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اجتمع مجلس الكلية الطارئ اليوم االثنين الموافق  2020/8/31الساعة الثامنة مساء أونالين  -برئاسة السيد
أ.د .جمال محمد بحيرى عيسى – عميد الكلية وحضور السادة :
أ.د .محمد عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

أ.م.د .أحمد أحمد عبد الفتاح الحربى

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ.م.د .على حسن على الباز

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

د .هبه حامد أحمد الحديدى

ممثل المدرسين

أ.د .أحمد السعيد طلبة

عضو من الخارج

وقد اعتذر عن عدم الحضور:
أ.م.د .آيه محمد السعيد الزغبى

ممثل االساتذة المساعدين

وتولى أمانة المجلـــــــــــس:
أ.د /محمد عبده راغب عماشه

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وقام باإلعداد وسكرتارية المجلس:
األستاذ  /ايهاب محمد عبده شبكه

مدير مكتب عميد الكلية
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ثم ناقش سيادته املوضوع التالي:

 -1املوضوووع  :مذذذكرة السذذيد أ.د /عميذذد الكليذذة بخصذذو تعذذديل الالئحذذة الداخليذذة لكليذذة الحاسذذبات
والمعلومات الضافة تطبيق نظام التعلم الهجين واجراء االختبارات االلكترونية .
القووورار  :وافق جملس الكلية على تعديل الالئحة وختاطب اجلامعة.

قبل التعديل

بعد التعديل

مادة ( )8نظام الدراسة

مادة ( )8نظام الدراسة

أ -تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة ،ويقسم أ -تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الساعات المعتمدة ،ويقسم
العام الدراسي إلي فصلين دراسيين ،وتكون الساعة المعتمدة العام الدراسي إلي فصلين دراسيين ،وتكون الساعة المعتمدة
هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.
هي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي.
ب -يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح ب -يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح
مائة وأربعة وأربعون ( )144ساعة معتمدة وذلك على مدي مائة وأربعة وأربعون ( )144ساعة معتمدة وذلك على مدي
ثمانية فصول دراسية على األقل ،مقسمة إلى أربعة مستويات ثمانية فصول دراسية على األقل ،مقسمة إلى أربعة مستويات
دراسية.
دراسية.
ج -الدراسة في المستوى األول والثاني مشتركة لجميع ج -الدراسة في المستوى األول والثاني مشتركة لجميع
التخصصات ،ويبدأ التخصص في المستوى الثالث .ولكل قسم أن التخصصات ،ويبدأ التخصص في المستوى الثالث .ولكل قسم أن
يضع الشروط المؤهلة لاللتحاق به بعد إقرارها من مجلس يضع الشروط المؤهلة لاللتحاق به بعد إقرارها من مجلس
الكلية.
الكلية.
د -يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص
وحسب طبيعة المقررات الدراسية أن يقرر تدريس مقرر أو
اكثر بنمط التعليم الهجين أو أي نمط دراسي آخر يقره المجلس
األعلى للجامعات على أن يتم عرض ذلك على مجلس شئون
التعليم والطالب بالجامعة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس
الجامعة العتماده قبل البدء في تنفيذه.
هـ -يجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص
وحسب طبيعة المقررات الدراسية ،أن يقرر عقد االمتحان
إلكترونيا ً في مقرر أو أكثر ،كما يجوز عقد االمتحان في كل
المقرر أو جزء منه بما يسمح بتصحيحه إلكترونياً ،وعلى أن
يتم عرض ذلك على مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعة
للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الجامعة العتماده قبل البدء في
تنفيذه.

وأنهى المجلس أعماله في تمام التاسعة مساء ،،،
يعتمد،،،،

أمين المجلس

عميد الكلية
أ.د /محمد عبده راغب عماشه
أ0د .جمال محمد بحيرى عيسى
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