ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﺸﺮ

ﺍﻟﻨﺸﺮﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
ﻳﻨﺎﻳﺮ  -ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ  -ﻣﺎﺭﺱ
٢٠١٨

مدير عام المركز
اﻻستاذة  /سوزان رشاد القصبجى

فريق العمل )ادارة النشر(
أ .نعيمة السيد عطية
أ  .ﷴ فاروق ﺣسﻦ
أ .ﺧالد ﷴ عبد المجيد

أ.إيمان عبد الستارعبدﷲ
أ .نسمة اﺣمد إسماعيل
أ .جورج شحاته نصرى

مراجعة نهائية
أ.إيمان عبد الستارعبدﷲ

الفـــهــــرس
الصفحة

الموضوع

نشرة يناير ٢٠١٨
أوﻻً:
ثانيا:
ثالﺜا:
رابعا:
ﺧامساً:
سادساً:
سابعا:
ثامنا:

تاسعا:

١١
قرارات السيد رئيس الجمهورية
١٥
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
١٩
قرارات السادة الوزراء
٢١
قرارات المجلس اﻷعلى للجامعات
٣٩
قرارات مجلس جامعة القاهرة
٣٩
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطﻼب
محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث ٣٩
محض ر اجتم اع مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة ٣٩
البيئة
قرارات السيد أ.د .رئيس الجامعة
٤١
 -أوﻻ :شئون أعضاء هيئة التدريس

نشرة فبراير ٢٠١٨
قرارات السيد رئيس الجمهورية
أوﻻً:
ثانيا :قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
ثالﺜا :قرارات السادة الوزراء
رابعا :قرارات المجلس اﻷعلى للجامعات
ﺧامساً :قرارات مجلس جامعة القاهرة
 المصادقات التعيينات تعاقد اعارة منح ألقاب علمية مسائل تنظيمية شئون الطﻼب لوائح اتفاقيات التعاون تشكيل لجان ومجالس مسائل مالية شئون أعضاء هيئة التدريس -وحدات ذات طابع ﺧاص

٦١
٦٣
٦٥
٦٧
٨٣
٩١
٩١
٩٧
٩٨
٩٨
٩٩
١٠١
١٠٣
١٠٤
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧

١٠٧
 تبرعات وهدايا – سحب قرار١٠٨
 احالة للمعاش١٠٨
 اجازات١١٠
 انهاء ﺧدمة١١٢
 استقالة١١٥
سادساً :محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطﻼب
١١٧
 المصادقات /المتابعة١١٨
 تفويضات  /شئون الطﻼب١١٩
 مسائل مالية  /مسائل تنظيمية١١٩
 تشكيل لجان ومجالس١٢٠
 لوائحسابعا :محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث ١٢٣
١٢٥
 المصادقات١٢٦
 مسائل تنظيمية١٢٧
 اتفاقيات التعاون١٢٨
 تشكيل لجان ومجالس١٢٨
 تعديل لوائح١٢٨
 دراسات عليا١٢٩
 شئون الطﻼب١٢٩
 مؤتمرات  /بحوثثامنا :محض ر اجتم اع مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئة
١٣٣
 المصادقات١٣٤
 تشكيل لجان ومجالس١٣٤
 وحدات ذات طابع ﺧاص  /مسائل عامةتاسعا :قرارات السيد أ.د .رئيس الجامعة
١٣٧
 -أوﻻ :شئون أعضاء هيئة التدريس

نشرة مارس ٢٠١٨
قرارات السيد رئيس الجمهورية
أوﻻً:
ثانيا :قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
ثالﺜا :قرارات السادة الوزراء
رابعا :قرارات المجلس اﻷعلى للجامعات
ﺧامساً :قرارات مجلس جامعة القاهرة
 المصادقات -التعيينات

١٤٣
١٤٥
١٤٧
١٤٩
١٥٩
١٦٤
١٦٥

سادساً:

سابعا:

ثامنا:

تاسعا:

١٧٢
 تجديد اعارة١٧٤
 تجديد تعاقد١٧٥
 نقل منح ألقاب علمية١٧٧
 مسائل تنظيمية١٧٩
 شئون الطﻼب١٨٠
 تشكيل لجان ومجالس١٨١
 اتفاقيات التعاون  /لوائح١٨٢
 جوائز١٨٣
 مسائل مالية /تبرعات وهدايا١٨٣
 محو عقوبة١٨٤
 تغيير مسمى  /سحب قرار١٨٤
 اجازات١٨٥
 احالة للمعاش١٨٦
 انهاء ﺧدمة١٨٨
 استقاﻻت١٨٩
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطﻼب
١٩١
 المصادقات /المتابعة  /تفويضات١٩١
 تعديل لوائح  /مسائل تنظيميةمحضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث ١٩٣
١٩٤
 المصادقات١٩٥
 اتفاقيات تعاون  /مهمات علمية١٩٦
 تعديل لوائح  /تشكيل لجان ومجالس١٩٧
 دراسات عليا١٩٩
 بحوثمحض ر اجتم اع مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة ٢٠١
البيئة
٢٠٣
 المصادقات٢٠٤
 تشكيل لجان ومجالس٢٠٥
 مسائل تنظيميةقرارات السيد أ.د .رئيس الجامعة
٢٠٧
 أوﻻ :شئون أعضاء هيئة التدريس٢١١
 -ثانيا :شئون طﻼب الدراسات العليا

إدارة النشر

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
يناير ٢٠١٨

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

أوﻻً  :ﻗــــرارات الســــيد رئيــــس الجمهـــــــــــورية

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

ﻗرار رئيس جمهورية مصر العربية
رﻗم  ٧لسنة ٢٠١٨م
رئيس الجمهورية
بعد اﻹطﻼع على الدستور؛
وعلى ﻗانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رﻗم  ٤٩لسنة ١٩٧٢؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ﻗـــــــــرر
)المادة اﻷولى(

يعين اﻷستاذ الدكتور /محمود السعيد محم ود عب د ال رحمن ـ عمي داً لكلي ة اﻻﻗتص اد
والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة لمدة ثﻼث سنوات .

)المادة الثانية(
علي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في  ١٦ربيع اﻵخر سنة  ١٤٣٩هـ.
الموافق  ٣يناير سنة ٢٠١٨م.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ﻗرار رئيس جمهورية مصر العربية
رﻗم  ٢٨لسنة ٢٠١٨م
رئيس الجمهورية
بعد اﻹطﻼع على الدستور؛
وعلى ﻗانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رﻗم  ٤٩لسنة ١٩٧٢؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ﻗـــــــــرر
)المادة اﻷولى(

تعين اﻷستاذة الدكتورة /عبير سعد زغلول ﷴ عيسوي ـ عميدا ً لكلية التمريض ـ
جامعة القاهرة لمدة ثﻼث سنوات .

)المادة الثانية(
علي وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاح السيسي
صدر برئاسة الجمهورية في  ٣جمادي اﻷولى سنة  ١٤٣٩هـ.
الموافق  ٢٠يناير سنة ٢٠١٨م.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ثــــانــــيا ً :ﻗـــرارات السيــد رئيــس مجلــس الـــــوزراء

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ﻗرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رﻗم  ١لسنة ٢٠١٨
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد اﻹطﻼع على الدستور؛
وعلى ﻗانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رﻗم  ٤٨لسنة ١٩٧٨؛
وعلى ﻗانون شركات ﻗطاع اﻷعمال العام الصادر بالقانون رﻗم  ٢٠٣لسنة ١٩٩١؛
وعلى ﻗانون العمل الصادر بالقانون رﻗم  ١٢لسنة ٢٠٠٣؛
وعلى ﻗانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رﻗم  ٨١لسنة ٢٠١٦؛
وعلى ﻗرار رئيس مجلس الوزراء رﻗم  ٤٥٤لسنة  ١٩٨٧؛
وعلى ﻗرار رئيس مجلس الوزراء رﻗم  ٢٠٥٢لسنة ٢٠٠٢؛

ﻗــــــرر:
)المادة اﻷولى(
يكون يوم اﻷحد الموافق  ٧يناير عام  ٢٠١٨ميﻼدية أجازة رس مية مدفوع ة اﻷج ر
بمناسبة عيد الميﻼد المجيد للعاملين في ال وزارات والمص الح الحكومي ة والهيئ ات
العام ة ووح دات اﻹدارة المحلي ة وش ركات القط اع الع ام وﻗط اع اﻷعم ال الع ام
والقطاع الخاص.

)المادة الثانية(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفى كمال مدبولي
وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في  ١٦ربيع اﻵخر سنة  ١٤٣٩هـ
)الموافق  ٣يناير سنة ٢٠١٨م(.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ﻗرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
رﻗم  ٧٤لسنة ٢٠١٨
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد اﻹطﻼع على الدستور؛
وعلى ﻗانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رﻗم  ٤٨لسنة ١٩٧٨؛
وعلى ﻗانون شركات ﻗطاع اﻷعمال العام الصادر بالقانون رﻗم  ٢٠٣لسنة ١٩٩١؛
وعلى ﻗانون العمل الصادر بالقانون رﻗم  ١٢لسنة ٢٠٠٣؛
وعلى ﻗانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رﻗم  ٨١لسنة ٢٠١٦؛
وعل ى ﻗ رار رئ يس مجل س ال وزراء رﻗ م  ٤٥٤لس نة  ١٩٨٧بش أن اﻷعي اد الت ي
تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة ووحدات القطاع العام؛
وعلى ﻗرار رئيس مجلس الوزراء رﻗم  ١٣٥٥لسنة ٢٠١١؛

ﻗــــــرر:
)المادة اﻷولى(
يكون يوم الخميس الموافق  ٢٥يناير ع ام  ٢٠١٨ميﻼدي ة أج ازة رس مية مدفوع ة
اﻷج ر بمناس بة )عي د ث ورة  ٢٥ين اير ـ عي د الش رطة( للع املين ف ي ال وزارات
والمص الح الحكومي ة والهيئ ات العام ة ووح دات اﻹدارة المحلي ة وش ركات القط اع
العام وﻗطاع اﻷعمال العام والقطاع الخاص.

