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حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
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جملس

أمانة مجلس الجامعة

اجلامعة
اجللسة

محضــر مجلــس الجامعــة
الجلسة الثانية بعد المائة بتاريخ 3102/9/9م
والممتدة حتى 3102/9/32م

الثالثة و
الثالثون

حتى
يخ
اجتمع مجلس الجامعة في الساعة الثانية عشر ظهر يوم اإلثنين الموافق 3102/9/9م والممتدة بتار
رئيس
3102/9/32م بقاعة االجتماعات بإدارة الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور /على محمد شمس الدين – /3/32

الجامعة -:

3002

وبحضور كالً من -:
أعضاء من ذوى الخبرة -:

 .1معــالي السيد المهندس  /محمـد أحمـد عبد الظاهر
القليوبيــــــــــــة
 .2معــالي المستشـار  /إسماعيل صديق محمــد راشـــد
مجلــــس الدولـــة
نواب رئيس الجامعـــــة -:

 .3األسـتاذ الدكـتور /جمال إسـماعـيل خليـــــــــــل
وتنمية البيــــــئة
 .4األسـتاذ الدكـتور /سليمان محمد مصطفى إسـماعيل
والطــــالب
 .5األسـتاذ الدكـتور /عادل حسن عبد اللطيف عدوى
العلــــــــــيا والبحوث
ومن العمـــــــــــــــــــــداء -:

 .6األستاذ الدكتور  /محمــد صالح الدين الســــيد
والمعلومات
 .7األستاذ الدكتور  /أحمد عبد الرحيـم عبد الرحيم
التجـــــــــــارة
 .8األستاذ الدكتور  /الشــحات إبراهيم محمد منصور
الحقــــــــــوق
 .9األستاذ الدكتور  /عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
 .11األستاذ الدكتور  /ياســــــر محمـــــد سهـــــيل
التطبيقية
 .11األستاذ الدكتور  /محمــــــود عبد الصبور محمود
التمريـــــــــض
 .12األستاذ الدكتور  /توحــــــيد محمد محمد موافى
البشــــرى
 .13األستاذ الدكتور  /محمد السيد على بســـــــيونى
ببنــــها
 .14األستاذ الدكتور  /أشرف أحمد عبد القـــــــــادر
التربـــــــــــية
.15االستاذ الدكتور  /حســــــين درى أباظــــــــــة
الرياضـــية
 .16األستاذ الدكتور  /محمد السيد صبحى أبو سالـــم
البيـــــــطرى
 .17األستاذ الدكتور  /ماهـــــر حســـب النبى خليـل
الزراعـــــــــــــــة
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محضر مجلس الجامعة
 .18األستاذ الدكتور  /عمر أحمد محمد أمـــــــــــام
النوعــــية
 .19األستاذ الدكتور  /السيد يوسف محمد سليمان القاضى
الهندســـــــــــة بشبرا ً
 .21األستاذ الدكتور  /عـــــــــالء السيد أحمد أمين
.21األستاذ الدكتور  /عبد الرحيـم سعد محمد شولح
مشــــروعات

عمـــــــــيد

عمــــــــــيد

تولى أمانـــــــة المجلس -:

 الســـــــيد  /فتحى عبد العظيم محمد عمر
الجامعية

كلـــــية
اجلامعة

عمــــــيد كلـــــية العلــــــــــــــــــــــــوم

الثالثة و
المدير التنــــفيذي لوحـــــدة إدارة
الثالثون
بتاريخ

الجامعة/3
ومستشارا ً لرئيس /32
3002

للتطوير والتأهيل لإلعتماد
 .22األستاذ الدكتور  /سعــــد محمـــــود سعـــــد
ضـــمان الجـــودة
وقد دوعي إلى الحضور :

التربـــــــــية

جملس

اجللسة

تطـــــــــويرالتعليـــــــــــم العالـــــــــي

.23الســيدة  /سهــير عبدالعـــــــــــال حســـــن
للشئــــــون اإلدارية
.24الســـيدة  /أمينــــــــة محمـــــد انــــــــور
للشئون المالية
 .25الطـــالب  /محمــــــــــــود حســــــــــــــن
جامعــة بنها )
 .26الطـــالب  /محمـــــــــــــد حســــــــــــــن
جامعة بنها )
 .27الطـــالب  /رمضـــــــــــــــان حســـــــــــين
كلية التجـارة )
 .28الطـــالب  /عمــــــــــــــرو غنــــــــــــــام
كلية التجارة )
.29الطـــالب  /محمــــــد إبراهيــــــم مطـــــاوع
كلية التربيـة )

كلـــية

3
-3حمضر

مديـــــــــــر
أمين
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أمين
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مركـــــــــــزم
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حمضر
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( رئيــس اتحــاد طـالباجلامع
ة

( نائب رئيس اتحــاد طالباجللس

( رئيــس اتحــاد طالب

ة

الرابعة

( نائب رئيس إتحاد طالبالثال
ثون

( رئيـس إتحـاد طــالب

بتاري

مديــــــر عــــــام أمانــــــة المجالس

" بسم اهلل الرمحن الرحيم "

/32
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اســــتهل األســـــتاذ الدكتــــــور /رئيـــــس الجامعة الجلسة مرحبا ً بالسادة أعضـــاء المجلــــس
الموقر  ،ثم قال يسعدني أن أرحب بمعالي المهندس  /محمد أحمد عبد الظاهر – محافظ القليوبيةحمضر
على حضوره هذا المجلس وقبوله دعوتنا ليكون أحد األعضاء البارزين بالمجلس سائلين المولىجملس
عز وجل أن يجعله عونا ً للجامعة متمنيا ً لسيادته دوام التوفيق.
اجلامع
كما أرحب باألستاذ الدكتور /عادل حسن عبد اللطيف عدوي – على تعيينه نائبا ً لرئيس الجامعة
ة
لشئون الدراسات العليا والبحوث متمنيا ً له النجاح والتوفيق لرفع مستوى الجامعة  ،كما أحيي
اجللس
األستاذ الدكتور /عبد الرحيم سعد محمد شولح  ،على الفترة التي قضاها في خدمة الجامعة كنائب
ة
لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث  ،متمنيا ً للجميع دوام التقدم والتوفيق إن شاء هللا.
هيئةرابعة
ال
توجه األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة بخالص العزاء ألسرة كل من توفي من أعضاء
التدريس والعاملين بالجامعة خالل الفترة الماضية داعيا ً هللا عز وجل لهم بالرحمة ولذويهمالثال
ثون
بالصبر والسلوان .

ثم قام معالي المهندس  /محمد احمد عبد الظاهر – محافظ القليوبية  :بتوجيه الشكر لألتستذ الككتور ريي بتاريخ
الجذمعة على كعوته لحضوره ه ا المجل قائال :ه ا شرف كبير جكا لي  ،متمنيذ التعذون الكايم والمتستمر/32
/2

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

300
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محضر مجلس الجامعة

4
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والحقيقي والجذك بين المحذفظة والجذمعة  ،وب لك يكون هنذك تنمية حقيقي ـة ويكون نمو جذ يحت ى به في
جميع المحذفظذت األخرى.
اجلامعة
وقال سيادته أرحب بذلطالب األعزاء وهم متستقبل مصر متمنيذ أن يكونوا عونذ لنذ وكعم في الحذضر وهم
اجللسة
قذكة المتستقبل وان شذء هللا تسنتعذون معهم في جميع المجذالت بمحذفظة القليوبية.
الثالثة و
محمك أحمك عبك الظذهر
ثم قام الســــادة نواب رئيـــــس الجامعـــــة وعمداء الكليات بذلترحيب بمعذلي المهنك
الثالثون
– محذفظ القليوبية واتستعراض أهم المشذكل التي تواجههم وتوضيحهذ ومنذقشتهذ و لك لمحذولة إيجذك حلول
بتاريخ
منذتسبة لهذ و لك بذلتعذون والتواصل بين المحذفظة وجذمعة بنهذ.
ثم قام الطالب بالترحيب بمعذلي التسيك المهندس  /محمد أحمد عبد الظاهر – محافظ القليوبية مع عرضهم ألهم
/3/32
المشذكل التي تواجههم بذلجذمعة و لك لمحذولة إيجذك حلول منذتسبة والتصكي لهذ ضمذنذ لتسير العملية
3002
التعليمية بذلجذمعة والمحذفظة كون حكوث أي مشذكل.
م
ثم علق السيد المهندس  /محمد أحمد عبد الظاهر – محافظ القليوبية قائال  :أحب أن أشكر األتستذ الككتور ريي
الجذمعة وحضراتكم جميعذ على ه ه المشذعر الطيبة المليية بذلوك والمحبة  ،ولكنني أعت ر عن كل
األشيذء التسيية والمشذكل التي تواجهكم  ،فنحن بقكر اإلمكذن نحذول إيجذك حلول عذجلة وان شذء هللا ربنذحمضر
يقكرني بأن أعمل شئ طيب للمحذفظة والجذمعة و لك بذلتعذون مع حضراتكم ونأمل بإتستمرار ه ا الكعمجملس
والتعذون ومعذونة حضراتكم جميعذ  ....وشك ار.
اجلامع
جملس

ثم قام األستاذ الدكتور /محمد السيد صبحي أبو سالم – عميد كلية الطب البيطري ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس :

ة

محمك أحمك عبك الظذهر – محذفظ القليوبية حيث قذل  :بذألصذلة عن نفتسي
بذلترحيب بمعذلي المهنك
وعن جموع أعضذء هيية التكري بجذمعة بنهذ أرحب بتسيذكتكم ،فذلحقيقة وكمذ تسيذكتك أوضحت بأن
ة
جنذحي التنمية في أي إقليم هو التعذون بين المحذفظة والجذمعة  ،ثم أوضح تسيذكته بأنه من أهم المطذلب
تسيذكتكرابعة
ال
الملحة هو تخصيص قطعة أرض إلنشذء نذكي ألعضذء هيية التكري بجذمعة بنهذ متمنيذ من
الثال
تحقيق ه ا المطلب.
مؤكدا ً على كور كلية الطب البيطري الكبير وتعذونهذ مع محذفظة القليوبية و لك بوجوك معذمل مرجعيةثون
خذصة بذلكواجن فقك بكأنذ نتفتح في ه ه المعذمل وخذصة بأن محذفظة القليوبية هي منطقة مميزة جكا بأنبتاري
فيهذ أعلى نتسبة إنتذج من الكواجن  ،متمنيذ تسيذكته بوجوك نوع من التعذون واإلتصذل الكايم بين المحذفظة/32
والكلية و لك في تسبيل تنمية صنذعة الكواجن وغيرهذ من الصنذعذت األخرى وأشكرك وأرحب بحضرتك/3
مرة أخرى.
300
اجللس

ثم قام األســـتاذ الدكتــــور /علي شـــمس الدين – رئيـــس الجامعــــة بتوجيه الشكر لمعالي المهندس  /محمد أحمد عبد2م

الظاهر – محافظ القليوبية مؤككا على رغبة الجذمعة الحقيقية في التعذون مع المحذفظة ومتسذعكتهذ و لك
بهكف تقكيم خكمة حقيقية لجميع المواطنين بذلمحذفظة.

حمضر

ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور /علي شمس الدين – رئيس الجامعة عن العديد من الموضوعات الهامة وهي :

اجلامع

( استعدادات الجامعة للعام الدراسي )

جملس

ة

اجللس
 التأكي ـ ــك عل ـ ـ ــي االنض ـ ــبذط ف ـ ـ ــي العملي ـ ـ ــة التعليمي ـ ــة م ـ ـ ــع االلتـ ـ ـزام بذلخريط ـ ـ ــة الزمني ـ ـ ــة للع ـ ــذم الك ارتس ـ ــي
ة

3102 3102م.



الرابعة

الثالع
التأكيــك علــي إعــالن الجــكاول الك ارتســية بمختلــف جميــع الكليــذت بذلجذمعــة علــي الطــالب خــالل األتســبو

األول من بكاية العذم الكراتسي .

ثون

بتاريخ
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ضرورة وجوك القيذكات الجذمعية والتسذكة أعضذء هيية التكري
ضمذنذ لحتسن تسير العملية التعليمية .

5
-5حمضر

في مواقعهم من اليوم األول لبكء الكراتسة
جملس

اجلامعة

اجللسة
 التأكيك علي زيذكة االهتمذم بذألنشطة الطالبية مع إعكاك خطط للنشـذط فـي مجـذالت متنوعـة كذلمجـذالت
الثالثة و

( التثقيفية – الريذضية –الفنية – العلمية  -التكريب علي مهذرات االتصذل وتكنولوجيذ المعلومذت ).

الثالثون

 التأكيك على التواصل بين األتسـذت ة والطـالب مـن أجـل رعـذيتهم وحـل مـذ قـك يعترضـهم مـن مشـكالتبتامرـع
يخ

ـالب/3
التركيــز علــي إعــالء قــيم اإلتقــذن والتفــوق واكتشــذف المواهــب المتميـزة ورعــذيتهم واتذحــة الفرصــة للطـ/32

للتعبير عن آرايهم وطموحذتهم وبمذ يتفق مع التسلوك والتقذليك الجذمعية .



3002
م

تأمين المنشآت الجذمعية من مخذطر الحريق  ،والتعذون مع أجهزة الـكفذع المـكني بذلجذمعـة فـي مراجعـة

كذفــة طفذيــذت الحريــق الموجــوكة بذلمنشــآت الجذمعيــة والتأكــك مــن صــالحيتهذ وأمــذكن تواج ـكهذ وتــكريب

حمضر

العذملين المتسيولين عنهذ والطالب علي كيفية اتستخكامهذ .



االنتهذء من التحويالت بين مختلف الكليذت الجذمعية مع بكاية الكراتسة .

االنتهذء من تتسكين الطالب بذلمكن الجذمعية خالل األتسبوع األول من بكاية التتسكين.

القـــــــــــــــرار  -:أحيــط المجلــس علمــاً.

( سعر الكتاب الجامعي )-:
كما أكد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة ً  -:على ضرورة اإللتزام بق اررات مجل

جملس
اجلامع
ة

اجللس
ة

الرابعة

الجذمعـة التسـذبقة بخصـوص تحكيـك

الثال

تسعر الكتذب الجذمعي  ،مع عكم إجبذر الطالب على شـراء كتـذب جـذمعي بـه شـيت حفذظـذ علـى تسـير العمليـةثون

التعليمية والنهوض بهذ  ،فالبك من التوقف عـن هـ ه الممذرتسـذت التـي تخـل بـذلقيم الجذمعيـة علـى أن تتخـ كـلبتاري

اإلجراءات الالزمة ضك من يخذلف لك.

