ر يس مجلس الـوزراء رقـم  82لسـنة  2015والـذى يـنص علـى قبـوع الطـال
الوا ين بـ ون نسـبة معينـة ،وإعطـاء األولويـة للقبـوع بـالبراما الخاصـة مـع مراعـاة
شروط القبوع المؤهلة لاللتحاق ،تمهي ا للعر على مجلس الجامعة.
 الموا قــة علــي المــذكرة المعرو ــة بشــمن القواع ـ المقترحــة للتحويــل ونقــل القي ـللطــال بــين الكليــات للعــام الجــامعى  2017/2016بعــ حــذر البنــ الحادى عشــر،
وتع يل البن رابعـا إلـى وإنـه لمجلـس الكليـة والجامعـة الحـا ـى أن يقبـل أو ل يقبـل
تحويالت من جامعات أخرى طبقا لطبيعة ال راسـة بهـا تمهيـ ا للعـر علـى مجلـس
الجامعة.

مسا ل مالية
كلية اعدا
 الموا قة على تع يل قيمة المسـاهمات التـى تُحصـل مقابـل الخـ مات المق مـة للطـالالمستج ين للعام الجـامعى  2017/2016بالكليـة مـع تعـ يل ر ـع مسـاهمة قيمـة بـ ع
اق كارنيه الكلية إلى ( 100جنيه) وتعمم المساهمات علـى كليـات الجامعـة للتطبيـا،
تمهي ا للعر على مجلس الجامعة.

كلية اعثار

تقـاريــر

 الموا قــة علــي تقريــر اللجنــة المشــكلة مــن مجلــس شــئون التعلــيم والطــال بجلســتهالمنعق ة بتاريخ  2016/5/17بشمن تعـ يل البنـ رقـم ( )3مـن المـادة ( )7مـن ل حـة
البكــالوريوس الج ي ـ ة بكليــة اعثــار المشــكلة ،تمهي ـ ا للعــر علــي مجلــس الجامعــة.