)المادة الثانية(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

القائم أعمال رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفى كمال مدبولي
وزير اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

صدر برئاسة مجلس الوزراء في  ٣٠ربيع اﻵخر سنة  ١٤٣٩هـ
)الموافق  ١٧يناير سنة ٢٠١٨م(.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ثـــالــثــاَ :ﻗـــــرارات الــســـــــــادة الــــــــــوزراء
ﻻ يــــــــوجـــــــد

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

رابـعـــــــا َ  :ﻗرارات المجلس اﻷعلى للجامعات

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ﻗرارات
المجلس اﻷعلى للجامعات
الجلسة رﻗم ) (٦٧١بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٠
) (١التصديق على محض ر اجتم اع المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة رﻗ م
) (٦٧٠بتاريخ .٢٠١٧/١٢/١٦
 القرار:
المصادﻗة على محضر اجتم اع المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة رﻗ م )(٦٧٠
بتاريخ .٢٠١٧/١٢/١٦

) (٢الع رض المق دم م ن الس يد المهن دس /ياس ر القاض ي وزي ر اﻻتص اﻻت
وتكنولوجيا المعلومات.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
أوﻻً :بالنس بة لمب ادرة إنش اء المجتمع ات التكنولوجي ة لري ادة اﻷعم ال ومراك ز
اﻹبداع بالجامعات المصرية:
١ـ أحيط المجلس علما ً بما عرض ه الس يد المهن دس /ياس ر القاض ي )وزي ر
اﻻتصاﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات( والس يد اﻷس تاذ ال دكتور /خال د عب د
الغف ار )وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي ورئ يس المجل س اﻷعل ى
للجامعات( عن أهمية التعاون بين وزارة التعليم الع الي والبح ث العلم ي
ووزارة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات ،واﻹعﻼن عن مب ادرة إنش اء
التجمع ات التكنولوجي ة لﻺب داع وري ادة اﻷعم ال بالجامع ات المص رية
عل ى مس توى محافظ ات الجمهوري ة به دف تنمي ة مه ارات الش باب،
والتأكيد على أن إستراتيجية الدولة تهتم باﻻتصاﻻت والتكنولوجيا حي ث
أن التعليم والصحة من أهم أولويات الحكومة المصرية.
٢ـ التوصية لدى السادة رؤساء الجامع ات بتق ديم تص ور للمك ان الجغراف ي
المزمع ﻹنشاء مراكز اﻹبداع وريادة اﻻعمال فيه ،حيث من المخط ط ان
ي تم إنش اء  ٢٧تجم ع تكنول وجي لﻺب داع وري ادة اﻷعم ال بواﻗ ع تجم ع
لك ل محافظ ة س يكون مق ره بالجامع ة الحكومي ة الكائن ة بالمحافظ ة
وتتحمل وزارة اﻻتصاﻻت التكاليف كاملة وعلى الجامعات ت وفير المك ان
واﻹشراف على المركز.
٣ـ التوص ية ل دى الس ادة رؤس اء الجامع ات بإع داد الدراس ات الهندس ية
ﻷماكن مراك ز اﻹب داع وري ادة اﻷعم ال ومواف اة مكت ب الس يد أ.د /وزي ر
التعليم والبحث العلمي بها خﻼل فترة ﻗصيرة أي ام عل ى أن يت رك اختي ار
اﻷماكن لوزارة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ثاني اً :بالنس بة لمب ادرة التح ول إل ى الجامع ة الذكي ة لتط وير البني ة التكنولوجي ة
والمعلوماتية بالجامعات المصرية:
١ـ أحيط المجل س علم ا ً ب التقرير المفص ل ال ذي عرض ه وزي ر اﻻتص اﻻت
وتكنولوجي ا المعلوم ات ح ول الجامع ة الذكي ة به دف تط وير البني ة
التكنولوجية والمعلوماتية بالجامع ات المص رية بم ا يس هم ف ي تخ ريج
جي ل ﻗ ادر عل ى المس اهمة بش كل فع ال ف ي بن اء مجتم ع المعرف ة
واﻹن دماج ف ي التح ول الرﻗم ي ال ذي ته دف الدول ة إل ي تحقيق ه،
واﻻنتق ال بالجامع ة إل ى مرحل ة بن اء نظ م وخ دمات إلكتروني ة ذكي ة
متكامل ة تس هم ف ي رف ع كف اءة العملي ة التعليمي ة واﻹداري ة بالجامع ة،
وك ذا تعظ يم دور تكنولوجي ا المعلوم ات ف ي تعزي ز ري ادة الجامع ات
المص رية ف ي التص نيفات العالمي ة ،وإتاح ة البح وث لجمي ع الط ﻼب،
باﻹض افة إل ى الخ دمات الت ي تق دمها الجامع ات الذكي ة ومنه ا :إتاح ة
المقررات اﻹلكترونية ،والبحث المؤسسي والوصول للمعلومات بش كل
سريع ومبسط ،وإدارة اﻷرشفة لكل المحتويات والوثائق المؤسسية.
٢ـ تش كل لجن ة مش تركة م ن وزارة اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات
ووزارة التعل يم الع الي لتقي يم الوض ع ال راهن داخ ل ك ل جامع ة عل ى
مس توى توظي ف تكنولوجي ا اﻻتص اﻻت والمعلوم ات واﻻحتياج ات
الﻼزم ة تمهي داً لتنفي ذ أه داف منظوم ة الجامع ة الذكي ة .ويمث ل وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن كل من السادة:
الدرجة
اﻻسم
نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د /عصام خميس
أ.د /جم ال ال دين عل ي أب و رئيس جامعة المنيا
المجد
رئيس جامعة اﻹسكندرية
أ.د /عصام أحمد الكردي
أ.د /أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻷعل ى
أ.د /يوسف فوزي راشد
للجامعات
مدير شبكة الجامعات المصرية
د /إبراهيم فتحي معوض
٣ـ تكلي ف الس يد أ.د /عص ام خم يس )نائ ب وزي ر التعل يم الع الي والبح ث
العلم ي( بالتنس يق م ع الس يد د /إب راهيم فتح ي مع وض )م دير ش بكة
الجامعات المصرية( بعقد اجتماع بين الم ديرين التنفي ذيين للمعلوم ات
بالجامع ات ) (CIOووزارة اﻻتص اﻻت لمناﻗش ة الوض ع ال راهن
لﻼمكانيات المتاحة بالجامعات وبحث اﻻحتياجات الﻼزمة للوصول إل ى
التحول إلى الجامعة الذكية.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

) (٣كت اب الس يد المستش ار /وزي ر ش ئون مجل س الن واب بش أن توص يات
اللج ان النوعي ة خ ﻼل ش هر ن وفمبر  ٢٠١٧متض منة لجن ة الش ئون
اﻹفريقي ة والع رض المق دم م ن الس يد أ.د /الس يد فليف ل رئ يس لجن ة
الشئون اﻹفريقية بمجلس النواب.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
١ـ أحيط المجلس علما ً بالتص ور المس تقبلي ال ذي ﻗدم ه الس يد أ.د /الس يد فليف ل
)رئ يس لجن ة الش ئون اﻷفريقي ة بمجل س الن واب( لتفعي ل دور الجامع ات
المصرية في خدمة الق ارة اﻷفريقي ة بص فة عام ة ودول ح وض الني ل بص فة
خاص ة خ ﻼل الفت رة المقبل ة ،والمقترح ات الت ي تتص ل بتفعي ل دور كلي ات
الزراعة بدول حوض النيل وزيادة ع دد المق ررات المعني ة بالق ارة اﻷفريقي ة
ف ي المن اهج الجامعي ة ،والنظ ر ف ي ع ودة ف رع الخرط وم بجامع ة الق اهرة،
وك ذا تفعي ل الخ دمات الطبي ة المقدم ة ل دول ح وض الني ل م ن خ ﻼل
المستشفيات الجامعية في كافة التخصصات ،والدعم الفن ي م ن خ ﻼل ب رامج
التدريب ،وكذلك تفعيل دور القوة الناعمة المصرية ف ي مج ال التعل يم الع الي
والثقافة بالقارة اﻷفريقية.
٢ـ تشكل لجنة من كل من السادة:
رئ يس لجن ة الش ئون اﻷفريقي ة رئيسا ً
أ.د /السيد فليفل
بمجلس النواب
رئ يس أكاديمي ة البح ث العلم ي أمينا ً
أ.د /محمود صقر
والتكنولوجيا
عضوا ً
رئيس جامعة ﻗناة السويس
أ.د /ممدوح غراب
عضوا ً
رئيس جامعة أسيوط
أ.د /أحمد عبده جعيص
عضوا ً
رئيس جامعة اﻹسكندرية
أ.د /عصام الكردي
عضوا ً
رئيس جامعة القاهرة
أ.د /ﷴ عثمان الخشت
الق ائم بأعم ال أم ين المجل س عضوا ً
أ.د /يوسف راشد
اﻷعلى للجامعات
مس اعد أول وزي ر التعل يم والبح ث عضوا ً
أ.د /حسام المﻼحي
العلمي للعﻼﻗات الثقافي ة والبعث ات
وشئون الجامعات
مستش ار وزي ر التعل يم الع الي عضوا ً
أ.د /هاني الشمي
والبحث العلمي للشئون اﻷفريقية
لبحث وإعداد تقرير عن اﻻتفاﻗيات القائمة والمفعل ة ب ين الجامع ات المص رية
والجامعات اﻷفريقية للوصول إلى حج م التع اون الك ائن واﻻحتياج ات الحالي ة
والمستقبلية الﻼزمة في هذا الشأن.
٣ـ التوص ية ل دى الس ادة رؤس اء الجامع ات بإرس ال البعث ات والقواف ل م ن
الجامع ات المص رية إل ى ال دول اﻷفريق ة خاص ة دول ح وض الني ل وإنش اء
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مراك ز ) طبي ة ـ زراعي ة ـ تكنولوجي ة ـ علمي ة ـ ص ناعية ـ بيطري ة ـ (....
ﻹرساء وتفعيل دور الجامعات المصرية في التعاون مع القارة اﻷفريقية.