/32

/3
القـــــــــــــــــرار  -:االلتــزام بتطبيــق قــرار مجلــس الجامعــة بهــذا الشــأن وإتخــاذ جميــع اإلجــراءات القانونيــة علــى مــن يخــالف
300
قرارات مجلس الجامعة.
2م

( مواصلة اإلجتماعات )

أكد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة على أهمية مواصلة اإلجتماعات في بداية العام الدراسي قائالً  -:أنه يجب علينـذحمضر
في بكايـة العذم الكراتسي أن نقوم بمواصـلة االجتمـذعذت التي هكفـهذ األول هو االنصذت واالتستمذع إلى أراءجملس
وأفكذر التسذكة أعضذء هيية التكري والعذملين ومذهي المشذكل التى تواجههم والعمل على حلهذ  ،وأناجلامع

يكون بيننذ لغة حوار حتى نتستطيع االرتقذء بذلعملية التعليمية.
مع التأكيك على ضرورة االهتمذم بمواصلة االجتمذعذت مع الطالب واإلتستمذع إلى آرايهم وأفكذرهم ومذاجللس
هي المشذكل التي تواجههم والعمل على حلهذ لمواجهة متطلبذت واحتيذجذت الطلبة و لك تيتسي ار للعمل ة،
اترابعة
ل ا يجب على كل منذ أن يقوم بكوره في حل جميع المشذكل  ،وكل ه ا يحتذج أيضذ إلى تغيير ال
واصالحذت جوهرية فى اتجذه المؤتستسية والتخلص من المركزية وااللتزام بذلتغيير  ،وال يبكأ ه ا إال أنالثال
يشعر كل فرك بذلجذمعة بأن هنذك إكارة عذكلة  ،وه ا كله اليتم إال بتنفي منظومة القيم الحذكمة منثون
المرونة والمتسيولية وااللتزام والعكالة وتنظيم الوقت وكعم عالقذت جميع االفراك فى إطذر الجذمعة.
بتاريخ
ة

القـــــرار  -:أحيــــط المجلــــس علمــــــا ً.
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( تطبيق شروط الصرف لبدل الجامعة الواردة بالقانون رقم ( )48لسنة 3103م )
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جملس

وقد أكد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعـة  :علـى ضـرورة االلتـزام بشـروط الصـرف الـواركة بذلقـذنون رقـم ( )42لتسـنة
اجلامعة
3103م بتعــكيل بعــض أحكــذم قــذنون تنظــيم الجذمعــذت مــع التأكيــك علــى اتســتيفذء الشــروط الواجبــة طبقــذ لــنص
اجللسة
المذكة قبل الصرف الن اتستحقذق بكل الجذمعة مشروط مذليذ بتحقيـق التفـرا الكذمـل ألعضـذء هييـة التـكري و

الثالثة و
معـذونيهم للعمــل كاخـل الجذمعــة لمــكة أربعـة أيــذم علـى األقــل أتســبوعيذ للقيـذم بواجبــذتهم الوظيفيـة و بشــرط عـكم
الثالثون
تقذضي أي متستحقذت مذلية عن أي أعمذل خالل ه ه األيذم من أى مصكر كاخـل الجذمعـة و خذرجهـذ خـالف
بتاريخ
مذ ينص عليه قذنون تنظيم الجذمعذت رقم  24لتسنة .23
القـــــرار  -:التأكيد على اإللتزام بقرار مجلس الجامعة السابق بجلسـته رقـم ( )90بتـاريخ 3103/01/02م بشـأن ( الموافقـة
/3/32
على خصم بدل الجامعة والجودة خالل الفصل الدراسي للسادة أعضاء هيئة التـدريس ومعـاونيهم لمـدة شـهر فـي
3002
حالــة غيــاب محاضــرة ( دون تقــديم عــذر مقبــول ) – وفــي حالــة غيــاب محاضــرتين متتــاليتين يــتم خصــم بــدلم
الجامعة والجودة ويتم سحب المقرر واسناده إلى زميل أخر أو ندب أحد األساتذة لتدريس المقرر وعلـى مجـالس
األقسام اإللتزام بقرار مجلس الجامعة في هذا الشأن ).
ثم تحدث األستاذ الدكتور /عادل حسن عبد اللطيف عدوي – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسـات العليـا والبحـوث قـائالً -:حمضر
المــوقر  ،وانــه شــرف لــي أن أكــون عض ـوا بمجل ـ جملس

أحــب أن أتقــكم بخــذلص الشــكر للتســذكة أعضــذء المجل ـ
الجذمعة متمنيذ من المولى عز وجل أن نرقى بذلجذمعة إلى مزيك من التقكم والنجذح والرقي إن شذء هللا.
اجلامع
كمـــا أحـــب أن أح ــيط تس ــيذكتكم علم ــذ ب ــبعض الموض ــوعذت المهم ــة الت ــي ت ــم منذقش ــتهذ بمحض ــر مجلـ ـ ش ــيون
ة
الكراتسذت العليذ والبحوث  ،حيث تم منذقشـة الموضـوع الخـذص بذلخطـة اإلتسـتراتيجية للجذمعـة وكيفيـة اإلهتمـذم
اجللس
بهذ من قبـل التسـذكة عمـكاء الكليـذت  ،فالبـك بـأن نقـكم بقـكر المتسـتطذع كـل العـون لفريـق التخطـيط االتسـتراتيجي
ة
لكــي نتســتطيع إعــذكة صــيذغة خطتنــذ فــي الجذمعــة فــي كــل المجــذالت  ،لكــي تكــون جذمعــة بنهــذ نمو جــذ اريــكا
للجذمعذت المصرية في التعليم والبحـث العلمـي والحيـذة الجذمعيـة والمجتمعيـة  ،مـع إتذحـة تقـكيم خكمـة تعليمي الـةرابعة
متميـ ـزة بف ــرص متتس ــذوية للط ــالب  ،وتعظ ــيم الشـ ـراكة م ــع المجتم ــع المحل ــي واإلقليم ــي ف ــي إط ــذر م ــرن يتس ــمحالثال
ثون
بذلتحتسين المتستمر والحفذظ على القيم واألخالقيذت المجتمعية مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
رتســي أن نقــوم بإعــذكة قراءتهــذ وفحصــهذ وتفعيلهــذبتاري
أمــا بالنســبة للخطــة البحثيــة بالجامعــة فالبــك مــع متســتهل العــذم الك ا
زيــك الفــرص المتذحــة وتشــجيع التعــذون مــع/32
بذلجذمعــة و لــك لتحفيــز البحــث العلمــي ألعضــذء هييــة التــكري وت ا
/3
جميع الجهذت المحلية واألجنبية  ،لكي نتستطيع بأن نقوم بعمل الرصيك البحثي لجذمعة بنهـذ لررتقـذء بمتسـتوى
300
الجذمعة ثم شكر الجميع.
2م
ثم تحدث األستاذ الدكتور  /سعد محمود سعد – مـدير ضـمان الجـودة واإلعتمـاد عـن موضـوع اإلعـالن عـن فـتح بـاب التقـدم

للمشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العـالي – الـدورة األولـى قـائالً  -:بأنـه قـك تـم اإلعـالن عـن النتسـخة النهذييـة
من إتستمذرة التقكم للمشروعذت التنذفتسـية لتمـيز مؤتستسـذت التعليـم العذلي (  – ) CEPHEIالكورة األولـى علـى
جملس
الموقع اإللكتروني للوحكة (  ) http://heep.edu .egو لك بهكف تعزيز التميز في مؤتستسذت التعليم العذلي
اجلامع
في مجذالت التعليم والتعلم والبحث العلمي والخكمـة المجتمعيـة لتعظـيم الريـذكة التنذفتسـية لهـ ه المؤتستسـذت عل ةـى
المتس ــتوى اإلقليم ــي وال ــكولي وق ــك ت ــم ف ــتح ب ــذب التق ــكم بمقترح ــذت المش ــروعذت عل ــى أال يتع ــكى ت ــذري تتس ــليم
اجللس
المقترحذت يوم الخمي الموافق 3102 4 32م و لك طبقذ للقواعك المعمل بهذ بذلوحكة على النحو التذلي  :ة
يشترط للمشروعذت المتقكمة أن تشمل التطوير في أحك المجذالت األكذكيمية البحثيـة الخكميـة مـن جه الـةرابعة
الثال
والمجذل اإلكاري من جهة أخرى معذ في ضوء المتطلبذت الفعلية للمؤتستسة التعليمية.
رتسـة معتمـكة مـن مجلـ المؤتستسـةثون
يشترط أن تتقكم كل مؤتستسة تعليمية ترغب في الحصول على مشـروع بك ا
بتاريخ
تفيك بتحكيك المتطلبذت الفعلية للمؤتستسة لتحقيق أو تعزيز التميز.
حمضر
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يتعين أن يتوافر تقرير حكيث ومعتمك من مجل إكارة مركز ضمذن الجـوكة بذلجذمعـة 3102 3103م يفيـك
بذلمراجعــة الخذرجيــة للمؤتستســة التعليميــة موضــحذ مجــذل التميــز أو المجــذالت التــي يمكــن تطويرهــذ للوصــول
اجلامعة
للتمي ــز مرفق ــذ ب ــه ص ــورة معتم ــكة م ــن التقري ــر التس ــنوي األخي ــر للكلي ــة 3102 3103م أو الك ارتس ــة ال اتي ــة
اجللسة
3102 3103م.
الثالثة و
تتراوح ميزانية التمويل من الوحكة للمشروع من (  2 – 3مليون جنية مصري ).
الثالثون
جملس

تفاصيل مقترح المشروع -:

بتاريخ

يش ــترط أن تش ــمل األه ــكاف بذلخط ــة التنفي ي ــة عل ــى التط ــوير ف ــي المج ــذالت المختلف ــة طبق ــذ لرحتيذج ــذت
/3/32

واألولويذت.
يشـترط أن تشـمل المشـروعذت المتقكمــة علـى أهـكاف التطـوير اإلكاري بذإلضــذفة إلـى المجـذالت األخـرى فــيم
ضوء اإلحتيذجذت الفعلية كمنظومة متكذملة للتطوير.
يج ــب اإلتس ــتفذكة م ــن مخرج ــذت مش ــروعذت التط ــوير التس ــذبقة والجذري ــة بذلجذمع ــة وكليذته ــذ ( مث ــل مش ــروع
 – CIAQPمشروعذت تكنولوجيذ المعلومذت  .........- ICTPإل ) في تعزيز مجذالت التميز.
حمضر
عنك صيذغة مصفوفة اإلطذر المنطقي ال يتم تمويل أنشطة لمخرجـذت مشـروعذت تطـوير تسـذبقة تـم تمويلهـذ
جملس
من إكارة الوحكة.
اجلامع
يتعــين عــكم زيــذكة األهــكاف بذلخطــة التنفي يــة عــن (  4أهــكاف )  ،وعــكم زيــذكة المخرجــذت عــن ثالثــة لكــل
ة
هكف وعكم زيذكة األنشطة الرييتسية عن أربعة أنشطة رييتسية لكل مخرج.
يجـب رصـك وتوثيـق الوضـع الحـذلي (  ) Base Line Indicationsبكقـة وبصـورة قذبلـة للقيـذ ومتذبعـةاجللس
ة
القيذ بشكل كوري أثنذء وبعك تنفي المشروع بمؤشرات أكاء واضحة.
ـيرابعة
رتسـ ال
يجــب إكراج أحــكث بيذنــذت وصــفية للعــذم الك ارتســي 3102 3103م علــى أن يــتم التعــكيل مــع العــذم الك ا
الثال
الجكيك ( إن وجك 3102 3102م ).
3002

معايير المفاضلة واإلختيار للمشروعات المتقدمة -:

ثون

يــتم تحكــيم المقترحــذت المقكمــة بواتســطة خبـراء فــي التخصــص وخبـراء فــي مجــذل ضــمذن الجــوكة والتطــوير ،بتاري

وفقذ للنمذ ج المعتمكة للتحكيم وتعتمك معذيير المفذضلة على األتي :
 .0األفضــلية للمؤتستســذت التعليميــة التــي تقــكمت بك ا
رتســذت معتمــكة مــن مجل ـ المؤتستســة ومجل ـ ضــمذن/3
الجــوكة بذلجذمعــة تفيــك بتـوافر تســمذت التميــز وتتســعى المؤتستســة لتعزيزهــذ ( ك ا
رتس ـة ج ـكوى – زيــذكة طركي ـة300
في موارك مذليـة لمصـذكر مختلفـة – معـكل التوظيـف التسـنوي لخريجـي برنذمـج أكذكيمـي .) .........
2م
 .3في حذلة تتسذوي متستوى التميز للمؤتستسذت التعليمية تكون األفضلية للمؤتستسذت الحذصلة على اإلعتمذك
من الهيية القومية لضمذن جوكة التعليم واإلعتمذك مع األخ في اإلعتبذر نقذط القوة التـي جـذءت بتقريـر
حمضر
زيذرة اإلعتمذك ومذ جذء بذلتقرير المحكث المعتمك من مركز ضمذن الجوكة بذلجذمعة.
جملس
 .2وضــوح مــكى إرتبــذط المشــروع بإتســتراتيجية التط ــوير علــى المتســتوى القــومي وعلــى متســتوى الجذمع ــة
اجلامع
المؤتستسة التعليمية.
ة
 .2تحكيك األهكاف ومكى تنذتسبهذ لتحقيق تعزيز التميز.
 .5أن يك ــون للمش ــروع م ــركوك واض ــح عل ــى التمي ــز ف ــي أح ــك المج ــذالت األكذكيمي ــة البحثي ــة الخكمي ــة اجللس
ة
اإلكارية.
ـيرابعة
 .2كقــة منهجيــة العمــل والوصــف الموضــوعي لفــروض العمــل وت ـوافر مؤش ـرات قذبلــة لقيــذ التطــوير فـ ال
تحقيــق التميــز بذإلضــذفة إلــى تنذتســب الــزمن والتمويــل المقتــرح لكــل مخــرج والمخــذطر المتوقعــة وكيفيــةالثال
مواجهتهذ.
ثون
 .2اإلتستخكام األمثل للموارك المتذحة بذلمؤتستسة ( التكذمل بين المشـروعذت التـي تمـت والجـذري تنفيـ هذ بمبتـذاريخ
يضمن تحقيق التميز .) .........
/32
/32
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300
2م

محضر مجلس الجامعة
 .4نتســبة المشــذركة مــن أعضــذء المجتمــع األكــذكيمي واإلكاري والطالبــي بذلنتســبة لألعــكاك الكليــة لألقتســذم
اإلكارات الوحكات المشذركة.

8
-8حمضر

جملس

اجلامعة
اجللسة

( وقد أنهى األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة حديثه بأنه يجب
على الجميع بذل الجهد لمواصلة مسيرة العطاء لخدمة
الجامعة وقد شكر الجميع وتمنى لهم جميعا ً عام جديد موفق.بتاريخ
)
/3/32
الثالثة و
الثالثون

3002
م

حمضر

جملس
اجلامع
ة

اجللس
ة

( شرع رئيس اجمللس النظر يف جدول األعمال علي النحو التايل) :
اوالً  -:المصادقات

أمانة مجلس الجامعة
الموضــوع األول :

 محضـر اجتــمذع مجلـ
 محضـر اجتــمذع مجلـ
القــرار  -:المصادقــــة.

الموضــوع الثاني :

 محضـر اجتــمذع مجلـ
القــرار  -:المصادقــــة.

الرابعة
الثال
ثون

بتاري
/32
/3

الجذمعـة الجلتسـة المذية بتذريـ 3102 2 34م.
الجذمعـة الجلتسـة الواحكة بعك المذية بتذريـ 3102 4 34م(بذلتفويض).

300
2م

حمضر

العمكاء الجلتسة رقم ( )22بتذريـ 3102 4 04م.

الموضــوع الثالث :
مكتب األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشـــــــــــئون التعلـــــــــــــيم والطـــــــالب
 محضـر اجت ـمذع مجلـ ـ
المنعقكة بتذري 3102 4 05م.
القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً.

جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

شـ ـيون التعلــيم والطـالب ( اإلجتمـذع األول ) للعـذم الجـذمعي 3102 3102م بجل التسرـته
ابعة
الثال

الموضــوع الرابع :
مكتب األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشــــــئون الدراســـــــات العليـــــــــا والبحـــوث

ثون

بتاريخ

/32
/2

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

300
2م

محضر مجلس الجامعة

9
-9حمضر

 محض ـ ـر اجتـ ـمذع مجل ـ شـ ـيون الك ارتســذت العليــذ والبحــوث ( اإلجتمــذع األول ) للعــذم الجــذمعي 3102 3102م
بجلتسته المنعقكة بتذري 3102 4 0م.
اجلامعة
القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً.
جملس

الموضــوع الخامس :
مكتب األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشـــــــئون خدمة المجتــــــمع وتنميــــــة البيئــــة

اجللسة

الثالثة و
الثالثون

 محض ـر اجتمذع مجلـ شـيون خكمة المجتمع وتنمية البيية ( اإلجتمذع األول ) للعذم الجذمعي 3102 3102م
بجلتسته المنعقكة بتذري 3102 4 02م.
/3/32
القــرار -:أحيـــط المجلــس علماً.
بتاريخ

3002

الموضــوع السادس :

م

 محضـر إجتمذع مجل إكارة مركز التعليم المفتوح بجلتسته رقم ( )24بتذري 3102 4 05م.
القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً.

الموضــوع السابع :

حمضر

 محضـ ـ ــر إجتم ـ ــذع لجن ـ ــة االشـ ـ ـراف الع ـ ــذم عل ـ ــى ش ـ ــعبة الك ارتس ـ ــة بذللغ ـ ــة االنجليزي ـ ــة الجلتس ـ ــة رق ـ ــم ( )45بت ـ ــذري
3102 4 05م.
اجلامع
القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً.

جملس
ة

الموضــوع الثامن :

اجللس

 محضـر إجتمذع اللجنـة العليـذ لرشـراف علـى متذبعـة تتسـيير البـرامج الجكيـكة واتفذقيـذت التعـذون المشـتركة الجلتسـة
ة
رقم ( )25بتذري 3102 4 05م.
الرابعة
القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً.
الثال

الموضــوع التاسع :

 محضـر إجتمذع مجل إكارة المكن الجذمعية رقم ( )23بتذري 3102 4 35م.
القــرار -:أحيـــط المجلـس علما.
ً ثانيا ً  -:الشئون المالية

ثون

بتاري
/32
/3

الموضـــوع العاشر

300

قبول هدايا وتبرعات

2م

 )1مـ كرة بشــأن قبــول اإلهــكاء المقــكم إلــى كليــة التربيــة الريذضــية مــن شــركة بذيوميــكيكذ وهــو عبــذرة عــن جهــذز
قيذ

حمضر
تشوهذت العموك الفقري وهو في حكوك مبلغ تقكيري (  43111جنيـة )( إثنتـذ وثمـذنين ألـف جنيـة فقـط
جملس

ال غير ) و لك كعمذ منهذ لتأثيث الكلية بذألجهزة العلمية الحكيثة.

اجلامع

 كم ــذ ق ـ ـذم التس ـ ـذكة الط ـ ـالب الك ـ ـويتيين الموض ـ ـح أتس ـ ـمذؤهم بع ــك ب ــذلتبرع بع ــكك ( )3جه ــذز تكيي ــف ق ــكرة ( 2ة

حصذن ) لمتسجك الكلية في حكوك مبلغ تقكيري ( 03111جنية )( إثنذ عشرة ألف جنية فقط الغير ) .اجللس

 .0الطذلب عبك هللا حتسين العبكلي.
 .3الطذلب عبك هللا طذلب منذع.
 .2الطذلب أحمك حيك بوعيذ .

 -وقـك وافــق مجلـ

ة

الرابعة

الثال

ثون

ـولخ
الكليـة بجلتســته المنعقــكة بتــذري 3102 2 4م والممتـكة حتــى 3102 2 35م علــى قبـبتاري

التبرعذت الموضحة أعاله.

/32
/2

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

300
2م

محضر مجلس الجامعة
القـــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجـــراءات وتقديم خطاب شكر.

 )2مـ كرة بشــأن قبــول التبرعــذت المقكمــة لصــذلح صــنكوق التــأمين العالجــي لعــالج أعضــذء هييــة التــكري
بعــض التســذكة أعضــذء هييــة التــكري
 225111جنيهذ )( أربعمذية وخم

11
 11حمضر

جملس
مــن

اجلامعة

المعـ ـذرين للعمـ ـل فــي الــكاخل والخــذرج وهــي عبــذرة عــن مبلــغ وقــكره (

وثالثون ألف جنيهذ ) و لك على النحو التذلي :

اجللسة

الثالثة و

 مبلــغ ( 052111جنيهــذ )( مذيــة وثالثــة وخمتســون ألــف جنيهــذ ) قيمــة الكفعــة التســذبعة مــن تبرعــذت التســذكةالثالثون
أعضذء هيية التكري

المعذرين لصذلح صنكوق عالج أعضذء هيية التكري .

بتاريخ

/3/32

 مبلغ ( 343111جنيهذ )( مذيتذن واثنتى وثمذنون ألف جنيهذ ) قيمة تبرعذت التسذكة أعضذء هيية التكريومعذونيهم مرافق الزوج – الزوجة للغرض المشذر إليه.

القـــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجـــراءات وتقديم خطاب شكر.
ثالثا -:شئون هيئة التدريس

الموضــوع الحادي عشر :

3002
م

حمضر

جملس
اجلامع

 -00محض ـ ـر اجتمــذع لجنـ ـة التعيينــذت ( اإلجتمــذع الثــذني بعــك المذيــة ) للعــذم الجــذمعي 3102 3103م بجلتسـ ةـته
المنعقكة يوم اإلثنين الموافق 3102 4 4م والممتكة حتى 3102 4 35م.

القــــــــــرار -:

اجللس
ة

الموافقة على ما أقرته لجنة تعيينات السادة أعضاء هيئة التدريس على النحو التالى -:الرابعة

تابع -:شئون هيئة التدريس

الثال
ثون

(أ)  :تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:

بتاري
/32

كلية الطب البشري -:

/3

 -0مـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور هشــذم عبــك العزيــز التســيك الغذيــذتي – األتســتذ المتســذعك بقتســم طــب األطفــذل بكليــة
الطب البشري في وظيفة أتستذ بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذز الكورات التكريبية ).
القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفـة أسـتاذ بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

300
2م

حمضر

 -3مـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور أشــرف إتســمذعيل محمــك المشــك – فــي وظيفــة أتســتذ بقتســم أمـراض النتســذء والتوليــك
بكلية الطب البشري إعتبذ ار من تذري موافقة مجل

الجذمعة الحذلي لتتسلمه العمل بذلكلية.

جملس

اجلامع

تاريخ
القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفة أستاذ بالقسم على درجة شاغرة بالكلية إعتبا ارً من ة

اجللس
موافقة مجلس الجامعة الحالي لتسلمه العمل بالكلية بشرط عدم حصوله على إعارة إال بعد
ة

قضاء مدة مماثلة طبقاً لنص المادة ( )91من القانون رقم ( )99لسنة 0993م.
الثالـة
 -2م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور ش ـريف علــي عمــذك الــكين محمــك أبــو الــكهب – فــي وظيفــة أتســتذ بقتســم البذطنـ
العذمة بكلية الطب البشري إعتبذ ار من تذري موافقة مجل الجذمعة الحذلي لتتسلمه العمل بذلكلية.
ثون

الرابعة

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

11
 11تـاريخ
القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفـة أستاذ بالقسم على درجة شـاغرة بالكليـة إعتبـا ارً مـن حمضر

موافقة مجلس الجامعة الحالي لتسـلمه العمـل بالكليـة بشـرط عـدم حصـوله علـى إعـارة إال بعـد
جملس

قضاء مدة مماثلة طبقاً لنص المادة ( )91من القانون رقم ( )99لسنة 0993م.
اجللسة
 -2م كرة بشأن تعيين الككتورة رانيذ جالل الـكين رشـكي علـي شـذهين – المـكر المتسـذعك بقتسـم البذثولوجيـذ بكليـة

اجلامعة

الطب البشري في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية(وقك اجتذزت الكورات التكريبية).

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـها في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

 -5م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور هــذني ارغــب عبــك البــذقي أحمــك – المــكر
الهض ــمي بكلي ــة الط ــب البش ــري ف ــي وظيف ــة م ــكر
التكريبية).

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

المتســذعك بقتســم أم ـراض الكبــك والجهـ
ـذز/3
/32

3002
بذلقتس ــم عل ــى كرج ــة ش ــذغرة بذلكلي ــة ( وق ــك اجت ــذز ال ــكورات
م

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

 -2مـ كرة بشــأن تعيــين الــككتورة رشــذ محمــوك عبــك ربــه محمــوك – المــكر

حمضر
المتســذعك بقتســم البذثولوجيــذ بكليــة الطــب
جملس

البشري في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية(وقك اجتذزت الكورات التكريبية).

اجلامع

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـها في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

ة

الطب البشري في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية(وقك اجتذزت الكورات التكريبية).

ة

 -2م كرة بشأن تعيين الككتورة شيمذء كمذل عبك الوهذب حتسـن ضـوه – المـكر

اجللس
المتسـذعك بقتسـم البذثولوجيـذ بكليـة

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـها في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
تابع -:شئون هيئة التدريس

(تابع)  :تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:
 -4م كرة بشأن تعيين الككتورة أتسمذء ي

الثال
ثون

بتاري

كلية الطب البشري -:
عبك الخذلق حتسـين – المـكر

الرابعة

/32

ـموم/
المتسـذعك بقتسـم الطـب الشـرعي والتس 3
300

اإلكلينيكي ــة بكلي ــة الط ــب البش ــري ف ــي وظيف ــة م ــكر بذلقتس ــم عل ــى كرج ــة ش ــذغرة بذلكلية(وق ــك اجت ــذزت ال ــكورات

2م

التكريبية).
القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـها في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

كلية الطب البيطري -:

حمضر

جملس

اجلامع
أحمـك عبـك الـرحمن محمـك جـذك كتسـذب – فـي وظيفـة أتسـتذ بقتسـم التشـريح واألجنـة
ة

 -4م كرة بشأن تعيـين الـككتور
بكلية الطب البيطري إعتبذ ار من تذري موافقة مجل الجذمعة الحذلي لتتسلمه العمل بذلكلية.
اجللس
القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينه في وظيفة أستاذ بالقسم على درجة شاغرة بالكلية إعتبا ارً من تاريخ
ة
موافقة مجلس الجامعة الحالي لتسلمه العمل بالكلية بشرط عدم حصوله على إعارة إال بعد
الرابعة
قضاء مدة مماثلة طبقاً لنص المادة ( )91من القانون رقم ( )99لسنة 0993م.
الثال

كلية الهندسة بشبرا -:

ثون

بتاريخ
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

 -01م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتورة

12
 12هذلــة محمــك عبــك القــذكر منصــور – فــي وظيفــة أتســتذ بقتســم الهنكتس ـة الكهربيــة
حمضر

بكلية الهنكتسة بشب ار إعتبذ ار من تذري موافقة مجل

الجذمعة الحذلي لتتسلمهذ العمل بذلكلية.

جملس

اجلامعة

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينها في وظيفة أستاذ بالقسم على درجة شاغرة بالكلية إعتبا ارً من تاريخ
موافقة مجلس الجامعة الحالي لتسلمها العمل بالكلية بشرط عدم حصولها على إعارة إال بعد

اجللسة

قضاء مدة مماثلة طبقاً لنص المادة ( )91من القانون رقم ( )99لسنة 0993م.

كلية العلوم -:

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

/32ـي/3
 -00مـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور صــالح أحمــك إبـراهيم عيــك – المــكر المتســذعك بقتســم الكيميــذء بكليــة العلــوم فـ
3002
وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذز الكورات التكريبية ).
م

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

 -03م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور أحمــك حمــكي طنطــذوي عبــك المــنعم – المــكر المتســذعك بقتســم الكيميــذء بكليــة
العلوم في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذز الكورات التكريبية ).

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

كلية الزراعة -:
ـرزق عطـذ هللا مبـروك – المـكر
 -02م كرة بشـأن تعيـين الـككتور عطـذ هللا عبـك ال ا

القـــــــــــرار -:الموافقـــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
تابع -:شئون هيئة التدريس

كلية التربية -:

جملس
اجلامع
ة

المتسـذعك بقتسـم علـوم األغ يـة
اجللس

بكلية الزراعة بمشتهر في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذز الكورات التكريبية ).

(تابع)  :تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:

حمضر

ة

الرابعة
الثال
ثون

بتاري
/32

 -02م كرة بشأن تعيين الككتورة أمذل إبراهيم عبك العزيز الفقي – المكر بقتسم الصحة النفتسية بكلية التربية في
وظيفة أتستذ متسذعك بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذزت الكورات التكريبية ).
300
القـــــــــــرار -:الموافقــة على تعيينـها في وظيفـة أستاذ مساعد بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
/3

2م

كلية اآلداب -:

 -05م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتورة تســهذ بشــير أحمــك عبــك العــذل – المــكر المتســذعك بقتســم المكتبــذت والمعلومــذت
بكلية اآلكاب في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذزت الكورات التكريبية ).
جملس
القـــــــــــرار -:الموافقــة على تعيينـها في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
اجلامع
بكليـة
 -02م كرة بشأن تعيين الككتورة كاليذ محموك التسيك موتسى – المكر المتسذعك بقتسم المكتبذت والمعلومـذت ة
اآلكاب في وظيفة مكر بذلقتسم على كرجة شذغرة بذلكلية ( وقك اجتذزت الكورات التكريبية ).
اجللس
القـــــــــــرار -:الموافقــة على تعيينـها في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
ة
حمضر

كلية التربية الرياضية -:

الرابعة

ـذت
 -02م كرة بشأن تعيين الككتور أحمك رشذك محمك عثمذن – المكر المتسـذعك بقتسـم نظريـذت وتطبيقـذت ريذضالثال
ات
المنــذزالت بكليــة التربيــة الريذضــية فــي وظيفــة مــكر بذلقتســم علــى كرجــة شــذغرة بذلكليــة ( وقــك اجتــذز الــكورثون
التكريبية ).
بتاريخ
/32
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13
 13حمضر

القـــــــــــرار -:الموافقــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
 -04م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور محمــك عبــك الشــذفي محمــك أحمــك – المــكر المتســذعك بقتســم نظريــذت وتطبيقــذت
جملس
الريذضــذت الجمذعيــة وريذضــذت المضــرب بكليــة التربيــة الريذضــية فــي وظيفــة مــكر بذلقتســم علــى كرجــة شــذغرة
اجلامعة
بذلكلية ( وقك اجتذز الكورات التكريبية ).
اجللسة
القـــــــــــرار -:الموافقــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.
الثالثة و
 -04م ـ كرة بشــأن تعيــين الــككتور محمــك رمضــذن محمــوك لطفــي – المــكر المتســذعك بقتســم نظريــذت وتطبيقــذت
الثالثون
يخ
الريذضــذت الجمذعيــة وريذضــذت المضــرب بكليــة التربيــة الريذضــية فــي وظيفــة مــكر بذلقتســم علــى كرجــة شـ بتا
ـذغررة
/3/32
بذلكلية ( وقك اجتذز الكورات التكريبية ).
3002
القـــــــــــرار -:الموافقــة على تعيينـه في وظيفـة مدرس بالقسـم على درجة شاغرة بالكلية.