) (٥كتاب السيد أ.د /مساعد أول ال وزير لش ئون العﻼﻗ ات الثقافي ة والبعث ات
وش ئون الجامع ات المرف ق ب ه كت اب الس يد أ.د /رئ يس أكاديمي ة البح ث
العلم ي والتكنولوجي ا بش أن اﻹع ﻼن ع ن خط ة البعث ات للع ام اﻷول
 ٢٠١٨/٢٠١٧من الخطة الخمسية الثانية .٢٠٢٢/٢٠١٧
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
١ـ أح يط المجل س علم ا ً بكت اب الس يد أ.د /مس اعد أول ال وزير لش ئون العﻼﻗ ات
الثقافي ة والبعث ات وش ئون الجامع ات المرف ق ب ه كت اب الس يد أ.د /رئ يس
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بش أن اﻹع ﻼن ع ن خط ة البعث ات للع ام
اﻷول  ٢٠١٨/٢٠١٧من الخطة الخمسية الثانية ٢٠٢٢./٢٠١٧
٢ـ التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بإعداد مقترحاتهم في هذا الشأن.

) (٦اﻻستعداد للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي .٢٠١٨/٢٠١٧
 القرار:
ﻗرر المجلس التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بسرعة إعﻼن النت ائج ف ور
اﻻنته اء منه ا ،وض رورة دع م التواص ل والح وار ب ين الط ﻼب واﻷس اتذة،
واﻻهتمام بكافة اﻷنشطة والمبادرات الطﻼبي ة؛ بم ا يس هم ف ي تك وين الشخص ية
المتكاملة للطالب الجامعي ،مع ﻗيام كل جامعة بإعﻼن خريطة اﻷنش طة الطﻼبي ة
خ ﻼل أج ازة منتص ف الع ام الدراس ي بمختل ف مجاﻻته ا س واء الثقافي ة أو
الرياضية أو الفنية لتشجيع الطﻼب على المشاركة فيها.
م ع التوص ية بض رورة اﻻس تعداد لب دء الفص ل الدراس ي الث اني للع ام الج امعي
 ،٢٠١٨/٢٠١٧والعم ل عل ى تحقي ق اﻻنض باط وتواج د الس ادة أعض اء هيئ ة
التدريس بكلياتهم.

) (٧تدريس مقرر حقوق اﻹنسان ومكافحة الفساد بالجامعات المصرية.
 القرار:

ﻗرر المجلس تفعيل تدريس مق رر حق وق اﻹنس ان ومكافح ة الفس اد اعتب ارا ً م ن
الفصل الدراسي الثاني لهذا العام الجامعي  ٢٠١٨/٢٠١٧بالجامعات المصرية.

) (٨مبادرة المنحة اﻷلمانية لمعاوني هيئة التدريس.
 القرار:

أح يط المجل س علم ا ً بمب ادرة المنح ة اﻷلماني ة لمع اوني هيئ ة الت دريس ،م ع
التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بتقديم ترشيحاتهم في هذا الشأن.
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* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس اﻷعلى للجامعات الجلس ة رق م
) (٥٣بتاريخ .٢٠١٨/١/١٥
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس اﻷعلى للجامعات الجلسة رق م )(٥٣
بتاريخ  ٢٠١٨/١/١٥والذي تضمن الموضوعات اﻵتية:

) (١٧كتاب السيد أ.د /رئيس جامعة القاهرة بشأن إضافة مقرر س يكولوجية
اﻹب داع لقائم ة المق ررات اﻻختياري ة الح رة الت ي يخت ار م ن ض منها
الطﻼب في البرنامج المشترك مع جامعة وﻻية جورجيا بكلية التج ارة
بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ إض افة مق رر س يكولوجية اﻹب داع لقائم ة المق ررات اﻻختياري ة الح رة الت ي
يختار من ضمنها الطﻼب في البرنامج المش ترك م ع جامع ة وﻻي ة جورجي ا
بكلية التجارة ـ جامعة القاهرة.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الﻼزم في هذا الشأن.

) (٢٦عرض توص ية اللجن ة العلي ا للنظ ر ف ي تظلم ات الس ادة أعض اء هيئ ة
الت دريس م ن بع ض توص يات اللج ان العلمي ة بجلس تها بت اريخ
 ٢٠١٧/١٢/٢٦بالموافق ة عل ى ترقي ة الس يدة ال دكتورة /هب ه ﷲ
فاضل محمود علي الحبالي ـ المدرس بقس م ط ب اﻷطف ال بكلي ة الط ب
جامع ة الق اهرة لدرج ة أس تاذ مس اعد ط ب اﻷطف ال تخص ص" عناي ة
مركزة".
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى مخاطب ة الس يد اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس جامع ة
الق اهرة لع رض الموض وع عل ى مجل س الجامع ة للموافق ة عل ى ترقي ة الس يدة
ال دكتورة /هب ه ﷲ فاض ل محم ود عل ي الحب الي ـ الم درس بقس م ط ب اﻷطف ال
بكلي ة الط ب بالجامع ة لدرج ة أس تاذ مس اعد ط ب اﻷطف ال تخص ص " عناي ة
مركزة" لحصولها على تقدير جيد جدا ً في بح ث وتق دير جي د ف ي س بعة أبح اث
بإجم الي نق اط  .٤٤الق رار :ط ه ودرج ة مناقش ة  ١٠/٧ودرج ة نش اط علم ي
 ٢٠/١٨بإجمالي تقييم  ١٠٠ / ٦٩.٨٧درجة.

) (٣٣رفع أسماء بعض السادة أعض اء هيئ ة الت دريس م ن عض وية اللج ان
العلمية وقوائم المحكمين بدورتها الثانية عشر.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ى رف ع أس ماء بع ض الس ادة أعض اء اللج ان العلمي ة
وقوائم المحكمين على النحو التالي:
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١ـ الس يد اﻷس تاذ ال دكتور /عب د الج واد المت ولي عب د الج واد اﻷس تاذ بقس م
النساء والتوليد بكلية الطب ـ جامع ة المنص ورة م ن ﻗائم ة محكم ين اللجن ة
العلمية للتوليد وأمراض النساء وذلك لص دور ﻗ رار جامع ة المنص ورة رﻗ م
 ٦٥٢٨بت اريخ  ٢٠١٧/١٠/١٠بإنه اء خدم ة س يادته إعم اﻻً ﻷث ار الم ادة
) (٧من القانون ) (٨لسنة ٢٠١٥.
٢ـ الس يد اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ الس عيد ﷴ حس ن غ انم اﻷس تاذ المتف رغ بكلي ة
الط ب ـ جامع ة المنص ورة م ن ﻗائم ة محكم ين اللجن ة العلمي ة للتولي د
وأمراض النساء وذلك لصدور ﻗرار جامع ة المنص ورة رﻗ م  ٦٥٢٨بت اريخ
 ٢٠١٧/١٠/١٠بإنهاء خدمة سيادته إعماﻻً ﻵث ار الم ادة ) (٧م ن الق انون
) (٨لسنة ٢٠١٥.
٣ـ السيدة اﻷستاذة الدكتورة /ه دى أحم د ن دا ﷴ أم ين اﻷس تاذ المتف رغ بقس م
الكيمي اء الحيوي ة بكلي ة الط ب ـ جامع ة المنص ورة م ن عض وية اللجن ة
العلمية للكيمياء الحيوية الطبية وذل ك لص دور ﻗ رار جامع ة المنص ورة رﻗ م
 ٧٨٤٤بت اريخ  ٢٠١٧/١٢/٥بمجازاته ا بعقوب ة التنبي ه لخروجه ا عل ى
مقتضى الواجب الوظيفي والقيم والتقاليد الجامعية اﻷصيلة.
٤ـ القرار :اﻷستاذ الدكتور /فجر بكر ﷴ الشحات بازيد اﻷس تاذ المتف رغ بقس م
الكيمياء الحيوية بكلية الطب ـ جامعة المنصورة من ﻗائم ة محكم ين اللجن ة
للكيمياء الحيوية الطبية وذلك لص دور ﻗ رار جامع ة المنص ورة رﻗ م ٧٨٤٤
بت اريخ  ٢٠١٧/١٢/٥بمجازاته ا بعقوب ة التنبي ه لخروجه ا عل ى مقتض ى
الواجب الوظيفي والقيم والتقاليد الجامعية اﻷصيلة.