( ب )  :تقارير اللجان العلمية -:

م

كلية الطب البشري -:

 -31مـ كرة بشــأن تقريــر اللجنــة العلميــة الكايمــة لوظــذيف األتســذت ة واألتســذت ة المتســذعكين لطــب األطفــذل والـ ي يفيــك
بــأن اإلنتــذج العلمــي المقــكم مــن الــككتورة كعــذء رفــذعي تســليمذن – المــكر بقتســم طــب األطفــذل بكليــة الطــب
جملس
البشري ببنهذ ال يرقى بهذ للحصول على ( اللقب العلمي ) لوظيفة أتستذ متسذعك بذلقتسم.
اجلامع
 وعلى رأي مجلتسي القتسم والكلية بذلموافقة على تقرير اللجنة العلمية الكايمة بعكم ترقيتهذ لكرجة أتستذ متسـذعك
ة
بذلقتسم.
اجللس
بناء على تقرير اللجنة العلمية بأن اإلنتاج
القــــــــــــرار -:الموافقــة على رأي مجلسي القسم والكلية
ً
ة
العلمي المقدم منها ال يرقى بها لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم.
الرابعة
حمضر

الثال

تابع -:شئون هيئة التدريس

( تابع )  :تقارير اللجان العلمية -:
كلية الطب البشري -:

ثون

بتاري
/32

رحــة المتســذلك البوليـ3ـة/
 -30م ـ كرة بشــأن تقريــر اللجنــة العلميــة الكايمــة لوظــذيف األتســذت ة واألتســذت ة المتســذعكين لج ا
300
وال ـ ي يفيــك بــأن اإلنتــذج العلمــي المقــكم مــن الــككتور أتســذمة عبــك الوهــذب عبــك هللا – األتســتذ المتســذعك بقتســم
جراحة المتسذلك بكلية الطب البشري ببنهذ ال يرقى به للحصول على ( اللقب العلمي ) لوظيفة أتستذ بذلقتسم2 .م

 وعلى رأي مجلتسي القتسم والكلية بذلموافقة على تقرير اللجنة العلمية الكايمة بعكم ترقيته لكرجة أتستذ بذلقتسم.
بناء على تقرير اللجنة العلمية بأن اإلنتاج
القــــــــــــرار -:الموافقــة على رأي مجلسي القسم والكلية
ً
جملس
العلمي المقدم منه ال يرقى به لشغل وظيفة أستاذ بالقسم.
حمضر

اجلامع

كلية اآلداب -:

ة

 -33م ـ كرة بشــأن تقريــر اللجنــة العلميــة الكايمــة لوظــذيف األتســذت ة واألتســذت ة المتســذعكين للفلتســفة وال ـ ي يفيــك بــأن
اجللس

اإلنتذج العلمي المقكم من الككتور تسذمى على محمك إتسمذعيل – المكر بقتسم الفلتسفة بكلية اآلكاب ببنهذة ال
يرقى به للحصول على ( اللقب العلمي ) لوظيفة أتستذ متسذعك بذلقتسم.
الرابعة
ـذعك
 وعلى رأي مجلتسي القتسم والكلية بذلموافقة على تقرير اللجنة العلمية الكايمة بعـكم ترقيتـه لكرجـة أتسـتذ متس الثال
ثون
بذلقتسم.
بتاريخ
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14
 14اإلنتاج
بناء على تقرير اللجنة العلمية بأن
القــــــــــــرار -:الموافقــة على رأي مجلسي القسم والكلية
حمضر
ً
العلمي المقدم منه ال يرقى به لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالقسم.
جملس

( ج )  :مجالس الكليات وضم اعضاء بها -:

اجلامعة

اجللسة
 -32م ـ كرة بش ـأن تجكيــك تعيــين التســيك المتستشــذر ممــكوح محمــك حشــي – أمــين عــذم التعــذون القضــذيى الــكولى
الثالثةـة و
بمجل رؤتسذء محذكم اإلتستينذف و لـك لعضـوية مجلـ كليـة الحقـوق ( مـن الخ ـ ــذرج ) ممـن لهـم ك اريـة خذص
الثالثون
فى المواك التى تكر بهذ لمكة عذمين قذبلة للتجكيك إعتبذ ار من العذم الجذمعى 3102 3102م .
بتاريخ

 و لك طبقذ لنص الفقرة ( هـ ) من المذكة ( )21من قذنون تنظيم الجذمعذت رقم ( )24لتسنة . 23القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجراءات.
3002
 -32م ـ كرة للنظــر فــى الكتــذب ال ـوارك مــن كليــة الطــب البيطــري بشــأن ضــم كــل مــن التســذكة اآلتــى أتســمذؤهم و لــك
م
لعضـوية مجلـ الكليـة للعـذم الجذمعـي 3102 3102م ممـن ال يتمتـعون بعضويته لمكة عذم قذبل للتجكيك وهـم
-:
حمضر
 .0أ.ك آمذل حتسن توفيق عبك النذصر– األتسـتذ المتفرا بقتسم أمراض الكواجن.
جملس
 .3أ.ك تس ـعك محم ـوك تس ـعك – األتسـتذ المتفـرا بقتسم مراقبة األغ ية.
اجلامع
 .2أ.ك محمـوك تسذلم محمك جذب هللا – األتســتذ بقتس ـم البذثولـوجيـ ـذ.
ة
 .2أ.ك تسـذمي علـي حتسين عزيزة – األتس ـتذ بقتسـم الكيميـذء الحيوي ـة.
اجللس
 .5أ.ك فيصـل خليل إبراهيم حموكة – األتســتذ بقتس ـم ط ـب الحيـوان.
ة
 و لك طبقذ لنص الفقرة (ج ) من المذكة ( )21من قذنون تنظيم الجذمعذت رقم ( )24لتسنة . 23الرابعة
القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجراءات.
الثال
تابع -:شئون هيئة التدريس
/3/32

( تابع )  :مجالس الكليات وضم اعضاء بها -:

ثون

بتاري

ر علــى ضــم ثالثـة أعضــذء( مــن الخــذرج/)32
 -35مـ كرة للنظــر فــى موافقــة األتسـتذ الــككتور عميــك كليــة الهنكتسـة بشــب ا
/3

إلـى عضــوية مجلـ

الكليــة للعــذم الجــذمعي 3102 3102م ممــن لهــم ك اريــة خذصــة فــي المـواك التــى تــكر فــي

الكلية لمكة عذمين قذبلة للتجكيك وهم -:

300

 .0التسيك اللواء حتسن مصطفى نذجي – ريي
 .3التسيك اللواء محم ـك مج ـكي – رييـ
 .2األتس ـتذ

محم ـك عبك النبـي– ريي

2م

حي شب ار الخيمة.

حـي التسـذحل.

حي روض الفرج.

 -و لك طبقذ لنص الفقرة (هـ ) من المذكة ( )21من قذنون تنظيم الجذمعذت رقم ( )24لتسنة . 23

القــــــــــرار  -:الموافقــة وتتخذ باقي اإلجراءات.

حمضر

جملس

اجلامع
ة

اجللس

ـمذؤهم
 -32م كرة للنظر فى موافقة األتستذ الككتور عميك كلية الهنكتسـة بشـب ا
ر علـى ضـم كـل مـن التسـذكة اآلتـى أتس ة
و لك لعضوية مجل

وهم -:

للتجكريـك
الكلية للعذم الجذمعي 3102 3102م ممن ال يتمتعون بعضويته لمكة عذم قذبـل
ابعة
ال
الثال

. 0أ.ك إبراهيم محفوظ محمك إبراهيم – أتس ـتذ متفـرا بقتسـم الهنكتسـة المكني ـة.

. 3أ.ك محمـك إتسمذعيل محمك حتسن – أتستذ متفرا بقتسم الريذضيذت والفيزيقذ الهنكتسية.
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

ثون

بتاريخ

/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
. 2أ.ك منـى فذطمـة محمك مرتسي – أتس ـتذ متفـرا بقتسـم الهنكتسـة الكهربيـة.

. 2أ.ك محمـوك محمك محموك حذمك – أتس ـتذ متفـرا بقتسـم الهنكتسـة المتسـذحية.

 -و لك طبقذ لنص الفقرة (ج ) من المذكة ( )21من قذنون تنظيم الجذمعذت رقم ( )24لتسنة . 23

القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجراءات.

15
 15حمضر

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و

 -32م كـرة للنظـ ـر فى موافقـة األتسـتذ الككتـور عميك كلية الهنكتسة ببنهذ على ضم األتستذ الككتور عبـك المعطـي
الثالثون
محمك األنور  -و لك لعضوية مجلـ

الكليـة للعـذم الجـذمعي 3102 3102م ممـن ال يتمتعـون بعضـويته لبتامرـكة
يخ

/32ـنة/3
عذم قذبل للتجكيك  ،و لك طبقذ لنص الفقرة (ج ) من المذكة ( )21مـن قـذنون تنظـيم الجذمعـذت رقـم ( )24لتس
3002
. 23
م

القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجراءات.

 -34النظــر فــى االق ـ ـتراح المقــكم علــى التســذكة أعض ـذء مجلـ ـ

الجذمعـ ـة بشــأن ضــم األتســتذ الــككتور عبــك الــرحيم

تســعك محمــك شــولح – المــكير التنفي ـ ى لوحــكة إكارة مشــروعذت تطــوير التعلــيم العــذلى بذلجذمعــة ومتستشــذر ريــيحمضر
جملس

الجذمعة للتطوير والتأهل لالعتمذك لعضوية مجل

الجذمعة  ،و لك لخبرته الطويلة في العمل.

اجلامع

القــــــــــــرار -:الموافقــة على ضم سيادته لعضوية مجلس الجامعة وذلك لخبرته الطويلة في العمل إعتباةارً
من شهر سبتمبر 3102م  ،مع تقديم تقرير شهري عن إدارة المشروعات وموقف الجامعة
اجللس
لإلعتماد.
شئون هيئة التدريس
من التطوير والتأهيلتابع -:

ة

الرابعة

فـي
الثال

 -34للنظر في الطلب المقكم من الككتور أيمن علـي أحمـك عثمـذن – المـكر بقتسـم المنـذهج وطـرق التـكري
ثون
التربية الريذضية بكلية التربية الريذضية بشأن الموافقة على قبول العـ ر المقـكم مـن تسـيذكته واحتتسـذب الفتـرة مـن
بتاري
3102 2 03م وحتـ ــى 3102 4 05م تـ ــذري تتسـ ــلمه العمـ ــل بذلكليـ ــة إمتـ ــكاكا لألجـ ــذزة الخذصـ ــة بـ ــكون مرتـ ــب
/32
الممنوحة لتسيذكته  ،نظ ار لظروف مرضية لتسيذكته خذرجة عن إراكته و لك طبقذ لنص المذكة ( )002من قذنون
/3
تنظيم الجذمعذت.
300
 وقــك وافــق مجلـ الكليــة بجلتســته بتــذري 3102 4 05م والممتــكة حتــى 3102 4 33م علــى قبــول العـ ر2م
المقكم من تسيذكته.
القــــــــــــرار -:الموافقــة على قبول العذر المقدم من سيادته مع إحتساب الفترة من 3102/6/03م وحتـى
حمضر
3102/9/01م تــاريخ تســلمه العمــل بالكليــة إمتــداداً لاجــالة الخاصــة بــدون مرتــب الممنوحــة
جملس
لسيادته  ،وذلك طبقاً لنص المادة ( )009من قانون تنظيم الجامعات.
اجلامع
 -21مـ ـ ـ كرة للنظ ـ ــر ف ـ ــي الكت ـ ــذب الـ ـ ـوارك م ـ ــن كلي ـ ــة التربي ـ ــة النوعي ـ ــة ببنه ـ ــذ بش ـ ــأن موافق ـ ــة مجلـ ـ ـ الكلي ـ ــة بت ـ ــذري
ة
وحتى
3102 2 02م على إعتمذك الخطة الخمتسية لتكليف المعيكين للكلية من العذم الجذمعي 3105 3102م
اجللس
العذم الجذمعي 3102 3102م التي قذم بهذ كل قتسم على حتسب إحتيذجذته  ،كمذ هـو موضـح بذلجـكول التـذلي
ة
:

م

القسم

0
3

التربية الموسيقية
التربية الفنية

سنة التكليف
سنة التخرج

3102/3108م
3108/3102م
0
0

3102/3102م 3102/3102م
الثالم
3102/3108م 3102/3102
ثون
3
3
بتاريخ
3
3

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

الرابعة

/32
/2

300
2م
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2
8
2
2
2

-----3

العلوم التربوية والنفسية
رياض األطفال
تكنولوجيا التعليم التربوي
اإلقتصاد المنزلي
اإلعالم التربوي
اإلجمالي

0
----2

0
0
3
0
-9

16
 16حمضر

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون

القــــــــــــــرار -:الموافقــــة علــــى تكملــــة الخطـــة الخمســــية لتعيــــين المعيــــدين إعتبـــا ارً مــــن العــــام الجــــامعي
3101/3109م وحتى العـام الجـامعي 3109/3106م وفقـاً إلحتياجـات األقسـام مـع اإللتـ
32ل/ام/3
بالخطـة الخمسـية السـابقة لتعيـين المعيـديين حتـى العـام الجـامعى 3109/3102م والمعتمــدة
3002
من مجلس الجامعة بتاريخ 3101/2/39م.
م
بتاريخ

اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
األعلى للجذمعذت بشأن التأكيك على عكم زيذكة المصروفذت
حمضر

 -20النظر في الخطذب الوارك من أمين عذم المجل
جملس
الك ارتســية للطــالب المقــررة للعــذم الجــذمعي 3102 3102م  ،و لــك بنــذء علــى ق ـرار المجل ـ األعلــى للجذمعــذت
اجلامع
بجلتسته المنعقكة بتذري 3102 4 33م.
ة
ــــامعي
القـــــــــــــــرار  -:التأكيـــــد علـــــى عــــــدم ليـــــادة المصــــــروفات الدراســــــية للطـــــ ب المقـــــررة للعـــــام الجـ
اجللس
3109/3102م وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.
تابع  :اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

ة

الرابعة

الثال
 -23مـ ـ كرة للنظ ــر بش ــأن مراجع ــة نت ــذيج أمتحذن ــذت النق ــل الـ ـواركة م ــن كلي ــذت الجذمع ــة كور م ــذيو للع ــذم الج ــذمعي
ثون

3102 3103م مــن اإلكارة العذمــة لشــيون التعلــيم والطــالب قــك تبــين عــكم وروك نت ـذيج الكليــذت األتيــة ( كليــة

التجذرة  -كلية الهنكتسة بشب ار  -كلية الحقوق  -كلية التربية الريذضية ).

بتاري
/32

القــــــــــرار  -:أحيط المجلس علماً  ،مع التاكيد علـى الكليـات التـي لـم تـرد نتائجهـا بسـرعة إرسـال
نتائجهـا/
3
إلى اإلدارة العامة لشئون التعليم والط ب بإدارة الجامعة.

 -22م كرة للنظر في قرار المجلـ
المجل ـ

300

ـيةم
األعلـى للجذمعـذت الصـذكر بجلتسـته بتـذري 3102 5 00م بنـذء علـى توص2

األعلــى لشــيون التعلــيم والطــالب بتعــكيل قواعــك المفذضــلة بــين الخ ـريجين عنــك تحكيــك العش ـرين األوايــل

لكليذت الجذمعذت الحكومية وفقذ لمذ يلي :

حمضر

جملس

 تحكيــك النتســبة للخــرجين مــن الشــعبة أو البرنــذمج الجكيــك أو نظــذم التســذعذت المعتمــكة إلــى الخ ـريجين مــناجلامع
-

الكفعة بذلكلية.

ة

اجللس
يحــكك نصــيب الخ ـريجين لكــل قتســم أو شــعبة بمــذ فيهــذ شــعب اللغــذت أو برنــذمج جكيــك أو نظــذم التســذعذت
ة

المعتمــكة مــن األوايــل المقــرر مــن العشـرين أو الثالثــين األوايــل حتســب المطلــوب مــن الجهــة اإلكاريــة وبنــذء

على النتسبة المحككة في الفقرة التسذبقة.

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

/2
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-

-

17
 17يــتم ترتيــب الخ ـريجين مــن القتســم أو الشــعبة أو البرنــذمج الجكيــك أو نظــذم التســذعذت المعتمــكة بنــذء علــى
حمضر

جملس
المجمــوع التراكمــي ويــتم تحكيــك األعــكاك لنصــيب كــل منهــذ مــن أوايــل الخـريجين بنــذء علــى العــكك الصــحيح
اجلامعة

المقرر لكل منهذ بعك إتستبعذك من تسيتم تعيينه معيكا ( إ ا وجك حتسب الخطة الخمتسية ).

اجللسة

فــي حذلــة وجــوك كتســور فــي النتســب يــتم جمــع األعــكاك الصــحيحة مــن الخ ـريجين ويــتم خصــمهذ مــن العــكك

الثالثة و

الكلــي المطلــوب والعــكك المتبقــي يؤخ ـ مــن ترتيــب الطــالب البــذقون علــى متســتوى الكليــة طبقــذ لألعلــى فــي
الثالثون
المجموع التراكمي مع مراعذة إمكذنية تمثيل كل قتسم شعبة برنذمج

من األوايل.