* اعتماد محضر اجتماع المجلس اﻷعلى لش ئون الدراس ات العلي ا والبح وث
الجلسة رﻗم ) (٢٩بتاريخ .٢٠١٨/١/٩
 القرار:
اعتماد محضر اجتم اع المجل س اﻷعل ى لش ئون الدراس ات العلي ا والبح وث الجلس ة
رﻗ م ) (٢٩بت اريخ ) ٢٠١٨/١/٩م ا ع دا الموض وع الخ اص بالس يدة /نادي ة م اهر
إبراهيم معوض عضو بعثة اﻹشراف المشترك للحص ول عل ى درج ة ال دكتوراه م ن
الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية وذلك لعرضه كموضوع مستقل بمحضر جلسة المجل س
اﻷعلى للجامعات الحالية الموضوع رﻗم  (٤والذي تضمن الموضوعات التالية:

) (٤٦كت اب ج امعتي )ع ين ش مس ،المنص ورة( بش أن إب داء ال رأي ح ول
ﻗواعد الدكتوراه الفخرية.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ﻗواعد منح درج ة ال دكتوراه الفخري ة المعم ول به ا
بجامعة القاهرة لتكون بمثابة ﻗواعد استرشادية ،وذلك على النحو التالي:
ـ من الجهة القانونية:
كل الجامع ات بكيفي ة عام ة حفظ ت دائم ا ً لنفس ها الح ق ف ي م نح لق ب دكت ور
منه ا )أو أي درج ة م ن ال درجات الت ي له ا أن تمنحه ا ب الطرق العادي ة( ب ﻼ
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امتح ان وﻻ رس اله فحفظ ت الجامع ات لنفس ها ح ق تق دير الظ روف والكيفي ة
التي بها تم نح درج ة ش هادة ال دكتوراه أو أي درج ة علمي ة به ذه الص فة أي
بﻼ امتحان وﻻ رسالة يك ون ع ادة م ن اختص اص المجل س أو هيئ ة الزعم اء
ال ذي يمث ل أﻗس ام الجامع ة المختلف ة .والقاع دة ﻗب ل م نح الش هادة استش ارة
مجلس الكلية التي تؤهل الدراسة فيها للحصول على شهادة من النوع المراد
منحه )وتختلف كيفي ة ه ذه اﻻستش ارة ب اختﻼف ال بﻼد( فمجل س كلي ة اﻵداب
مثﻼً يؤخذ رأيه عندما يراد منح لقب دكتور في اﻵداب.
ـ من الجهة العلمية:
إن منح الدكتوراه بﻼ امتحان أو رسالة يعتب ر دائم ا ً كمكاف أة عالي ة ذات ص فة
استثنائية ولذا ﻻ تكثر الجامعات من منح هذه اﻷلقاب حرصا ً عل ى ع دم تقلي ل
ﻗيمتها بل تمنحها ﻷسباب جدية.
ـ معايير وأسس جامعة القاهرة في منح الدكتوراه الفخرية:
١ـ إض فاء التك ريم عل ى الشخص يات الت ي حقق ت إنج ازات مرموﻗ ة ف ي مي دان
تخصص هم ،ووص لوا إل ى مكان ة س امية ف ي مهن تهم ،بحي ث أص بحت معلم ا ً
يش ار إلي ه بالبن ان وأس همت ف ي خدم ة مجتمع اتهم وتحقي ق الرفاهي ة
واﻻستقرار في ربوعها.
٢ـ تكريم خريج ي الجامع ة ال ذين ﻗ اموا بأعم ال عظيم ة أو ش غلوا مناص ب عل ى
المستوى العالمي ،وشهد بمنجزاتهم القاصي وال داني ،وحظي ت الجامع ة م ن
تحقيقهم لهذه المنجزات بالشهرة والثناء.
٣ـ إظهار اﻻمتنان تجاه شخصيات عالمية ﻗدمت أيادي بيضاء للبشرية من خ ﻼل
شغلهم لمناصب ﻗيادية ،وجعلوا مناص بهم أداة لخدم ة بن ي وط نهم والبش رية
جمعاء ،بحيث تركوا بصمة ﻻ تمحي مهما تقادم بهم العهد.
٤ـ تك ريم اﻷش خاص ال ذي أس دوا للجامع ة فض ﻼً عميق ا ً ﻗ دموه له ا طواعي ة
واختيار بوصفها رمزا ً للثقافة والعلم في مصر وكان إسهامهم عون ا ً للجامع ة
في نهضتها ودعما ً لها في مسيرتها المظفرة.
٥ـ إغ داق الثن اء عل ى اﻷش خاص ال ذي كرس وا أنفس هم لخدم ة ﻗض ايا البح ث
العلمي والثقاف ة والس ﻼم وس ائر الق يم الرفيع ة ،بحك م ان الجامع ة ترع ى ك ل
ه ذه القض ايا اﻹنس انية وتس اندها خدم ة منه ا للمجتم ع البش ري ورغب ة م ن
جانبها في ترﻗية الحياة اﻹنسانية وتقدمها.
٦ـ التكريم لمن حصل على أشكال متعددة من التقدير المصري والعربي وال دولي
)أوسمة ،نياشين ،جوائز عالمية(.

) (٤٧تقارير الجامعات بشأن المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العلي ا
بالجامعات المصرية.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
 (١ﻗيام الجامعات بمواف اة أمان ة المجل س اﻷعل ى للجامع ات بمقترحاته ا بش أن
المصروفات الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
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 (٢تشكل لجنة من كل من السادة:
أ.د /صديق عبد السﻼم توفيق

نائ ب رئ يس جامع ة اﻹس كندرية
لش ئون الدراس ات العلي ا والبح وث
السابق
نائب رئيس جامع ة جن وب ال وادي
أ.د /محمود خضاري معله
لشئون الدراسات العليا والبحوث
نائب رئيس جامعة أس يوط لش ئون
أ.د /طارق عبد ﷲ مرسى
الدراسات العليا والبحوث
لدراس ة موض وع المص روفات الدراس ية لمرحل ة الدراس ات العلي ا بالجامع ات
المصرية في ضوء مقترحات الجامعات ف ي ه ذا الش أن ،وتق ديم تقري ر يع رض
في الجلسة القادمة.

) (٤٩كت اب الس يد أ.د /مس اعد أول وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي
لشئون العﻼﻗ ات الثقافي ة والبعث ات وش ئون الجامع ات بش أن اﻹحاط ة
بأن الوكالة اﻷمريكية للتنمية الدولية ﻗد أعلنت في موﻗعها اﻹلكتروني
للجامع ات اﻷمريكي ة بتق ديم اس تبيان خ اص ببرن امج الش راكة ب ين
الجامعات المصرية واﻷمريكية.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد أ.د /مساعد أول وزي ر التعل يم الع الي والبح ث
العلم ي لش ئون العﻼﻗ ات الثقافي ة والبعث ات وش ئون الجامع ات المتض من أن
الوكالة اﻷمريكية للتنمية الدولي ة ﻗ د أعلن ت ف ي موﻗعه ا اﻹلكترون ي للجامع ات
اﻷمريكي ة بتق ديم اس تبيان خ اص ببرن امج الش راكة ب ين الجامع ات المص رية
واﻷمريكية.

) (٥٠كتاب السيد أ.د /مساعد أول الوزير لشئون العﻼﻗات الثقافية والبعث ات
وش ئون الجامع ات بش أن ترش يحات الجامع ات المص رية م ن الس ادة
معاوني أعضاء هيئة التدريس وفقا ً لبرنامج مبادرة المنح الرئاسية.
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً بكت اب الس يد أ.د /مس اعد أول ال وزير لش ئون العﻼﻗ ات
الثقافية والبعثات وش ئون الجامع ات بش أن ترش يحات الجامع ات المص رية م ن
السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس وفقا ً لبرنامج مبادرة المنح الرئاسية.

) (٥١كتاب السيد الدكتور /نائب مدير مركز الخدمات اﻹلكترونية والمعرفي ة
بش أن ﻗي ام وح دة المكتب ات الرﻗمي ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات
بالتنسيق والتدريب واﻹشراف على مهام بنك المعرفة المصري.
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 القرار:

أح يط المجل س علم ا ً بالمذكرةالمقدم ة م ن الس يد ال دكتور /نائ ب م دير مرك ز
الخدمات اﻹلكتروني ة والمعرفي ة بش أن ﻗي ام وح دة المكتب ات الرﻗمي ة ب المجلس
اﻷعل ى للجامع ات بالتنس يق والت دريب واﻹش راف عل ى مه ام بن ك المعرف ة
المصري ،والتوص ية ل دى الجامع ات بإتاح ة ال دخول لك ل م ن الس ادة الب احثين
)المصريين بالخارج ـ الوافدين بالداخل( على بنك المعرفة المصري والمكتب ات
الرﻗمية.

) (٥٢م ذكرة التف اهم ب ين وزارة التعل يم الع الي وجه از تنمي ة المش روعات
المتوس طة والص غيرة ب وزارة التج ارة والص ناعة ومتناهي ة الص غر
بوزارة التجارة والصناعة.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
١ـ أحيط المجلس علما ً بمذكرة التفاهم بين وزارة التعل يم الع الي وجه از تنمي ة
المش روعات المتوس طة والص غيرة ومتناهي ة الص غر ب وزارة التج ارة
والصناعة.
٢ـ تشكل لجنة من السادة:
الدرجة
اﻻسم
القائم بأعمال أمين المجلس اﻷعلى للجامعات
أ.د /يوسف راشد
أ.د /صديق عبد السﻼم نائب رئيس جامعة اﻹسكندرية لش ئون الدراس ات
العليا والبحوث السابق
نائ ب رئ يس جامع ة ﻗن اة الس ويس لش ئون
أ.د /ماجدة هجرس
الدراسات العليا والبحوث السابق
عض و المكت ب الفن ي ﻷم ين المجل س اﻷعل ى
د /هاجر التونسي
للجامعات
وذلك لتمثيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ بنود م ذكرة التف اهم
المشار إليها بعاليه.

) (٥٣حق وق الملكي ة الفكري ة وب راءات اﻻخت راع وأهميته ا للجامع ات
المصرية.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
١ـ إنشاء مراكز تسجيل براءات اﻻختراع بالجامعات ) (TICOكنق اط تواص ل
مع مركز براءات اﻻختراع بأكاديمية البحث العلمي.
 ٢ـ عمل ﻻئحة خاصة ببراءات اﻻختراع بك ل جامع ة وت وفير الميزاني ة الﻼزم ة
لذلك عل ى أن يك ون تس جيل الب راءات م ن خ ﻼل الس يد أ.د /رئ يس الجامع ة
فقط وليس من عمداء الكليات.
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٣ـ تسجيل وحماية الشعارات ) (Logosالخاصة بالجامعات والكليات واﻷﻗس ام
لتكون عﻼمة مسجلة تحم ي مش اركات الجامع ات م ن أبح اث وب راءات مم ا
يرفع من التصنيف الدولي للجامعات.