األقل
يخ
تخصص بخريج واحك على بتار

/3/32

 -وقــك تــم عــرض الموضــوع علــى مجلـ ـ

3002
شــيون التعليــم والط ــالب بجلتســته بتــذري 3102 4 04م وقــرر( :
م

الموافقــة علــى العمــل بهـ ا القـرار مــن أول كفعــة تخــرج بعــك صــكوره أى أنــه يطبــق علــى خريجــي كور مــذيو

3102م ).

القــــــــــرار  -:الموافقــة على -:

حمضر

جملس

 إستمرار العمل بترتيب الط ب األوائل وفقاً للمجموع التراكمـي والنسـبة علـى خريجـي دور مـايو

اجلامع

3103/3100م طبقاً للقواعد المعمول بها والمعتمدة من مجلس الجامعـة بجلسـته رقـم ()79
ة

بتاريخ 3103/6/31م.

اجللس

وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.

الرابعة

 العمل بالقواعد الموضحة أع ه بترتيب الط ب األوائل إعتبا ارً مـن خريجـي دور مـايو 3102ةم
تابع  :اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

الثال
ثون

بتاري

/32
 -22النظ ــر ف ــي اإللتمذتس ــذت المقكم ــة م ــن ط ــالب قي ــذكات إتح ــذك الط ــالب بذلكلي ــذت والجذمع ــة والمتف ــوقين ريذض ــيذ
/3

للمطذلبة بذلرفع في مذكة ( مواك ) الرتسوب بمذ يغير حذلة الطذلب من راتسب إلى نذجح نظ ار لمذ يقومون بـه مـن

جهك وضيذع الوقت في شأن التنتسيق وتنظيم األنشطة لطالب الجذمعة.

300
2م

القــــــــــرار  -:الموافقــة على الرفع في مواد الرسوب بحد أقصى مادتين في حدود  %1من الدرجة النهائية

حمضر

للمادة بشـرط أن يحقق ذلك نجاحـاً كـام ً أو بمـادتين علـى أن تكـون هـذه الـدرجات مـن رصـيد

جملس

أعلى مواد نجاح للطالـب  ( ،بمـا يعنـي عـدم ليـادة المجمـوع التراكمـي للطالـب نتيجـة ذلـك ) ،
اجلامع
وذلك في إطار نص المـادة ( )239مـن ال ئحـة الط بيـة علـى أن يكـون ذلـك إسـتثنائياً ة
للعـام

اجللس
الدراســي 3102/3103م فقــط  ،نظ ـ ارً للظــروف التــي مــرت بهــا الــب د خ ـ ل الفتــرة الســابقة
ة

وحرصاً على تكافؤ الفرص.

الرابعة

ـتحكاث
 -25م كرة بشذن موافقة كلية الزراعة بمشتهر بجلتسته رقم ( )222المنعقكة بتذري 3102 2 02م علـى اتس الثال
ثالث برامج مشتركة بين األقتسذم بذللغة االنجليزية لمرحلة البكذلوريو

وهى -:

ثون

بتاريخ

/32
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18
 18Agricultural Biotechnology Programحمضر

 .0برنذمج التقنية الحيوية الزراعية .

جملس

 .3برنذمج إنتذج الغ اء االمن .

Food Saftey Production

 .2برنذمج إكارة األعمذل الزراعية .
 -وقك وافق مجل

Agri- Business Program

شيون التعليم والطالب بجلتسته بتذري 3102 4 05م على لك

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون

القــــــــــرار  -:الموافقــة وتتخذ باقي االجراءات .
 -22النظـر فـى الخطـذب الـوارك مـن عميـك كليـة الهنكتسـة بشـب ار بشـأن موافقـة مجلـ

بتاريخ

الكليـة رقـم ( )0المنعقـك بتـذري

/3/32

3102 4 32م على التعكيـالت المطلـوبـة على اليحـة برنذمـج الطذق ـة والطذق ـة المتسـتكيمة من قبل لجنة القطذع
3002

الهنكتسى.

م

القــــــــــرار  -:الموافقــة وتتخذ باقي االجراءات .

 -22م ـ كرة للنظــر فــي اإلقت ـراح المقــكم مــن كليــة الطــب البيطــري بمشــتهر بشــأن إكراج العمــذل ضــمن الفيــذت التــي
حمضر
تتستحق مكذفأة عن التكريب الصيفي أتسوة بذلتسذكة أعضذء هيية التكري

جملس
والموظفين نظـ ار للمجهـوك غيـر العـذكي
اجلامع

الـ ـ ي يقوم ــون ب ــه ف ــي الت ــكريب ( .وتقتـــرح الكليـــة تعـــديل الـــنص الـــذي أقرتـــه لجنـــة التـــدريب الصـــيفي فـــي
ة

0997/9/39م البند الثالث فقرة ( )2على النحو التالى ) :

اجللس

 -من :يخصص إكاري أو فني لكل( 21طذلب) -إلى :يخصص إكاري أو فني وعذمل لكل( 21طذلب) .ة

 -وقك وافق مجل

الرابعة

شيون التعليم والطالب بجلتسته 3102 4 05م على لك.

الثال

القــــــــــرار  -:الموافقــة على  :تعديل البند الثالث فقرة ( :)2إلى ( :يخصص إداري  -أو فني  -وعامل )

ثون

لكل(  21طالب )  ،وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.

بتاري

تابع  :اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

/32
/3

300
 -24للنظــر فــى المـ كرة الـواركة مــن كليــة العلــوم بشــأن موافقــة مجلتسـهذ بجلتســته بتــذري 3102 4 30م علــى أجـراء
2م

بعض التعكيالت بذلاليحة الكاخلية للكلية على النحو التذلى -:
نص المادة ( )04فقرة ( )3قبل التعديل

نص المادة ( )04فقرة ( )3بعد التعديل

حمضر

الكســور
جملس

( عنــد حســاب معــدالت الطالــب تحتســب الكســور ( عنــد حســاب معــدالت الطالــب تحتســب
العشرية لصالح الطالب فتضاف كرقمين عشـريين العشـــــرية لصـــــالح الطالـــــب فتضـــــاف كـــــرقمين
اجلامع
فقط وتقرب جبريا ً إلى أقرب رقم عشري واحد إذا عشـــريين فقـــط وتقـــرب جبريـــا ً إلـــى أقـــرب ة
رقـــم
اجللس
عشري واحد إذا كان ذلك في صالح الطالـب عنـد
كان ذلك في صالح الطالب عند التخرج ).
التخرج مع عدم تغيير المجموع الكلي للطالب ة).

الرابعة

نص المادة ( )04فقرة ( )2قبل التعديل

نص المادة ( )04فقرة ( )2بعد التعديل

( الطالب الذي يرسب في أي مقرر إجبـاري عليـة ( الطالب الذي يرسب في أي مقرر إجباري

الثال

ثون

عليهخ
بتاري
/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

إعادة دراسة ذلك المقرر واإلمتحان فيه وفي حالـة
رسوبة في مقرر إختياري فعلية إعادة دراسة ذلـك
المقــرر أو إختيــار مقــرر أخــر بــديل لــه إلســتكمال
متطلبــات التخــرج ويــدخل تقــدير المقــرر فــي كــال
حــالتي الرســوب والنجــاح المعــدل الفصــلي ومعــدل
التخرج ).

19
 19حمضر
وفــي

إعــادة دراســة ذلــك المقــرر واإلمتحــان فيــه
جملس
حالـــة رســـوبه فـــي مقـــرر إختيـــاري فعليـــة إعـــادة
اجلامعة
دراسة ذلك المقرر أو إختيار مقرر أخـر بـديل لـه
اجللسة
إلستكمال متطلبات التخرج ويـدخل تقـدير المقـرر
الثالثة و
في كال حالتي الرسوب والنجـاح مـرة واحـدة فقـط
الثالثون
في المعدل الفصلي ومعدل التخرج ).
بتاريخ
/3/32

 -وقك وافق مجل

شيون التعليم والطالب بجلتسته بتذري 3102 4 05م على لك.

القــــــــــرار  -:الموافقــة وتتخذ باقي اإلجراءات.

3002
م

 -24للنظر في الخطذب الوارك من األتستذ الككتور عميـك كليـة التربيـة بشـأن مـذ ورك مـن اللجنـة المشـكلة مـن قتسـم

حمضر
الريذضيذت بكلية العلوم للنظر في نتيجـة مقـرر التحليـل الريذضـي كـوك (  ) MSA 125لطـالب الفرقـة األولـى
جملس

بكلية التربية تعليم أتسذتسي شعبة الكراتسذت اإلجتمذعية للفصل الكراتسي الثذني 3102 3103م  ،حيث تبين أن

اجلامع

نتسبة النجذح %21

ة

اجللس
 و قك رأت اللجنة إضذفة ثالثين كرجة لكل الطـالب ال ارتسـبين الحذصـلين علـى تسـتون كرجـة فـأكثر للوصـولة

إلى كرجة الحك األكنى للنجذح.

 -وقك وافق مجل

الرابعة

الكلية بجلتسته رقـم ( )214بتـذري 3102 4 04م علـى  ( -:رفـع نتسـبة النجـذح بإضـذفة

الثال

ثالثـين كرجـة لكـل الطـالب ال ارتسـبين الحذصـلين علـى تسـتون كرجـة فـأكثر للوصـول إلـى كرجـة الحـك األكنــى
ثون

للنجذح حتى تتعكل نتسبة النجذح إلى  %24للمقرر ).

بتاري

القــــــــــرار  -:الموافقــة و تتخذ باقي اإلجراءات.
اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

/32
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األعلــى للجذمعــذت بشــأن مــذ أوصــت بـ2ـهم

 -21للنظــر فــي الكتــذب الـوارك مــن التســيك االتســتذ الــككتور أمــين المجلـ
لجنــة قطــذع الطــب البيطــرى بجلتســتهذ بتــذري  3102 2 32بذلموافقــة علــى اج ـراء تعــكيل علــى نــص المــذكتين
( )21والمذكة ( )23من الاليحة الكاخلية للكلية على النحو التذلى :
حمضر
أوالً  :المادة (: )21
جملس
نص المادة ( )21بعد التعديل
نص المادة ( )21قبل التعديل

يشــترط فــي قيــد الطالــب لنيــل أي مــن دبلومــات
الدراســات العليــا المشــار إليهــا فــي المــادة ()22
من الالئحة :
ً
 .0أن يكــــــــون حاصــــــــال علـــــــى درجـــــــة
البكالوريوس في العلوم الطبية البيطريـة
من إحـدى الجامعـات المصـرية أو علـى
درجة معادلة لهـا مـن معهـد علمـي أخـر
معترف به.
 .3يجــوز القيــد ب ـدبلومات الدراســات العليــا

اجلامع
دبلومــات

يشــترط فــي قيــد الطالــب لنيــل أي مــن
الدراسات العليا المشار إليها في المـادة ()22
اجللس
الالئحة :
ً
ـــــــــة
 أن يكــــــــــون حاصـــــــــــال علـــــــــى درجــ ةمـن
ابعة
البكالوريــوس في العلوم الطبية البيطريـة الر
ــة
إحـــدى الجامعـــات المصـــرية أو علـــى درجـ
الثال
معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به.
ثون
 يجــوز القيــد لــدبلومات الدراســات العليــاوالكيميـاءخ
بتاري
التخصصية فـي الفسـيولوجيا

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

ةمـن
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التخصصـــــية فـــــي مـــــواد الفســـــيولوجيا
والكيميـــــــــاء الحيويـــــــــة والباثولوجيـــــــــا
اإلكلينيكيــــــــــــــــة والفارماكولوجيــــــــــــــــا
والميكروبيولوجيـــا والطفيليـــات والطـــب
الشــــــرعي لخريجــــــي كليــــــات الطــــــب
ولتخصــــــــــص الكيميــــــــــاء الحيويــــــــــة
والفارماكولوجيـــــــا لخريجـــــــي كليـــــــات
الصيدلة.
 .2أن يكــون قــد مضــى علــى تخرجــه ســنه
كاملـــة علــــى األقـــل وســــنتين لخريجــــي
كليات العلوم.
 .8أن يكــــون منتظمــــا ً فــــي الدراســــة طبقــــا ً
للجداول الدراسية التي تعدها الكلية.
 .2تقدم طلبـات القيـد للحصـول علـى إحـدى
الــدبلومات خــالل شــهر ســبتمبر مــن كــل
عام.
ثانيا ً  :المادة (: )23
نص المادة ( )23قبل التعديل

الحيويـــــــة والباثولوجيـــــــا
والفارماكولوجيــــــا والميكروبيولوجيــــــا
جملس
والطفيليـات والطـب الشـرعي لخريجـي
اجلامعة
كليــــات الطــــب وفــــي دبلــــوم الكيميــــاء
اجللسة
الحيويــة لخريجــي كليــات الطــب وفــي
كليـات و
دبلوم الكيمياء الحيوية لخريجـي الثالثة
الثالثون
العلومتخصص كيمياء حيوية فقط وفـي
ـات
يخ
دبلــوم الفارماكولوجيــا لخريجــي كليـبتار
الصيدلة.
/3/32
 يـتم التسـجيل مباشــرة بالـدبلومات بعـد التخــرج3002
بجميــع التخصصــات المــذكورة فــي البنــد ()3
عـدا ً خريجـي كليـة العلـوم (تخصـص الكيميـمـاء
الحيويــة) يشــترط أن يكــون مــر علــى تخرجــه
سنة واحدة على األقل.
حمضر
 أن يكــون منتظم ـا ً فــي الدراســة طبق ـا ً للجــداولجملس
الدراسية التي تعدها الكلية.
تقدم طلبات القيد للحصول على إحـدى الـدبلومات
اجلامع
خالل شهر سبتمبر من كل عام.
ة

فقرة (أ)
 يعقــد امتحانــات دبلومــات الدراســات العليــامــــرتين فــــي العــــام دور ديســــمبر  ،ودور
إبريـــل ويكـــون إمتحـــان الطالـــب تحريريـــا ً
وعمليــــا ً وشــــفويا ً فــــي جميــــع المقــــررات
الدراسية في كل مرة يتقدم إليه.
 يكـــون نظـــام اإلمتحـــان وتقـــديرات نجـــاحالطالـــب كمـــا جـــاء بالشـــروط الـــواردة فـــي
المادة ( )22من هذه الالئحـة ( يمـتحن فـي
جميـــع المقـــررات الدراســـية فـــي كـــل مـــرة
يتقدم إليه ).

نص المادة ( )23بعد التعديل

 -20م ـ كرة للنظــر فــي اإللتمــذ

اجللس
ة

فقرة (أ)
 تعقــد امتحانــات دبلومــات الدراســات العليــاالثال
مـــرتين فـــي العـــام دور ديســـمبر  ،ودور
ثون
إبريــل ويكــون إمتحــان الطالــب تحريريــا ً
بتاري
وعمليــــا ً وشــــفويا ً فــــي جميــــع المقــــررات
ــدم/
الدراســـية فـــي المـــرة األولـــى التـــي يتقـ32
إليها.
/3
 يمـــتحن الطالـــب فـــي المـــرة الثانيـــة فـــي300
المقررات التي رسب أو تغيب فيها2 .م

القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتـخذ باقــي اإلجــراءات.
تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث
المقــكم مــن الطذلبــة

21
 21ــــــة
اإلكلينيكيـحمضر

الرابعة

حمضر

جملس

اجلامع
ة

شــيمذء محمــك محمــك ازهــر – الحذصــلة علــى كبلــوم النتســذء
اجللس

والتوليــك كور أكتــوبر 3101م بكليــة الطــب البشــري إلتســتكمذلهذ ك ارتســة المذجتســتير حيــث يــتم إتســتكفذيهذ ك ارةتســة

الرابعة

المذجتستير لظروف قهرية.
 -وقــك تســبق أن وافــق مجل ـ

الثال

الك ا
رتســذت العليــذ والبحــوث بجلتســته فــي 3101 00 30م والمعتمــك مــن مجل ـثون

الجذمعة في 3101 00 34م على األتي :

حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

بتاريخ

/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

21
 21حمضر
 .0على الطالب ال ين تم إتستكفذيهم للكراتسة قبل 3101 2 04م إتستكمذلهم كراتسة المذجتسـتير ويحـق لهـم
جملس

تحكيك موضوع الرتسذلة على أن يكون اإلتستكمذل في كور مذيو وكور نوفمبر خالل العذم.

اجلامعة

 .3ال يحق للطذلب ال ي تم إتستكفذية للكراتسة بعك تذري 3101 2 04م أن يتستكمل الكراتسة وتسوف يوقع

اجللسة

الطذلب ال ي يتستكفي للكراتسة على إقرار بعكم إتستكمذله للكراتسة مرة أخرى.
الكلية

االسم

الثالثة و
التخصص

الدرجة العلمية

الثالثون
بتاريخ

/3/32
3002
م

 تنص المذكة ( )2فقرة (ب) من الاليحة الكاخلية للكلية على -:حمضر
 ( يتسمح للحذصل على الكبلوم وفقذ لنظذم ه ه الاليحة وبتقكير جيك علـى األقـل بتتســجيل رتســذلة إلتســتكمذلجملس

كرجة المذجتستير بشرط أال يكون قك مر أكثر من ثالث تسنوات على تذري حصوله على الكبلوم ).

 -وبع ــرض الموض ــوع عل ــى مجلـ ـ

اجلامع

الك ارتس ــذت العلي ــذ والبح ــوث بجلتس ــته فــي 3102 4 0م ق ــرر ( :تطبيـ ةـق

الاليحة الكاخلية للكلية والغذء قرار مجل

الكراتسذت التسذبق ).

اجللس

القــــــــــرار  -:الموافقـــة على تطبيق ال ئحـة الداخليـة للكليـة والغـاء قـرار مجلـس الدراسـات السـابق  -ة
مـع
ا

إستكمال الطالبة المذكورة أع ه دراسة الماجستير  ،وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.

الرابعة
الثال

 -23النظر في الم كرة الواركة من األتستذ الككتور عميك كلية الحقوق بشأن الموافقة على إلتحـذق خريجـي التعلـيم
ثون

بتاري
المفتـوح بذلك ارتســذت العليــذ كون إشــتراط تقـكير معــين طبقــذ لــنص المــذكة ( )02مـن الاليحــة الكاخليــة للكليــة وأتس ـوة
/32

بجم ـيع كليـذت الحق ـوق بذلجذمع ـذت المصري ـة مـع إلغــذء قـرار مجلـ

الجذمعـة التســذبق بجلتسـته رقـم ( )41بتــذري

/3

3103 4 32م وال ي ينص على ( عكم قيـك خريج ـي التعلي ـم المفتـوح بـكبلومذت الك ارتسـذت العليـذ إال للحذصـلين
300
بتقكير ( جيك جكا ) على األقل.

على الليتسذن

 وبعـرض الموض ـوع علـى مجل ـعلى مجل

2م

الك ارتس ـذت العلي ـذ والبح ـوث بت ـذري 3102 4 0م قـ ـرر  ( :إعـذكة العـرض

حمضر

الجذمعة ).

جملس

اجلامع
القـــــــــــرار  -:الموافقــة علـى إلتحــاق خريجـي التعلــيم المفتـوح بالدراســات العليـا بكليــة الحقـوق طبقـاً لــنص
ة

ال ئحة والقواعد التي تضعها الكلية وفي إطار ق اررات المجلس األعلى للجامعات بهذا الشأن.
تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

 -22م ـ كرة بش ــأن اإلحذطــة بموافق ــة األتســتذ ال ــككتور ري ــي

الجذمعــة ب ــذلتفويض مــن مجلـ ـ

الطالب الم كورين كرجتي ( المذجتستير -الككتوراه )  ،كمذ هو موضح بذلكشوف المرفقة.

اجللس

ة

الرابعة

الجذمعــة عل ــي م ـالثال
ـنح
ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

الطب البشري

أحمد السعيد مندور
االسم

الكلية

الماجستير
الدرجة العلمية

أحالم محمود الدابي
محمود
مسعود
أميرة
عبك القذكر
المحتسن
عفذف عبك
أمجد مصطفى كامل
محمك صالح محمك محمك أحمك تسليمذن
إسالم سعيد محمد محمد
تامر عبد الهادي صبحي
أميرة عبد الفتاح حسين
أحمد محمد عبد الحميد عبد الكريم
سماح محمد مجاهد
أحمد حسني عبد الرحيم عبد الشافي
مروة صالح أحمد نصار
أحمد عادل محمد أمين
نديرة السعيد فتحي رمضان
حسام سالمة عبد ربه محمد
شيماء محمد حافظ خليل

الطب البشري
البشري
الطب
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الككتوراة
الماجستير
المذجتستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

رائد رمضان سيد محمد

الطب البشري

الماجستير

محمد عبد السالم عثمان العناني

الطب البشري

الماجستير

وسام كمال السيد الخولي
محمود محمد محمد حسانين نجم
محمد مأمون كامل سعيد
محمد إبراهيم عوض الدموهي

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

محمد عبد الحميد محمد محمد
عفيفي
نور الدين أحمد محمود جليلة
محمود عبد العزيز حمودة الشعراوي
حسام محمد أسامة العيسوي
سحر محمود فتوح خلف

الطب البشري

الماجستير

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

22
 22الهضمي
حمضر

الكبد والجهاز
واألمراض المعدية
جملس
التخصص
طب األطفال اجلامعة
األطفال
الطبطب
التسموم
الشرعي و
اجللسة
اإلكلينيكية
األطفال
طب
األنفو
طب وجراحة األ ن والثالثة
طب األطفال
الثالثون
طب األطفال
بتاريخ
طب األطفال
/3/32
طب األطفال
3002
طب األطفال
م
طب األطفال
طب األطفال
أمراض النساء والتوليد
حمضر
أمراض النساء والتوليد
جملس
أمراض النساء والتوليد
اجلامع
الروماتيزم والتأهيل والطب
ة
الطبيعي
اجللس
األمراض العصبية والطب
ة
النفسي
التشخيصيةرابعة
ال
األشعة
الثال
والتداخلية
طب األطفال ثون
طب العين وجراحتها
بتاري
الجراحة العامة /32
الهضمي
الكبد والجهاز
/3
واألمراض المعدية300
طب األطفال 2م
طب العين وجراحتها
األمراض الباطنة
جملس
طب األطفال
اجلامع
األمراض الجلدية والتناسلية
ة
والذكورة
حمضر

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث
الطب البشري

المذجتستير

بذتسم تسعك عبك الحميك قنكيل

الطب البشري
الطب البشري
ي
البشري
الطب البشر
الطب
البشري
الطب البشر
الطب
ي
الطب البشري
الطب البشري
البشري
الطب البشر
الطب
ي
البشري
الطب البشر
الطب
ي
البشري
الطب البشر
الطب
ي
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الدرجة العلمية

المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستيراة
الككتور
الككتوراة
المذجتستير
الككتوراة
المذجتستير
المذجتستيراة
الككتور
المذجتستيراة
الككتور
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير

محمك أحمك عبك الرازق محمك
منذر محمك هشذم علي عبك القذكر
تسمر طلعت إبراهيم نوح

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير

تسذلي صالح محمك الصذوي

الطب البشري

المذجتستير

نهذ محمك فؤاك النميتسي

الطب البشري

المذجتستير

محمك عبك التسميع عبك الخذلق
أمذل حتسن غبذشي
مروة رفعت مصطفى الصذحي

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

المذجتستير
المذجتستير
المذجتستير

إيمذن عبك المنعم محمك توفيق

الطب البشري

المذجتستير

االسم

بذتسم المرتسي عبك التسميع العزوني
محمك محمك مصطفى عمر البذبلي
أحمك
رهذم
تسذلمإبراهيم
تسذلمراقي
بكر ع
محمك
محمك عطذ
نهى نرزيه
البذقي أحمك
اغب عبك
هذني
شريف محمك صالح الكين علي
عمذك عبك المنعم عبك الحي عبك الجواك
عثمذن
الرحمن
يز
عبك العز
عبكراهيم
جيهذنؤاك إب
مروة ف
تسيحه
مر
يب شبذيك
تسرو غر
لطيفمحمك
محمكيم حذفظ
رشكيأحمك
الكينإبراهيم
جاللمحمك
انيذريف
رش
شذهين
إبتتسذم إمذم علي مصطفى
عصذم أحمك محمك الزرقذ
إلهذم محمك تسمير حذمك فليفل
التسيك تسمير شذكر الشبراوي
إينذ محمك مصطفى تسويك
زكي عبك العزيز عبك الشذفي
أحمك محموك عبك العزيز بنكاري
أمن إبراهيم عثمذن
رحذب إبراهيم عبك الرؤوف
إينذ محمك خيري محمك المتسلمي

الكلية

23
 23حمضر

والحنجرة
التخكير والعنذية المركزة
جملس
الجراحية
التخصص
الكموية
أمراض القلب واألوعية اجلامعة
الكموية
أمراض القلب واألوعية
التنذتسلية
األمراض الجلكية و اجللسة
البذطنة
اض كورة
األمر وال
الثالثة و
الجهذز والتوليك
اضوالنتسذء
أمر
الهضمي
الكبك
ة
ز
المرك
العنذية
و
التخكير
الثالثون
واألم ارض المعكية
احية
أمراض الج
الكموية
األوعية
القلبرو
يخ
ر
بتا
األتسذتسية في
الطب
الطبيةالعصبية و
العلومراض
األم
الطفيليذت
الطبية/3/32
النفتسي
التكاخلية
التشخيصية و
األشعة
ألوعية3002
الكموية
اض القلب وا
أمر
التكاخلية
التشخيصية و
األشعة
األتسذتسيةم في
العلوم الطبية
األمراض البذطنة
أمراض القلب واألوعية الكموية
أمراض القلب واألوعية الكموية
الجراحة العذمة
حمضر
األشعة التشخيصية والتكاخلية
األشعة التشخيصية والتكجملس
اخلية
الكموية
أمراض القلب واألوعية اجلامع
األشعة التشخيصية والتكاخلية
ة
التكاخلية
األشعة التشخيصية و
البذثولوجيذ اإلكلينيكيةاجللس
والكيميذيية
ة
األشعة التشخيصية والتكاحلية
األشعة التشخيصية و الرابعة
التكاخلية
التنذتسلية
األمراض الجلكية و الثال
وال كورة
ثون
التنذتسلية
األمراض الجلكية و
بتاري
وال كورة
التنذتسلية
و
األمراض الجلكية
/32
وال كورة
أمراض النتسذء والتوليك/3
الكموية
أمراض القلب واألوعية 300
التنذتسلية
األمراض الجلكية و
2م
وال كورة
األمراض الجلكية والتنذتسلية
وال كورة
حمضر
جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث
الككتوراة
الطب البشري

شيمذء كمذل عبك الوهذب
الطنذني
محمك محمك نصر االسم

البشري
الطبالكلية

المذجتستير
العلمية
الدرجة

نو ار صبحي محمك الهجرتسي

العلوم

في العلوم
اآلكاب
المذجتستير في
المذجتستير
الكيميذء
في
ية
ز
اإلنجلي
اللغة
قتسم
المذجتستير في العلوم
فيوآكابهذ
الكيميذء
العلوم
في
المذجتستير التربية
الكيميذء
قتسم في
وطرق
المنذهج
ككتوراة الفلتسفة في
العلومالتك
فيري الكيميذء
فيبية
الفلتسفةالتر
المذجتستير في
ككتوراة
الجيولوجيذ
العلوم في
الصحة النفتسية
قتسم
العلوم
في
المذجتستير
المذجتستير في التربية
في الكيميذء الال
عضوية
الككتوراة

الروعلي
التسيك
أمذنيمحمك
منة
تسالمة أبو
أيمن علي

اآلكاب
العلوم

محموكمحمك
تسعيك طه
عبك المجيك
تسذمححتسن
خذلك

العلومبية
التر

تسمذح تسذمي تسيك أحمك تسليمة

العلوم

غذكة
صذلحالحميك
عفيفي عبك
حتسنيالعذطي
عمرو عبك

العلومبية
التر

جميلمحمك
مبذرك
التسيك
فتحيأبو
محموكمحمك
محمك

العلومريذضية
التربية ال

رشذ محموك عبك ربه محموك

الطب البشري

هشذم حتسن عبك العزيز الفقي

العلوم

منذل تسمير شبلي متولي

اآلكاب

مجكي صالح محمك البكري

اآلكاب

شعبذن عبك الحميك محموك عبك العذل

اآلكاب

عمر موتسى عمر محموك
( ليبي الجنتسية )
مصطفى تسليم التسيك عطية

اآلكاب
اآلكاب

إبراهيم محمك حذمك عبك المنعم

اآلكاب

المذجتستير في العلوم
في الكيميذء الال
عضوية
الككتوراة في اآلكاب
قتسم الجغرافيذ
الككتوراة في اآلكاب
قتسم الجغرافيذ
الككتوراة في اآلكاب
قتسم الفلتسفة
الككتوراة في اآلكاب
قتسم اإلجتمذع
المذجتستير في اآلكاب
قتسم الفلتسفة
الككتوراة في اآلكاب
قتسم اللغة اإلنجليزية
وآكابهذ

24
 24البذثولوجيذ حمضر

العلوم الطبية األتسذتسية في
البذثولوجيذ جملس
التخصصالهضمي
الكبك والجهذز
اجلامعة
واألمراض المعكية
اجللسة
كيميذء عضوية
الثالثة و
ـــ
كيميذء عضويةالثالثون
كيميذء عضويةبتاريخ
الريذضيذت /3/32

الكيميذء الفيزيذيية

3002

معذكنالصحة
النفتسيةو م
اتسب
وصخور ور
الخذمذت المعكنية
يذيية
الفيز
يذضي
الكيميذء الر
التكريب
حمضر

العلوم الطبية األتسذتسيةجملسفي
البذثولوجيذ
اجلامع
الكيميذء التحليلية
ة

ـــ

اجللس

ـــ

الرابعة

ـــ

الثال

ـــ

بتاري

ة

ثون

الفلتسفة اإلتسالمية/32
/3

ـــ

300
2م

حمضر

جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

عالء معتصم أحمك علي

التربية الريذضية

أحمك رضوان محمك تسذلم
أتسذمة محمك أبو التسعوك عبك الحميك
عذكل مكي حتسن عبك هللا
صالح أحمك إبراهيم عيك
( كويتي الجنتسية )
العالطي
ممكوحرفيك
عبيرحجذج
بكر
مصطفى
محموك
( كويتي الجنتسية )
محمك شعبذن محمك إبراهيم
كعذء صبحي طه علي تسليمذن
محمك فتحي عبك الغفذر مصطفى

التربية الريذضية
الهنكتسة بشب ار
التربية الريذضية
العلوم
التربية الريذضية
التربية النوعية
التربية