* اعتماد محضر اجتماع لجنة العﻼﻗات الثقافية ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات
رﻗم ) (١٢١بتاريخ .٢٠١٧/١٢/١٤
 القرار:
اعتم اد محض ر اجتم اع لجن ة العﻼﻗ ات الثقافي ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات رﻗ م
) (١٢١بتاريخ  ٢٠١٧/١٢/١٤والمتضمن اﻵتي:

) (٥٤عرض ﻗواعد وأسس عقد اﻻتفاﻗيات الثنائية بين الجامعات.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على آليات وتنظيم إج راءات عق د اﻻتفاﻗي ات وذل ك عل ى
النحو التالي:
١ـ إنشاء ﻗاعدة بيان ات باﻻتفاﻗي ات وبروتوك وﻻت التع اون تعتم د عل ى مع ايير
وضعتها وحدة المكتبة الرﻗمية بالمجلس اﻷعل ى للجامع ات ويق وم بتنفي ذها
وحدة نظم المعلومات اﻹدارية تشمل الدراسة الذاتية وبيانات اﻻتفاﻗيات.
٢ـ إجراءات عقد اﻻتفاﻗيات ومتابعته ا الت ي وض عتها اللجن ة المش كلة م ن ﻗب ل
لجنة العﻼﻗات الثقافية بالمجلس اﻷعلى للجامعات.
٣ـ تقوم كل جامعة بتقديم تقرير س نوي ع ن اﻻتفاﻗي ات وبروتوك وﻻت التع اون
يشمل جوانب اﻹنفاق والمخرجات التي تمت من تل ك اﻹتفاﻗي ة وتقي يم م دى
اﻹستفادة منها.
٤ـ تق وم لجن ة العﻼﻗ ات الثقافي ة بإع داد تقري ر لتقي يم اﻻتفاﻗي ات وم دى جدي ة
تنفيذها.
٥ـ مرفق تفاصيل اﻵليات واﻹجراءات.

) (٥٥كتاب السيد أ.د /رئ يس مجل س الن واب المتض من م ذكرة لجن ة التعل يم
والبحث العلمي بمجلس النواب عن موضوع طلب ات اﻹحاط ة المقدم ة
م ن الس يدة النائب ة ال دكتورة /إين اس عب د الحل يم بش أن ع زل أس اتذة
الجامعات المنتمين لﻺخوان.
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً كت اب الس يد أ.د /رئ يس مجل س الن واب المتض من م ذكرة
لجن ة التعل يم والبح ث العلم ي بمجل س الن واب ع ن موض وع طلب ات اﻹحاط ة
المقدم ة م ن الس يدة النائب ة ال دكتورة /إين اس عب د الحل يم بش أن ع زل أس اتذة
الجامعات المنتمين لﻺخوان.
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) (٥٧محضر اجتماع اللجنة المشكلة للنظر ف ي مطال ب الع املين بالجامع ات
رﻗم ) (٤بتاريخ .٢٠١٧/١٢/٢٥
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
أوﻻً :أح يط المجل س علم ا ً بمحض ر اجتم اع اللجن ة المش كلة للنظ ر ف ي مطال ب
الع املين بالجامع ات رﻗ م ) (٤بت اريخ  ،٢٠١٧/١٢/٢٥والمتض من
التوصيات اﻵتية:
ـ اختيار مديرتنفيذي للصندوق من جامعة عين شمس.
ـ إعداد الﻼئحة المالية واﻹدارية للصندوق.
ـ عمل نظام ﻹعداد ﻗاعدة بيانات العاملين بالجامعات.
ـ إرسال استعجال للجامعات التي لم ترد بياناتها حتى اﻵن.
ـ استص دار الق رار الخ اص بتحوي ل رص يد ص ندوق اﻷس اتذة ف وق س ن
الس بعين إل ى ص ندوق الع املين تنفي ذا للق رار الجمه وري والخ اص
بإنشاء الصندوق.
ثانياً :تفويض السيد اﻷستاذ الدكتور /وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي ف ي
إص دار ﻗ رار وزاري مش ترك م ع الس يد /وزي ر المالي ة بتحوي ل رص يد
صندوق اﻷساتذة فوق سن السبعين إلى صندوق تحسين أح وال الع املين
بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس.
ثالثاً :يكون مقر صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية م ن غي ر
أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس.

) (٥٨النظ ر ف ي ال رد ال وارد م ن لجن ة ﻗط اع الع ﻼج الطبيع ي عل ى بع ض
الموض وعات المتعلق ة بمهن ة الع ﻼج الطبيع ي والمحول ة م ن مكت ب
الس يد اﻷس تاذ ال دكتور /وزي ر التعل يم الع الي ومرفق ا ً به ا كت اب الس يد
الدكتور /نقيب العﻼج الطبيعي في هذا الشأن.
 القرار:
ﻗرر المجلس عدم الموافقة عل ى اﻗت راح لجن ة ﻗط اع الع ﻼج الطبيع ي وم ا ج اء
بكتاب السيد الدكتور /نقيب العﻼج الطبيعي بشأن بعض الموض وعات المتعلق ة
بمهنة العﻼج الطبيعي.

) (٦٠كت اب الس يدة أ.د /رئ يس لجن ة ﻗط اع التم ريض بش أن طل ب الموافق ة
على الﻼئحة الدراسية للبرن امج المكث ف ف ي التم ريض لم نح الدرج ة
الثاني ة ف ي البك الوريوس ف ي عل وم التم ريض لخريج ي الكلي ات
اﻷخرى.
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 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ الﻼئحة الدراسية للبرن امج المكث ف ف ي التم ريض لم نح الدرج ة الثاني ة ف ي
البكالوريوس في علوم التمريض لخريجي الكليات اﻵخرى.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الﻼزم في هذا الشأن.
٣ـ تعم يم ه ذه الﻼئح ة الدراس ية للبرن امج المكث ف ف ي التم ريض عل ى كاف ة
الجامعات التي بها كلية تمريض مع اتخاذ اﻹجراءات الﻼزمة ﻹض افتها إل ى
اللوائح الداخلية لكليات التمريض.

) (٦٣كت اب الس يد أ.د /رئ يس أكاديمي ة البح ث العلم ي والتكنولوجي ا بش أن
مقت رح م نح درج ات ح افز التف وق /التمي ز العلم ي لط ﻼب الثانوي ة
العامة.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
١ـ أح يط المجل س علم ا ً بكت اب الس يد أ.د /رئ يس أكاديمي ة البح ث العلم ي
والتكنولوجيا بشأن مقترح منح درجات حافز التفوق /التميز العلم ي لط ﻼب
الثانوية العامة.
٢ـ التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بمواف اة أمان ة المجل س بمقترح اتهم
في هذا الشأن.

) (٦٤كت اب الس يدة أ.د /رئ يس اﻹدارة المركزي ة لش ئون الط ﻼب الواف دين
بوزارة التعليم العالي بشأن الكتاب الوارد لﻺدارة من السيدة السفيرة/
نائ ب مس اعد وزي ر الخارجي ة لش ئون البح ث العلم ي والتكنولوجي ا
واﻻتصال بالجامعات ومراكز اﻷبحاث والمتضمن طلب سفارة المغرب
معامل ة أبنائه ا الدارس ين بالجامع ات المص رية بالمث ل فيم ا يخ ص
اﻹعفاء من الرسوم المفروضة لﻺستعﻼم عن شهادة التخرج.
 القرار:
ﻗرر المجلس عدم الموافقة على طلب سفارة المغرب فيما يخص إعف اء أبنائه ا
من الرسوم المفروضة لﻼستعﻼم عن شهادة التخ رج الممنوح ة م ن الجامع ات
المصرية.

) (٦٦كتاب السيد الدكتور /نائب مدير مركز الخدمات اﻹلكترونية والمعرفي ة
ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بش أن بن اء ﻗواع د البيان ات المتكامل ة
بالتعاون مع وزارة اﻻتص اﻻت وتكنولوجي ا المعلوم ات وهيئ ة الرﻗاب ة
اﻹدارية.
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 القرار:

أح يط المجل س علم ا ً بكت اب الس يد ال دكتور /نائ ب م دير مرك ز الخ دمات
اﻹلكترونية والمعرفية ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بش أن بن اء ﻗواع د البيان ات
المتكاملة بالتعاون مع وزارة اﻻتصاﻻت وتكنولوجيا المعلوم ات وهيئ ة الرﻗاب ة
اﻹدارية.

) (٦٨محض ر اجتم اع اللجن ة المش كلة لمراﻗب ة ومتابع ة أعم ال اختب ارات
القدرات المنعقد بتاريخ .٢٠١٨/١/١٠
 القرار:
ﻗ رر المجل س إحال ة الموض وع إل ى المجل س اﻷعل ى لش ئون التعل يم والط ﻼب
واللجنة العليا للتنسيق.

) (٦٩م ذكرة بش أن معادل ة ال درجات العلمي ة بق رار ع ام أو التق دم بص فة
شخصية وعرض الموضوع حالة بحالة.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
أوﻻً :الموافقة على ما يلي:
 ١ـ اﻻعتراف بالدرجات العلمية الممنوحة من الجهات التعليمية الحكومي ة الت ي
ﻻ تخضع لقانون تنظ يم الجامع ات رﻗ م  ٤٩لس نة  ١٩٧٢بحي ث يص در له ا
ﻗرار عام بالمعادلة مرة واحدة فقط.
٢ـ معادلة الدرجة العلمية البكالوريوس من الجه ات التعليمي ة الخاص ة الت ي ﻻ
تخضع لقانون تنظيم الجامعات رﻗم  ٤٩لس نة  ١٩٢بحي ث يص در له ا ﻗ رار
عام بالمعادلة لمدة محددة )عام واحد ف ي حال ة وج ود مﻼحظ ات أو معادل ة
إدارية لمدة عام واحد أو معادلة لمدة خمس سنوات( وذلك بعد تق دم الجه ة
للمعادلة ﻷمانة المجلس اﻷعلى للجامعات.
٣ـ معادل ة الدرج ة العلمي ة الماجس تير م ن الجه ات التعليمي ة الخاص ة الت ي ﻻ
تخضع لقانون الجامعات رﻗم  ٤٩لسنة  ١٩٧٢بصفة شخصية لمدة مح ددة
)عام واحد في حالة وجود مﻼحظات أو معادل ة لم دة خم س س نوات( وذل ك
بعد تقدم الجهة للمعادلة ﻷمانة المجلس اﻷعلى للجامعات.
٤ـ معادل ة الدرج ة العلمي ة ال دكتوراه م ن الجه ات التعليمي ة الخاص ة الت ي ﻻ
تخضع لقانون الجامعات رﻗم  ٤٩لسنة  ١٩٧٢بصفة شخصية لمدة مح ددة
)عام واحد في حالة وجود مﻼحظات أو معادل ة لم دة خم س س نوات( وذل ك
بعد تقدم الجهة للمعادلة ﻷمانة المجلس اﻷعلى للجامعات.
ثانياً :إلغاء كل ما يخالف ذلك من ﻗرارات.

) (٧٣كت اب الس يد أ.د /رئ يس جامع ة الق اهرة بش أن إنش اء ب رامج
البكالوريوس المهني بنظ ام الس اعات المعتم دة بنظ ام التعل يم الم دمج
بكلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة.
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 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
أوﻻً :الموافقة لمدة عام على أن يجدد بعد تقييم التجربة على إنش اء برن امجين
للحصول على درج ة البك الوريوس المهن ي ف ي التربي ة للطفول ة المبك رة
بنظام التعليم اﻹلكتروني المدمج بكلي ة التربي ة للطفول ة المبك رة ـ جامع ة
القاهرة لمدة أربع سنوات وهما:
 (١برنامج إعداد معلمات مرحلة رياض اﻷطفال.
 (٢برنامج إعداد معلمات روضات مدارس اللغات والمدارس الدولية.
ثانياً :الموافقة لمدة عام على أن يج دد بع د تقي يم التجرب ة عل ى إنش اء برن امج
للحصول على درجة البكالوريوس المهني في التربي ة للطفول ة المبك رة )تربي ة
خاص ة( بنظ ام التعل يم اﻹلكترون ي الم دمج بكلي ة التربي ة للطفول ة المبك رة ـ
جامعة القاهرة لمدة أربع سنوات وهو:
ـ برنامج إعداد معلمات اﻷطفال ذوي صعوبات اﻹعاﻗة العقلية.
ثالث اً :تأجي ل ب اﻗي الب رامج الفرعي ة المطل وب إص دار ﻗ رار وزاري له ا لح ين
اﻻنته اء م ن إنت اج المق ررات اﻹلكتروني ة للب رامج الت ي تم ت الموافق ة عليه ا
ورغبة الكلية في استكمال باﻗي البرامج.
رابعاً :تقييم البرامج المهنية التي تم ت الموافق ة عل ى إنش ائها س نوياً ،والتأك د
م ن تحقيقه ا لﻸه داف المنش ودة ومراعاته ا جمي ع ش روط ومواص فات لجن ة
التعليم المدمج وفي حالة وجود مخالفات يتم وﻗف البرنامج.

) (٧٥كتاب السيد أ.د /رئيس جامعة القاهرة بش أن اعتم اد الﻼئح ة الموح دة
للبرامج الخاصة بكلية الحاسبات والمعلومات )مرحلة البك الوريوس(
بالجامعة.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ اعتم اد الﻼئح ة الموح دة للب رامج الخاص ة بكلي ة الحاس بات والمعلوم ات ـ
جامع ة الق اهرة والمتض منة برن امجي )تكنولوجي ا الش بكات ـ هندس ة
البرمجي ات( بع د التع ديل وب دء الدراس ة به ذه الﻼئح ة اعتب اراً م ن الع ام
الدراسي ٢٠١٩./٢٠١٨
٢ـ إصدار القرار الوزاري الﻼزم في هذا الشأن.

) (٧٨كت اب وزارة التعل يم الع الي المتض من كت اب الس يد المهن دس رئ يس
ﻗط اع الموازن ة العام ة للدول ة ب وزارة المالي ة والمتض من آلي ات
وض وابط ص رف ح افز الج ودة والتف رغ العلم ي اعتب ارا م ن
) ٢٠١٧/٤/١ف ي ض وء ﻗ رار رئ يس مجل س ال وزراء رﻗ م ١٩٣٣
لس نة  ٢٠١٧والخ اص بزي ادة فئ ات الح افز للس ادة أعض اء هيئ ة
الت دريس ومع اونيهم واﻷس اتذة المتف رغين بالجامع ات المص رية
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وجامع ة اﻷزه ر والهيئ ات والمراك ز البحثي ة بموج ب ﻗ رار رئ يس
المجلس اﻷعلى للجامعات رﻗم  ١٥٩الصادر بتاريخ .(٢٠١١/٩/١٨
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً بكت اب وزارة التعل يم الع الي المتض من كت اب الس يد
المهندس رئيس ﻗطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية والمتض من آلي ات
وضوابط ص رف ح افز الج ودة والتف رغ العلم ي اعتب ارا م ن ) ٢٠١٧/٤/١ف ي
ضوء ﻗرار رئيس مجلس ال وزراء رﻗ م  ١٩٣٣لس نة  ٢٠١٧والخ اص بزي ادة
فئ ات الح افز للس ادة أعض اء هيئ ة الت دريس ومع اونيهم واﻷس اتذة المتف رغين
بالجامعات المصرية وجامعة اﻷزهر والهيئات والمراك ز البحثي ة بموج ب ﻗ رار
رئيس المجلس اﻷعل ى للجامع ات رﻗ م  ١٥٩الص ادر بت اريخ . (٢٠١١/٩/١٨
وذلك على النحو التالي:
* ضرورة اﻹلتزام بتطبيق الضوابط والقواع د ال واردة بق رار رئ يس المجل س
اﻷعلى للجامعات المشار إليه بعالية.
* اﻻستمرار في اتخاذ إج راءات الخص م بقيم ة الزي ادة ف ي فئ ات ح افز الج ودة
وتحس ين اﻷداء الس ابق إﻗراره ا ف ي الع ام الم الي  ٢٠١٦/٢٠١٥تنفي ذا
لمواف قة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء الواردة بكتاب الس يد الل واء
أ.ح /أم ين ع ام مجل س ال وزراء رﻗ م ٣ـ  ٧٤٨٧الم ؤرخ ٢٠١٦/٤/٥
تمويﻼً من خﻼل الموارد الذاتية المتاحة لدى الجامعة.
* موافاة وزارة المالية بالمنصرف الفعلي على النوع المختص ﻗبيل نفاذه.
* موافاة وزارة المالية بموﻗف الصرف الفعلي لكافة أن واع وبن ود الب اب اﻷول
 /اﻷجور وتعويضات العاملين ﻻتخاذ إجراءات التعزيز.

) ( ٧٩مناﻗشة موضوع مصروفات الطﻼب الوافدين بالجامعات المصرية.
 القرار:
ﻗ رر المجل س تكلي ف الس يد أ.د /يوس ف راش د )الق ائم بأعم ال أم ين المجل س
اﻷعلى للجامعات( بإعداد دراسة بشأن ما يلي:
 (١أع داد الط ﻼب الواف دين بالجامع ات المص رية ف ي ال ثﻼث س نوات اﻷخي رة
موزعين على الجامعات والكليات وكذلك الدول المستهدفة.
 (٢بيان تأثير القرارات الصادرة بشأن المصروفات الدراسية للط ﻼب الواف دين
على إجمالي المتقدمين منهم للدراسة بالجامعات المصرية.
وذلك بالتنسيق مع السيد أ.د /حسام المﻼحي )مساعد أول وزي ر التعل يم الع الي
والبحث العلمي لش ئون العﻼﻗ ات الثقافي ة والبعث ات وش ئون الجامع ات( ولجن ة
العﻼﻗات الثقافية بالمجلس اﻷعلى للجامعات.

القائم بأعمال
أمين المجلس اﻷعلى للجامعات
أ.د /يوسف راشد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس اﻷعلى للجامعات
أ.د /خالد عبد الغفار
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ﺧامﺴا َ  -:ﻗــــرارات مجــلﺲ جــامــعــة القـــــاهـــرة
ﻻ يــوجـــــــــــــــــــد

سادسا ً -:محضر اجتماع مجلــﺲ شئــون التعليم والطــﻼب
ﻻ يــوجـــــــــــــــــــد

ساﺑعا ً -:محــضر اجتمـــــاع مجلﺲ الدراسات العليا والبحوث
ﻻ يــوجـــــــــــــــــــد

ثامـــنـــا ً -:محــضر اجـتماع مجلﺲ شئون ﺧـدمة المجتمع
وتنمية البيئة
ﻻ يــوجـــــــــــــــــــد
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 -يناير ٢٠١٨

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

ﺗـاســـــــــعا
قرارات السيد ا.د  /رئيس الجامعة
أوﻻ :شئون اعضاء هيئة التدريس
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 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

٥٤

 ٢٠١٨/٠١/١٧مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /خيري ﷴ عبدالحميد دومه
رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية وادابها بكليه اﻷداب بجامعة
القاهرة لمدة ثﻼث سنوات .
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة): (٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .

٥٥

 ٢٠١٨/٠١/١٧مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /السعيد صابر السعيد
المصرى رئيسا لمجلس قسم علم اﻻجتماع بكليه اﻻداب-جامعة
القاهرة حتى  ٢٠١٩/٤/١٨ﺗاريخ بلوغه سن اﻹحالة للمعاش مع
إبقاء سيادﺗه حتى  ٢٠١٩/٧/٣١نهاية العام الجامعى
 ٢٠١٩/٢٠١٨او حدوث أي ﺗغيير يطرا بالقسم أيهما أقرب.
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة): (٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .

٥٦

 ٢٠١٨/٠١/١٧مادة):(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /مها فتحى السعيد ﷴ رئيسا ً
لمجلس قسم اللغة اﻹنجليزية وادابها بكلية اﻵداب  -جامعة القاهره
حتى  ٢٠٢٠/١/٤ﺗاريخ بلوغها سن اﻹحاله للمعاش مع إبقاء
سيادﺗها حتى  ٢٠٢٠/٧/٣١نهاية العام الجامعى .٢٠٢٠/٢٠١٩
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗها البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
.بهذا العمل
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

٧٣

 ٢٠١٨/٠١/٢٢مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /أمنية امين حلمى اﻷستاذ
بقسم اﻻقتصاد بكليه اﻻقتصاد والعلوم السياسية وكيﻼ للكلية لشئون
الدراسات العليا والبحوث لمدة ثﻼث سنوات .
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار .

٧٤

 ٢٠١٨/٠١/٢٢مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ سالمان ﷴ -اﻷستاذ
بقسم العلوم السياسية بكليه اﻻقتصاد والعلوم السياسية وكيﻼ للكلية
لشئون خدمة المجتمع وﺗنمية البيئة لمدة ثﻼث سنوات .
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار. ،،،
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

٨٩

 ٢٠١٨/٠١/٢٤مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /نهى محمود الزيات
اﻷستاذ بقسم العلوم النفسية بكليه التربية للطفوله المبكرة جامعة
القاهرة وكيﻼً لشئون خدمة المجتمع وﺗنمية البيئة بالكلية ثﻼث
سنوات.
مادة):٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار .......

١٠٧

 ٢٠١٨/٠١/٢٨مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /هاله عفيفى محمود ﷴ
اﻷستاذ بقسم ﺗرميم اﻻثار بكليه اﻵثار وكيﻼً للكلية لشئون خدمة
المجتمع وﺗنمية البيئة بالكلية لمدة ثﻼث سنوات.
مادة):٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار .......

١٠٩

 ٢٠١٨/٠١/٢٩أوﻻ :ﺗعيين السادة أعضاء هيئة التدريس في الوظائف الموضحة
قرين اسم كل منهم بكليات الجامعة ومعاهدها حسب ما هو موضح
فيما يلي:
مدرس

هندسة المناجم والبترول والفلزات

مدرس

طب الفم وعﻼج اللثة

استاذ

الهندسة المعمارية

د.نرمين جﻼل بهجات

مدرس

الهندسة المعمارية

د.جمال عبدالمنعم ﷴ

استاذ مساعد

هندسة القوى الميكانيكية

د.ابراهيم ﷴ ابراهيم ﷴ

مدرس

الهندسة الحيوية الطبية
والمنظومات

د.ﷴ مرسى انور مرسى

مدرس

هندسة الرى والهيدروليكا

مدرس

عﻼج الجذور

مدرس

هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية

استاذ مساعد

المواد الحيوية

د.شيماء اسماعيل جودت

استاذ مساعد

عﻼج الجذور

د.هبه سعيد اسماعيل

مدرس

طب الفم وعﻼج اللثة

مدرس

اللغة اﻻلمانية وآدابها

مدرس

اﻻحصاء

كلية الهندسة د.لمياء ذكى ﷴ مصطفى
كلية طب الفم واﻻسنان د.مروة عمرو حسن ﷴ
كلية الهندسة د.هبه ﷲ عصام الدين خليل

كلية طب الفم واﻻسنان د.فاطمه ﷴ سعيد
كلية الهندسة د.عمرو عبدالنعيم اسماعيل
كلية طب الفم واﻻسنان د.داليا احمد السعيد

كلية اﻵداب د.سلوى عبدالفتاح ﷴ بﻼل
كلية اﻻقتصاد والعلوم د.أيه رزق ﷲ ﷴ أحمد

السياسية
د .أنجى ﷴ مهدي

استاذ مساعد

العلوم السياسية

د.سالى خليفه اسحق

استاذ

العلوم السياسية

كلية التجارة د.دينا محسن حسن

مدرس

ادارة اﻷعمال

كلية العلـوم د.زينب ﷴ عبدالحميد

استاذ مساعد

علوم الفلك والفضاء واﻻرصاد
الجوية

مدرس

علوم الفلك والفضاء واﻻرصاد
الجوية

د.سماح نبيل ابوالحمد

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

استاذ مساعد

علم الحيوان

د.ﷴ احمد سلطان

مدرس

الكيمياء

د.اسماعيل عبدالشافى

ااستاذ

الكيمياء

د.أسماء انس عبدالرحمن

استاذ مساعد

علم الحشرات

د.طارق دردير حسين

استاذ

علم الحيوان

د.د.فاطمه حسين جﻼل

استاذ

علم الحشرات

مدرس

الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية

د.عبدﷲ يحيى

استاذ

التوليد وامراض النساء

د.داليا عبدالفتاح السيد

استاذ مساعد

طب العين وجراحتها

د.رشا حمد ﷲ حافظ

استاذ مساعد

طب العين وجراحتها

د.مها ﷴ يوسف

استاذ مساعد

طب العين وجراحتها

د.ﷴ حسنى عبدﷲ

استاذ مساعد

طب الحاﻻت الحرجة

د.دينا احمد على

استاذ مساعد

الفارماكولوجيا

د.نهى موسى عزب

استاذ مساعد

طب اﻷطفال

د.ميرا برسوم ناشد

مدرس

الفسيولوجيا

د.مى ﷴ عبدالسميع

مدرس

اﻻمراض النفسية

د.داليا خليفه سيد

مدرس

اﻻمراض النفسية

د.نجﻼء فتحى السﻼوى

مدرس

الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية

د.منى عبدﷲ رمضان

مدرس

الطب المهنى والبيئى

د.شادن عادل حسن

مدرس

اﻻمراض النفسية

مدرس

ﺗمريض صحة اﻻم وحديثى
الوﻻده

د.عزة عبدالمغنى عطيه

استاذ

ﺗمريض اﻻطفال

د.أمال حباشى عليوه

استاذ مساعد

ادارة التمريض

د.ايمان عبدالعليم عطيوى

استاذ مساعد

ادارة التمريض

د.ناديه بسيونى ابراهيم

استاذ مساعد

ﺗمريض صحة اﻻم وحديثى
الوﻻده

د.سيدة ﷴ ﷴ

استاذ مساعد

ﺗمريض الصحة النفسية

د.ﷴ على محمود

مدرس

ادارة التمريض

د.سحر حسن على

استاذ مساعد

ادارة التمريض

مدرس

ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العصبى
العضلى وجراحتها

مدرس

الكيمياء الصيدلية

د.اميرة احمد عبدﷲ

استاذ

العقاقير

د.رانيا عبدالمنعم مصطفى

استاذ مساعد

الميكروبيولوجيا والمناعه

د.نرمين عادل احمد

استاذ مساعد

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

كلية العلـوم د.حنان رمضان حمد ﷴ

كلية طب قصر العينى د.لمياء ﷴ حسين

كلية التمريض د.وﻻء محمود عبدالرحمن

كلية العﻼج الطبيعى د.محمود يس الزناﺗى
كلية الصيدلة د.إيمان رافت ﷴ

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ
استاذ

هندسة اﻻلكترونيات واﻻﺗصاﻻت
الكهربية

د.ﷴ فكرى محمود

استاذ

الهندسة المعمارية

كلية الزراعة د.حجاج صﻼح زين

استاذ

الوراثة

د.هانى سعيد ﷴ السيد

مدرس

الوراثة

د.عطيات ﷴ السعيد

استاذ

اﻹقتصاد الزراعى

د.نيرمين طه احمد شنن

استاذ

بساﺗين الزينة

د.أحمد عبدالهادى رشيدى

استاذ مساعد

بساﺗين الفاكهة

د.خالد احمد عبده

استاذ

اﻻقتصاد الزراعي

د.ﷴ سعد عبدالحميد

مدرس

اﻻلبان

د.سالى سمير جابر

استاذ مساعد

اﻷلبان

د.ﷴ ابراهيم ﷴ

استاذ مساعد

اﻻنتاج الحيوانى

مدرس

امراض اﻷسماك ورعايتها

د.كريم ﷴ حسن

مدرس

التشريح

د.عوض احمد عبدالباقى

مدرس

امراض اﻷسماك ورعايتها

د.ﷴ ابراهيم جابر

مدرس

الباثولوجيا

د.هيثم على ﷴ احمد

استاذ

الجراحة والتخدير واﻻشعة

د.محمود عبدالعاطى محمود

استاذ مساعد

الصحة والرعاية البيطرية

استاذ

العﻼقات العامة واﻻعﻼن

د.امل ﷴ فوزى

استاذ مساعد

العﻼقات العامة واﻻعﻼن

د.سماح ﷴ ﷴى

استاذ مساعد

الصحافة

د.خالد زكى ابوالخير

مدرس

الصحافة

مدرس

علوم الحاسب

مدرس

اﻷنثروبولوجيا

كلية الهندسة د.اسﻼم عبدالستار احمد

كلية الطب البيطرى د.محمود مهنى عون

كلية اﻻعﻼم د.نرمين زكريا اسماعيل

كلية الحاسبات والمعلومات د.أمين ﷴ أمين
معهد البحوث والدراسات د.سحر ﷴ ابراهيم

اﻻفريقية
استاذ

جراحة اﻻورام

مدرس

اصول التربية

د.رشا عبدالقادر ﷴ الهندى

مدرس

التعليم العالي والتعليم المستمر

د.خلف عبدالمعطى
عبدالرحمن

مدرس

المناهج وطرق التدريس

د.ابوالنور مصباح أبوالنور

مدرس

اصول التربية

معهد القومي لﻸورام د.احمد مصطفى احمد محمود
كلية الدراسات العليا للتربية د.اسماء مراد صالح

١١٠

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /حنان فهمى أحمد عزام -
اﻷستاذ بقسم ﺗمريض صحه اﻻم وحديثي الوﻻدة بكليه التمريض
وكيﻼً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثﻼث سنوات.
مادة):٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار ...