محمك عبك الشذفي محمك أحمك

التربية الريذضية

محمك رمضذن محموك لطفي

التربية الريذضية

طالل خذلك نزال رشيك المعصب
( كويتي الجنتسية )
أيمن عبك الرازق عبك التسميع

التربية الريذضية
التربية الريذضية

تذمر تسذلم تسبذعي تسذلم

التربية الريذضية

محمك كمذل محمك عفيفي

التربية الريذضية

الكلية

االسم

يذضية
بيةالر
التالترربية
النوعية

الريذضية
المذجتستير في التربية
العلمية
الدرجة
يذضية
الر
المذجتستير في التربية
الفلتسفة في
ككتورالاةريذضية
الهنكتسة المكنية
المذجتستير في التربية
ككتوراة الفلتسفة في
يذضية
الكيميذء
العلومالرفي
بية
الترربية
في الت
المذجتستير في
المذجتستير
يذضية
ال
النوعيةرقتسم التربية
في التربية
المذجتستير
الفنية
الر
يذضيةالتربية
المذجتستير في
بية
فيالتالترر
بية
المذجتستيرقتسم
النوعية
الفنية النفتسية
قتسم الصحة
ككتوراة الفتسلفة في
التربية الريذضية
ككتوارة الفلتسفة في
التربية الريذضية
المذجتستير في التربية
الريذضية
المذجتستير في التربية
الريذضية
المذجتستير في التربية
الريذضية
المذجتستير في التربية
الريذضية

25
 25حمضر

التكريب الريذضي
جملس
التخصص
اجلامعة

التكريب الريذضي
الهنكتسة اإلنشذيية ( اجللسة
تصميم
لحة )
المنشآت الخرتسذنية المتس
الثالثة و
التكريب الريذضي
كيميذء فيزيذييةالثالثون
بتاريخ
يذضي
التكريب
فية
تصميمذتالرزخر
/3/32
التنظيم واإلكارة3002

تصميمذت زخرفيةم

الصحة النفتسية

التكريب الريذضي

حمضر

جملس

التكريب الريذضي

اجلامع

التكريب الريذضي ة
اجللس
التكريب الريذضي ة

الرابعة

التكريب الريذضي

الثال

التكريب الريذضي

ثون

بتاري
/32
/3

300
2م

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

حمضر

جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
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300
2م

محضر مجلس الجامعة
نيفين شنكي إبراهيم شنكي

التربية النوعية

شرين أحمك أبو المعذطي إبراهيم

التربية النوعية

تسذرة محمك عبك الهذكي التسيك تسنك

التربية النوعية

مجكي الحتسيني علي الحتسيني

العلوم

الشحذت أحمك الشحذت عبك الفتذح

العلوم

منى جميل محمك أحمك

الزراعة

يذتسر رفذعي عبك البذقي

الزراعة

أكرم محموك عبك الخذلق

الطب البيطري

محمك حذتم إبراهيم محمك

الطب البيطري

المذجتستير في التربية
النوعية قتسم التربية
الفنية
المذجتستير في التربية
النوعية قتسم التربية
الفنية
المذجتستير في التربية
النوعية قتسم العلوم
التربوية والنفتسية
المذجتستير في العلوم
في الكيميذء
ككتوراة الفلتسفة في
العلوم في النبذت
ككتوراة الفلتسفة في
العلوم الزراعية
ككتوارة الفتسلفة في
العلوم الزراعية
المذجتستير في العلوم
الطبية البيطرية
المذجتستير في العلوم
الطبية البيطرية

26
 26تصميمذت زخرفية
حمضر
جملس

اجلامعة
تصميمذت زخرفية
اجللسة
الثالثة و

الثالثونربية
( منذهج وطرق تكري الت
الفنية )
بتاريخ

/3/32
الكيميذء الفيزيذيية
3002
الميكروبيولوجي م

إنتذج حيواني
( فتسيولوجي أتسمذك )
إنتذج محذصيل حمضر

جملس

طب شرعي وتسموم واإلجراءات
البيطرية اجلامع
الفذرمذكولوجيذ ة
اجللس
ة

الرابعة

القـــــــــــرار  -:أحيــط المجلــس علمــاً.

الثال
ثون

بتاري
/32
/3

اإلدارة العامة لشئون العالقات العلمية والثقافية

300
2م

 -22للنظــر فــي الم ك ـرة الـواركة مــن اإلكارة العذمــة للعالقــذت العلميــة والثقذفيــة بشــأن الموافقــة علــى إيفــذك الــككتور

حمضر

يذتسر عبك التستذر اتسمذعيل – المكر بقتسم جراحة المتسذلك بكلية الطب البشرى ببنهذ في مهمة علمية لمذ بعك

جملس

الككتوراه إلى متستشفى فيكتوريذ الملكى بجذمعة مذجيل – بكنكا لمكة تسـتة اشـهر بمرتـب يصـرف بذلـكاخل إعتبـذ ار
اجلامع
من تذري إخالء الطرف  ،مع تحمل الجذمعة ت اكر التسفر في ال هذب والعوكة.
 -علمذ بأن مجل

ة

اجللس

الجذمعة وافق على حذلة ممذثلة بجلتسته رقم (  ) 011بتذري 3102 2 34م للتسـفر فـى

مهمة علمية لمذ بعك الككتوراه مع تحمل الجذمعة ت اكر التسفر فى ال هذب والعوكة.

ة

الرابعة

الـداخل
القــــــــــرار  -:الموافقـة علـى إيفـاده فـي مهمـة علميـة بكنـدا لمـدة سـتة شـهور بمرتـب يصـرف مـن
الثال
اعتبا ارً من تاريخ إخ ء طرفه – مـع عـدم تحمـل الجامعـة تـذاكر السـفر فـي الـذهاب والعـودةثون،
مع اإللتلام بقرار مجلس الجامعة رقم ( )72بتاريخ 3103/3/39م.
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

بتاريخ

/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

27
 27 -25للنظــر فــي الم ك ـرة الـواركة مــن اإلكارة العذمــة للعالقــذت العلميــة والثقذفيــة بشــأن الموافقــة علــى إيفــذك الــككتور
حمضر

عبــك الهــذكى محمــوك عبــك الهــذكى محمــك – المــكر

جملس
بقتســم تكنولوجيــذ الهنكتســة الكهربيــة بكليــة الهنكتســة ببنهــذ إلــى
اجلامعة

كنكا فى مهمة علمية وبحثية بجذمعة كونكوركيذ إعتبذ ار من تذري إخالء الطرف على أن تتحمل الجذمعة ت اكر

اجللسة

التسفر في ال هذب والعوكة.
 -علم ــذ ب ــأن مجلـ ـ

الثالثة و

الجذمع ــة واف ــق بجلتس ــته رق ــم ( )011بت ــذري 3102 2 34م ف ــى حذل ــة ممذثل ــة تحم ــل
الثالثون
بتاريخ

الجذمعة قيمة ت اكر التسفر فى ال هذب والعوكة.

/3/32

القــــــــــرار  -:الموافقة على إيفاده فـي مهمـة علميـة بكنـدا لمـدة عـام بمرتـب يصـرف مـن الـداخل بعـد أخـذ

3002

الجامعة
الضمانات الكافية لقضاء مدة اإللتلام إعتبا ارً من تاريخ إخ ء طرفه – مع عدم تحمل
م
تــذاكر الســفر فــي الــذهاب والعــودة  ،مـــع اإللتــلام بقــرار مجلــس الجامعــة رقــم ( )72بتـــاريخ

3103/3/39م.

 -22للنظــر فــي الطلــب المقــكم مــن الــككتور أيمــن فريــك تســمير عبــك العلــيم – المــكر

حمضر

بقتســم البذثولوجيــذ اإلكلينيكيــة
جملس

بكليــة الطــب البيطــري بشــأن الموافقــة علــى مــنح تســيذكته إعــذرة لمــكة عــذم أول بــكون مرتــب للعمــل بكليــة الطــب
اجلامع

البيطري بجذمعة طرابل

ة

بليبيذ.

اجللس

 علمذ بأن تسيذكته عليه قضذء مـكة إلتـزام فـي خكمـة الجذمعـة ومـكتهذ (  2تسـنوات ) كحـك أقصـى تنتهـي فـية

مكة
ابعة
 3104 01 32طبقذ لنص المذكة ( )20من قذنون البعثذت المشذر إليهذ للبعثة بذإلضذفة إلى قضذءه الر
عذم للمهمة العلمية طبقذ لنص المذكة ( )41من قذنون تنظيم الجذمعذت.

الثال

ثون
القــــــــــرار  -:عدم الموافقة على إعارته إال بعد قضاء مدة التلام مماثلة في خدمة الجامعة مدة تبلـ سـبع
بتاري

سنوات بحد أقصى تنتهى فى 3109/0/39م باإلضافة إلى قضاء مدة مماثلة للمهمة العلمية

طبقاً لنص المادة ( )91من قانون تنظيم الجامعات .

تابع  :اإلدارة العامة لشئون العالقات العلمية والثقافية

/32
/3

300
2م

 -22للنظــر فــي الكتــذب الـوارك مــن كليــة الهنكتســة بشــب ار متضــمنذ موافقــة مجلتســهذ رقــم ( )42بتــذري 3102 2 00م
حمضر
على بروتوكول تعذون بين الكلية وجذمعة ميالنو بإيطذليذ.
جملس
 تم عرض الموضوع على مجل الكراتسذت العليذ والبحـوث بتـذري 3102 4 0م وأوصـى  (:بذلموافقـة مـناجلامع
حيث المبكأ  ،على أن يتم تحكيك منتسق من كـال الجـذنبين يكـون متسـيوال عـن تفعيـل بنـوك اإلتفذقيـة  ،ويقـكم
ة
تقري ار تسنويذ يعرض على مجل الجذمعة للوقوف على مذ تم تنفي ه ومذ لم يتم ومعوقذت التنفي .
اجللس
القــــــــــرار  -:الموافقـــة على أن يتم تحديد منسق من ك الجانبين يكون مسئوالً عن تفعيل بنود اإلتفاقيـة
ة
لـم
 ،ويقدم تقري ارً سنوياً يعرض على مجلس الجامعة للوقـوف علـى ( مـا تـم تنفيـذه ) ( -ومـاالرابعة
يتم ) – ( ومعوقات التنفيذ ) وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.
الثال
ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة الثانية بعد املائة بتاريخ 3002/2/2م
واملمتدة حىت 3002/2/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

28
 28ـة
كلي ــة التربي ـ
حمضر

 -24النظ ــر ف ــى المـ ـ كرة الـ ـوارك م ــن اإلكارة العذم ــة للعالق ــذت العلمي ــة والثقذفي ــة بش ــأن موافق ــة مجلـ ـ
النوعيــة بجلتســته بتــذري  3102 2 02علــى انشــذء مجلــة كوريـة محكمــة لنشــر األبحــذث العلميــة للتســذكة أعضــذء
جملس
هيية التكري تسواء بذلكلية أو خذرجهذ على أن تتضمن بعض مواك الاليحة التنظيمية للمجلة مذيلى  -:اجلامعة
اجللسة
 .0مجلـ ــة علميـ ــة متخصصـ ــة تصـ ــكر كوريـ ــذ كـ ــل 2شـ ــهور ويجـ ــوز عمـ ــل اعـ ــكاك خذصـ ــة للمـ ــؤتمرات العلميـ ــة
الثالثة و
(المؤتمرالعلمى للكلية ) أو على حتسب حذجة المجلة.
الثالثون
 .3المجلة العلمية ال تهكف للربح حيث يتمثل غرضهذ الرييتسى فى نشر األبحذث العلمية لخكمة المجتمع فى
بتاريخ
مجذل العلوم والكراتسذت النوعية والتربوية والنفتسية وتوثيق الروابط العلمية والثقذفية مـع الجذمعـذت والم اركـز
/3/32
البحثية على المتستوى المحلى والخذرجى.
3002
 .2تنشــر المجلــة البحــوث ف ـى التخصصــذت النوعيــة بجميــع فروعهــذ طبقــذ للمــذكة ( )02مــن الاليحــة التنفي يــة
م
للنشر العلمي بذلمجلة.
وقك وافق مجل الكراتسذت العليذ والبحوث بجلتسته بتذري  3102 4 0على لك.
حمضر
القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.
جملس
 -24للنظــر فــي الطلــب المقــكم مــن الــككتور هــذني مصــطفى كذمــل محمــك همــذم – المــكر بقتســم ج ارحــة الم ـ
اجلامع
واالعصــذب بكليــة الطــب البشــري بشــأن الموافقــة علــى مــنح تســيذكته أجــذزة لمــكة تســتة أشــهر بــكون مرتــب إلنتهــذء
ة
ـذء
جميع االلتزامذت والمتستحقذت الخذصـة بـه و لـك اعتبـذ ار مـن 3102 01 0م وحتـى 3102 2 20م بعـك إنته
اجللس
مكة العشر تسنوات المرخص له في جملة اجذزاته.
ة
 وقك وافق األتستذ الككتور عميك الكلية بذلتفويض عن مجلتسهذ بنذء على موافقة مجل ـ القتس ـمالرابعة
بتذري 3102 4 3م على لك.
الثال
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علـى مـنس سـيادته أجـالة لمـدة سـتة أشـهر بـدون مرتـب إلنتهـاء جميـع االلتلامـات
ثون
والمستحقات الخاصة به وذلك اعتبا ارً من 3102/01/0م.
بتاري
قرارات المجلس األعلى للجامعات
 -51ق اررات المجل األعلى للجذمعذت الجلتسـة رقم ( )543بتذري 3102 2 4م.
 ق اررات المجل األعلى للجذمعذت الجلتسة رقم ( )542بتذري 3102 2 2م.
القـــــــــــرار  -:أحيــط المجلــس علمــاً .موضوعات متنوعة

/32
/3

300
2م

حمضر

 -50النظــر فــي الطلــب المقــكم الطذلــب محمــك تســعيك حتســين تســليمذن – المقيــك بذلفرقــة الثذلثــة بــذقي لرعــذكة عــذم
جملس
3102 3103م بكلية الحقوق بشأن الموافقة علـى متسـذهمة الجذمعـة فـي جـزء مـن تكـذليف عالجـه و لـك بمبلـغ
اجلامع

21111جنيــه ( ثالث ــون ألــف جني ــه ) م ــن بنــك تك ــذليف ع ــالج غيــر الع ــذملين بذلب ــذب الثــذني بموازن ــة الجذمةع ــة
اجللس
بذإلضذفة إلى مذتسبق المتسذهمة به في تكذليف عالج الطذلب خالل العذم 3102 3103م.
القــــــــــرار  -:الموافقــة على مسـاهمة الجامعـة في جلء من تكاليف ع جه بمبل ( 21111جنيه ) ة
ابعة
( ث ثـون ألــف جنيهـاً ) مــن بنـد تكــاليف عـ ج غيــر العـاملين بالبــاب الثــاني مــن مو ال
النرــة
الثال
الجامعة.
 -53للنظر فى الم كرة الواركة من إكارة المشتريذت بشأن الموافقـة علـى تخصـيص مبلـغ ( 222221جنيـة تقريبـذثون)
عملايـريـةخ
مــن الموازنــة اإلتس ــتثمذرية لمش ــذريع الجذمع ــة للعــذم 3102 3102م حتــى يتتســنى لنــذ البــكء فــي إج ـراءات بت
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29
 29ـه
توريك اإلحتيذجذت الخذصة بكلية التربية النوعية من أثذثـذت وآالالت تصـوير وأجهـزة كمبيـوتر وطبعـذت وخالف
حمضر

حيث لم يكرج لهذ إعتمذكات 3102 3102م.
 و لك نظ ار للحذجة المذتسة والملحة له ه األصنذف وقرب بكء العذم الجذمعى (3102 3102م ) وضيق الوقتاجلامعة
وعــكم وجــوك اثذثــذت بذلكليــة ولضــمذن حتســن تســير العمليــة التعليميــة وانتظذمهــذ تــم اإلتصــذل ومخذطبـة الشــركذت
اجللسة
المــوركة بموجــب منذقصــذت عذمــة تــم طرحهــذ بــإكارة الجذمعــة وبعــض الكليــذت التذبعــة لهــذ أو جهــذت وجذمعـ
ـذت و
الثالثة
أخرى وحصر اإلحتيذجذت الالزمة.
الثالثون
يخ
بتار
لمشـاريع
القــــــــــرار  -:الموافقــة على تخصـيص مبل ( 292961جنية تقريباً ) من الموالنة االسـتثمارية
النوعية/3
الجامعـة للعام المالي 3109/3102م وذلك لتوريد اإلحتياجات الخاصة بكلية التربية /32
3002
مــن أثاثــات و الالت تصــوير وأجهــلة كمبيــوتر وطابعــات وخ فــه  ،وذلــك لضــمان حســن ســير
م
العملية التعليمية وانتظامها وتتخذ باقي اإلجراءات.
 -52النظــر فــى الكتــذب ال ـوارك إلــى األتســتذ الــككتور ريــي الجذمعــة مــن أ.ك أمــين المجل ـ األعلــى للجذمعــذت
بشأن إرتسذل كشف بعكك العذملين بإكارات األمن بذلجذمعة ( لمنحهم صـفة الضـبطية القضـذيية ) بمنذتسـبة بكايـة
حمضر
العــذم الك ارتســي  ،وتشــمل (االتســم ثالثــى -الوظيفــة  -ال ـرقم القــومى ) و لــك لمخذطبــة و ازرة العــكل التستصــكار
جملس
القرار الالزم.
اجلامع
 و ل ــك بن ــذء عل ــى م ــذ ت ــم منذقش ــته ب ــذلمجل األعل ــى للجذمع ــذت لض ــمذن حتس ــن تس ــير العملي ــة التعليمي ــةة
بذلجذمعذت المصرية.
اجللس
القــــــــــرار  -:وقــف منس صفـة الضبطـية القضائيـة للعاملين بإدارة األمن بجامعة بنها  ،مع تفهم أهميتهـا
ة
لبعض الجامعات األخرى خصوصاً للجامعات الكبرى اواخت ف ظروف كل جامعة.
الرابعة
 -52النظر فى الم كرة الواركة من األتستذ الككتور عميك كلية الحقوق بشأن الموافقة على -:
الثال
 .0اعتمذك النظذم األتسذتسى للوقف العلمى ال ى تسبق وأن أوصى به مجل الكليـة بذلموافقـة عليـه بجلتسـته
ثون
رقم (  ) 4بتذري 3102 5 34م.
بتاري
 .3ايــكاع التبرعــذت والمتســذهمذت له ـ ا الوقــف العلمــى بذلوحــكة الحتســذبية بذلكليــة  ،وتلقــى تلــك المتســذهمذت
/32
علــى الحتســذب الخــذص بهــذ  ،مــع تجنيبهــذ بصــفتهذ أم ـواأل مخصصــة لرنفــذق علــى الوقــف وأغ ا
رضـ3ـه/
العلمي ــة و ل ــك حت ــى يمك ــن تفعي ــل هـ ـ ا البرن ــذمج والب ــكء ف ــى انش ــطته الت ــى تع ــوك ب ــذلنفع عل ــى الكلي ــة
300
ومجتمعهذ الجذمعى والمكنى.
2م
القــــــــــرار  -:الموافقــة وتتـخذ باقـي اإلجـراءات.
جملس

حمضر

تابع  :موضوعات متنوعة
 -55للنظــر فــي اإلقت ـراح المقــكم مــن األتســتذ الــككتور متستشــذر ريــي
التنفيـ ي للمعلومــذت بشــأن تقــكم عضــو هييــة التــكري

جملس

اجلامع
الجذمعــة لتكنولوجيــذ المعلومــذت و المــكير
ة

للترقيــة العلميــة يجــب إرفــذق متســتنكا معتمــكا مــن األتســتذ

اجللس

الكليــة
الـككتور نذيـب الك ا
رتســذت العليـذ والبحــوث يثبـت أن المتقـكم قــك إلتـزم بكــل النقـذط التذليـة  -وعلــى أال تقبـل ة
ملف الترقية بكون ه ا المتستنك:

الرابعة

 -أن المتقكم قك رفع كل ملخصذت بحوثه على موقعه اإللكتروني بذلجذمعة

الثال

ثون

بتاريخ
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 أن المتقكم في كل بحوثه قك إتستخكام البريك اإللكتروني التعليمي email eduالبحث ( أو مؤلف مشذرك )

31
 31حمضر
مقرونذ بإتسمه كمؤلف
جملس

 أن المتقكم في كل بحوثه قك أشذر إلى رابط موقع الجذمعة الكلية . www.bu.edu.eg تحقيق لك يمكن بأي وتسيلة يراهذ المتقكم  -ومن ضمنهذ أن يختم بحثه بفقرة شكرAcknowledgement

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و

يضع فيهذ رابط الجذمعة أو الكلية  -وه ا ينطبق عمومذ عنك النشر تسواءالثالثون
بتاريخ

كذن في كورية أو مؤتمر أو نكوة أو لقذء.

/3/32

القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتخذ باقي اإلجراءات.
 -52للنظــر فــي االقت ـراح المقــكم مــن األتســتذ الــككتور متستشــذر ريــي

3002

الجذمعــة لتكنولوجي ـذ المعلومــذت و المـ م
ـكير

التنفي ي للمعلومذت بشأن تكوين فريق الجذمعة للتصنيف العـذلمي  webometricsوترشـيح منتسـقذ لكـل قتسـم
بكليذت الجذمعة لزيذكة الروابط بذلقتسم بهكف التميز في التصنيف العذلمي في البوابة اإللكترونية.

حمضر

جملس
القـــــــــــرار  -:الموافقـــة علـى تكـوين فريـق للجامعــة للتصــنيف العالمــي وترشـيس منسـق بكـل قسـم بكليــات
اجلامع

ــق
الجامعـــة مـــع إدراج بنـــد جديـــد فـــى مجـــالس األقســـام والكليـــات والجامعـــة بمســـمى إداء فريـ
ة

الجامعة للتصنيف العالمى ومناقشته دورياً بدعوة المنسقين.


اجللس

ة
وتتخـذ
مع التنسيق مع االستاذ الدكتور  /مستشار رئيس الجامعة لتكنولوجيا المعلومـات ،

الرابعة

باقى اإلجراءات.
 -52للنظــر فــي االقت ـراح المقــكم مــن األتســتذ الــككتور متستشــذر ريــي

الثال

الجذمعــة لتكنولوجيــذ المعلومــذت و المــكير
ثون

التنفي ي للمعلومذت بشأن نقل موقع المجلة من نطذق  comإلى نطذق الجذمعة.

بتاري
/32

القــــــــــرار  -:الموافقـــة على تلويد البوابة االلكترونية بنسـخة إلكترونيـة أو ورقيـة لكـل األعـداد السـابقة

/3

والحديثة .مع إتاحة المجلة علـى موقـع الجامعـة  .مـع تحويـل المجـ ت الورقيـة الحاليـة إلـى
300
مج ت إلكترونية وعدم إستحداث مج ت ورقية جديدة .مع إنشاء مجلة إلكترونيـة لكـل كليـة.2م

مــع التنســيق مــع االســتاذ الــدكتور  /مستشــار رئــيس الجامعــة لتكنولوجيــا المعلومــات  ،وتتخــذ

حمضر

باقى اإلجراءات.

جملس

تابع  :موضوعات متنوعة

اجلامع
ة

اجللس

 -54للنظر في الم كرة الواركة من مركز االتستشذرات الهنكتسية والفنية بجذمعة بنهذ بشأن الموافقة على إنشذء وحكة
ة

ظـة
ابعة
للتخطيط العمراني تتبع مركز االتستشذرات الهنكتسية والفنية بذلجذمعة وتقوم بأعمذل التخطيط العمراني لمحذفالر

القليوبية وغيرهذ من المحذفظذت.
 -وقك وافق مجل

خكمة المجتمع وتنمية البيية بجلتسته بتذري 3102 4 02م على لك.

الثال

ثون

بتاريخ
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31
 31القـــــــــــرار  -:الموافقــــة علــى إنشـاء الوحــدة كجـلء (تنظـيم داخلــي) بمركـل االستشــارات الهندسـية وتخضــع
حمضر

ل ئحة المعتمدة وتتخذ باقي اإلجراءات.

جملس

اجلامعة

 -54م كرة للنظرفي اإلقتـراح المقـكم مـن لجنـة إكارة المشـروعذت بذلجذمعـة علـى أن تتحمـل الجذمعـة التكلفـة المذليـة

اجللسة

إلعــكاك الك ارتســة الفنيــة بنــذء علــى العــرض الفنــى والمــذلى طبقــذ للتكلفــة فقــط لمشــروع المخطــط العم ارنــي لتطــوير

الثالثة و

مــكاخل محذفظــة القليوبيــة فــي منطقــة شــب ار الخيمــة وميــكان المؤتستســة حيــث تعتبــر كتســذبقة أعمــذل تضــذف لوحــكة
الثالثون
التخطيط العمراني المنشأة حكيثذ بمركز اإلتستشـذرات الفنيـة بذلجذمعـة و لـك فـي إطـذر خكمـة الجذمعـة للمحذفبتاظرـة
يخ
والمجتمع المحيط بهذ ،وألهمية المشروع وحرص الجذمعة أن يكون أحك إنجذزاتهذ.

/3/32

3002
القــــــــــرار  -:الموافقـــة على أن تتحمل الحسابات الخاصة بالجامعة التكلفة الماليـة إلعـداد الدراسـة الفنيـة
م

ـاء علــى العــرض الفنــي والمــالي ( المرفــق ) والمقــدم مــن الســادة أعضــاء هيئــة
للمشــروع بنـ ً
التدريس بوحدة التخطيط العمرانى بالمركل  ،وذلك لتكون إهداء لمحافظة القليوبية مـن جامعـة
بنها فى أطار التعاون بين الجامعة ومحافظة القليوبية.

حمضر

جملس

 -21م ـ كرة للنظــر فــي إتســنذك عمــل تعليــة األتس ـوار علــى جــذنبي الطريــق المــؤكي إلــى النفــق مــن النــذحيتين بــأرض
الجذمعــة بكفــر تســعك ( مــن المبــذنى ) لشــركة الكرنــك بــنف

اجلامع

شــروط وأتســعذر عمليــة كليــة الحذتســبذت والمعلومــذت

والمراكز البحثية بكال من شركة واكى النيل ومقذول أعمذل الصيذنة التسنوية.
-

ة

اجللس

ـذكة
و لــك بنــذء علــى الخطذبــذت ال ـواركة مــن كليتــي ( التم ـريض – والتربيــة ) وك ـ لك إكارة األمــن و لــك لزيـ ة

ابعة
تأمين المنشـآت الجذمعيـة بذلمبـذنى بـكال مـن الحكيـك والتسـلك المجلفـن  ،نظـ ار للحذلـة األمنيـة التـي تمـر بالرهـذ
الثال

البالك في الفترة الحذلية.

ثون

 وبعرض الموضوع على لجنة المشروعذت رأت  ( -:الموافقة على قيذم شركة الكرنك بأعمذل التسور حيثأن تنفي األعمذل تـم بأتسـلوب فنـي وحضـذري عـذلي الجـوكة وبـنف

بتاري

أتسـعذر المقذيتسـة وأقـل مـن تسـعر مقـذول
/32

التسنوية بذإلضذفة إلى تسرعة التنفي ) وضرورة اإلنتهذء قبل بكاية العذم الكراتسي.

القــــــــــرار  -:الموافقــة على -:


/3

300

ـأرضم
إس ــناد عمــل تعليــة األس ــوار علــى جــانبي الطري ــق الم ــؤدي إلــى النفــق مــن النــاحيتين بـ 2

الجامعة بكفر سعد ( من المبانى ) لشركة الكرنك بنفس شروط وأسعار عمليـة كليـة الحاسـبات

حمضر

والمعلومات والمراكل البحثية بدالً من شركة وادى النيل ومقاول أعمال الصيانة السنوية.
متنوعةالصيانة السنوية لمنطقة بنها.
موضوعات أعمال
إصداره لمقاول
اجلامع
السابق :
 مع إلغاء أمر الشغل تابع

جملس

ة

اجللس

 -20م كـرة للنظـر في إعتم ـذك محض ـر مـذ تـم اإلتفـذق عليـه بخصـوص توزيـع األمـذكن بـذلمبنى المخصـص ( لكليـة
ة
الحذتسبذت والمعلومذت  -وكلية الفنون التطبيقية  -ومراكز الجذمعة ) على النحو التذلي :


كلية الحاسبات والمعلومات :

الرابعة

الثال

 يخصص لكلية الحذتسبذت والمعلومذت بذإلضـذفة للـكور األرضـي واألول الـكور الثـذني فيمـذ عـكا الجـزء الخــذصثون
بذلـ (  ) data centerوالغرفـة الملحقـة بهــذ وعليــه فيكـ ـون قـك تـم إضذفـ ـة ح ـوالي (  0111متـر ( ألـف متـر ))
بتاريخ
إلى الكلية.
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كلية الفنون التطبيقية :

 يخص ــص للكلي ــة م ــذ تس ــبق إقت ارح ــه م ــن لجن ــة المش ــروعذت والـ ـ ي يش ــمل األكوار ( الميـ ـزانين الثذل ــث وال ارب ــعجملس
بذإلضذفة إلى الجزء المخصص لهم في البكروم طبقذ للرتسومذت ومكخل خذص بذلكلية ).


اجلامعة

المراكز الخاصة بتكنولوجيا المعلومات :

 يخصـص الـكور الخـذمالثذني.

اجللسة

لم ا
ـكور و
ركـز تكنولوجيـذ المعلومـذت بذإلضـذفة إلـى ال ـ (  ) data centerالموجـوك بذلالثالثة
الثالثون

 مشروعات التطوير والجودة  :يخصص الدور السادس.
 أمذ بذلنتسبة لألمذكن بذلبكروم طبقذ للرتسـومذت النهذييـة للبـكروم  ،وي ارعـى الفصـل بـين الجهـذت المتسـتخكمة كون/3/32
اإلخالل بعوامل األمذن.
3002
القــــــــــرار  -:الموافقـــة على -:
م
 توليع األماكن بالمبنى المخصـص ( لكليـة الحاسـبات والمعلومـات  ،وكليـة الفنـون التطبيقيـة ،
ومراكل الجامعة  ،كما هو موضس أع ه ).
 مع إعتماد تنفيذ التعدي ت المعماريـة المطلوبـة وفقـاً لهـذا التوليـع  ،طبقـاً للرسـومات النهائيـة
حمضر
للبدروم  ،مع مراعاة الفصل بين الجهات المستخدمة دون اإلخ ل بعوامل األمان.
جملس
 -23للنظر في اإلقتراح المقكم من لجنة إكارة المشروعذت بذألتي :
اجلامع
 تكليف وحكة اإلتستشذرات الهنكتسية بكلية الهنكتسة بنهذ بأعمذل التصميمذت المتكذملة للمبنى الجكيك لكلية ةالعلوم بأرض كفر تسعك.
اجللس
 تكليف مركز اإلتستشذرات الهنكتسية بذلجذمعة بأعمذل التصميمذت لمبنى الهنكتسة الزراعية بكلية الزراعةة
بمشتهر.
الرابعة
 تكليف مركز اإلتستشذرات الهنكتسية بذلجذمعة المتكذملة بأعمذل التصميمذت لمصذعك كلية الحذتسبذتالثال
والمعلومذت وكلية الفنون التطبيقية والمراكز البحثية.
ثون
 تكليف مركز اإلتسـتشذرات الهنكتسـية بكلية الهنكتسة بشب ار بتصميم مبنى كلية جكيكة بأرض العبور وفقذبتاري
للكراتسذت التي تسيقكمهذ األتستذ الككتور نذيب ريي الجذمعة لشيون التعليم والطالب.
/32
 تنفي مبنى إلكارة إتستذك الجذمعة ولرتستخكام المؤقت لكلية التربية الريذضية./3
القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتتــخذ باقــي اإلجــراءات.
بتاريخ

م.ع

وقد أنهى اجمللس أعماله يف الساعة اخلامسة مساء
امانة
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ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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