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٣

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /أفكار رجب ﷴ حسان -
اﻷستاذ بقسم ﺗمريض اﻷطفال بكليه التمريض وكيﻼً للكلية لشئون
خدمة المجتمع وﺗنمية البيئة لمدة ثﻼث سنوات.
مادة):٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار ،،،

١١٤

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور /فاطمه أحمد عابد  -اﻷستاذ
بقسم إدارة التمريض بكليه التمريض وكيﻼً للكلية لشئون التعليم
والطﻼب لمدة ثﻼث سنوات.
مادة):٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار ...

١١٥

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /عماد محمود ﷴ حماده
رئيسا لمجلس قسم عﻼج اﻷورام والطب النووي بكليه طب قصر
العيني-جامعة القاهرة حتى  ٢٠٢٠/١٢/٢٤ﺗاريخ بلوغه سن
اﻹحالة للمعاش مع إبقاء سيادﺗه حتى نهاية الثﻼث سنوات .
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة): (٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .

١١٦

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /جيهان مصطفى إسماعيل
مصطفى  -رئيسا لمجلس قسم ﺗمريض صحه المجتمع بكليه
التمريض -جامعة القاهرة حتي حدوث اي ﺗغيير يطرا بالقسم .
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗها البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام
بهذا العمل.
مادة): (٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .

١١٧

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ حسين عزت الجندي
رئيسا لمجلس قسم العلوم اﻷساسيه بكليه العﻼج الطبيعي -جامعة
القاهرة لمدة ثﻼث سنوات .
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة): (٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١١٨

 ٢٠١٨/٠١/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ يوسف حنفى سالم
رئيسا لمجلس قسم الشريعة اﻹسﻼمية بكليه الحقوق-جامعة القاهرة
حتى حدوث أى ﺗغيير يطرا بالقسم.
مادة) :(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة): (٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه .

١٢٠

 ٢٠١٨/٠١/٣١مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /حنان ﷴ على حسن -
اﻷستاذ بقسم اﻹحصاء بكليه اﻹقتصاد والعلوم السياسية وكيﻼً للكلية
لشئون التعليم والطﻼب لمدة ثﻼث سنوات.
مادة):٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار ...

١٣٠

 ٢٠١٨/٠١/٣١مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /أسامه طلعت عبدالنعيم خليل
رئيسا ً لمجلس قسم اﻻثار اﻹسﻼمية بكليه اﻷثار جامعة القاهرة لمدة
ثﻼث سنوات.
ً
مادة):(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

١٣١

 ٢٠١٨/٠١/٣١مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /إيمان سيد ﷴ عبدالجواد
المصري رئيسا ً لمجلس قسم طب اسنان اﻻطفال بكليه طب اﻷسنان
جامعة القاهرة حتى  ٢٠١٩/٩/٩ﺗاريخ بلوغها سن اﻻحاله للمعاش
أو حدوث اى ﺗعديل يطرا بالقسم أيهما اقرب.
مادة):(٢يصرف لسيادﺗها البدل المقرر إعتبارا ً من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

١٣٢

 ٢٠١٨/٠١/٣١مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /هدير أحمد ﷴ المحﻼوي
رئيسا ً لمجلس قسم الباثولوجيا اﻹكلينيكية بالمعهد القومي لﻸورام -
جامعة القاهرة لمدة ثﻼث سنوات اعتبارا من .٢٠١٨/٢/٩
مادة):(٢يصرف لسيادﺗها البدل المقرر إعتبارا ً من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين
رقم القرار

١٣٤

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠١/٣١مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /حسام الدين أحمد رفعت
رئيسا ً لمجلس قسم هندسة الرى والهيدروليكا بكليه الهندسة جامعة
القاهرة حتى  ٢٠١٨/٢/٢٢ﺗاريخ بلوغه سن اﻻحاله للمعاش مع
إبقاء سيادﺗه حتى  ٢٠١٨/٧/٣١نهاية العام الجامعى
.٢٠١٨/٢٠١٧
مادة):(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا ً من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
ﺗجديد ﺗعيين

رقم القرار

التاريخ

القرار

٨٨

 ٢٠١٨/٠١/٢٤مادة) :(١ﺗجديد ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /هشام احمد حنفى
أحمد  -اﻷستاذ بقسم علوم الحاسب بمعهد الدراسات والبحوث
اﻻحصائية وكيﻼ لشئون الدراسات العليا والبحوث بالمعهد لمدة ثﻼث
سنوات إعتبارا من .٢٠١٧/١١/٢٦
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار .

١٠٥

 ٢٠١٨/٠١/٢٨مادة) :(١ﺗجديد ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /محمود أحمد
إسماعيل إبراهيم  -اﻷستاذ بقسم ﺗكنولوجيا المعلومات بكلية
الحاسبات والمعلومات وكيﻼ للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث
لمدة ثﻼث سنوات إعتبارا من .٢٠١٧/١١/٢٤
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار .

١٠٦

 ٢٠١٨/٠١/٢٨مادة) :(١ﺗجديد ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور  /رضا عبدالوهاب
أحمد الخريبى  -اﻷستاذ بقسم ﺗكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات
والمعلومات وكيﻼ للكلية لشئون التعليم والطﻼب لمدة ثﻼث سنوات
إعتبارا من .٢٠١٧/١١/٢٤
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار .

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين بالتكليف
رقم القرار

٤٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠١/١٦مادة) :(١يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية الهندسة للعام
الجامعى  ٢٠١٨/٢٠١٧السادة الموضح أسمائهم فيما يلى وعددهم
)(٦١باﻷقسام المبينة قرين اسم كل منهم وهم من أوائل خريجي
الكلية دوري مايو  ٢٠١٧،٢٠١٦والمستوفون لشروط وقواعد
التكليف وهم -:
الرياضيات والفيزيقا
الهندسية )ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ هانى صﻼح الدين سيد

الهندسة المعمارية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

عمر سيف ﷲ ﷴ سامى

الهندسة المعمارية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

يوسف حسن ﷴ جمال الدين

هندسة اﻻلكترونيات
واﻻﺗصاﻻت الكهربية
)ساعت معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ناجى ﷴ صﻼح ﷴ

هندسة اﻻلكترونيات
واﻻﺗصاﻻت الكهربية
)ساعت معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ عﻼء عبدالعزيز مجاهد

هندسة اﻻلكترونيات
واﻻﺗصاﻻت الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ اسامه عاشور مختار

هندسة اﻻلكترونيات
واﻻﺗصاﻻت الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

شهيرة ﷴ ﷴ ابو اليزيد

الهندسة المعمارية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

مريم حازم ﷴ عبدالعال

الهندسة المعمارية
)ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

كريم عبدالمنعم عبدالفتاح

هندسة اﻻلكترونيات
واﻻﺗصاﻻت الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

هشام احمد امين بشاري

هندسة اﻻلكترونيات
واﻻﺗصاﻻت الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

كريم سيد عبدالواحد احمد

هندسة القوى الميكانيكية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ رشاد ﷴ على

هندسة القوى الميكانيكية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

أحمد على ابراهيم حنفي

الهندسة المعمارية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ياسر حامد خلف السيد

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

سلمى ﷴ ﷴ حسن

الهندسة المعمارية
)ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

عبدالرحمن اسامه احمد
محجوب

هندسة القوى واﻻﻻت
الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

محد حسن احمد عبدالرحمن

هندسة التصميم الميكانيكي جيد جدا مع مرﺗبة الشرف
واﻹنتاج )ساعات معتمدة(

ﷴ عبدالبصير خليل عطيه

هندسة التصميم الميكانيكي جيد جدا مع مرﺗبة الشرف
واﻹنتاج )ساعات معتمدة(

كلية الهندسة ﷴ عزت احمد كمال

محمود على ﷴ فتوح

هندسة المناجم والبترول
والفلزات

جيد جدا مع مرﺗبة الشرف
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ﺗعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

هيثم وائل على

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

إنجى عبدالهادي ﷴ امين

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية )ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ هشام ﷴ جاد ﷲ

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

هناء ﷴ عبدربه مرعى

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

احمد طارق رضا احمد

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

هشام جمال الدين ﷴ

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

جورج باسم فؤاد اسكندر

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية )ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ياسمين يوحنا اديب

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية )ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ عﻼء الدين ﷴ

الرياضيات والفيزيقا
الهندسية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

مهيد حاﺗم مصطفى ﷴ

هندسة الحاسبات )ساعات ممتاز مع مرﺗبة الشرف
معتمدة(

كلية الهندسة ﷴ احمد عبدﷲ صالح

أحمد طالب ﷴ ﷴ

هندسة القوى واﻻﻻت
الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

كريستينا عدلى يوسف
منصور

الهندسة الحيوية الطبية
والمنظومات

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ هيثم ﷴ حسنى

الهندسة اﻹنشائية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

حسين فضل حسن حسن

هندسة الحاسبات )ساعات ممتاز مع مرﺗبة الشرف
معتمدة(

أحمد بهجت عثمان احمد

هندسة الحاسبات

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

على عبداللطيف الصديق على هندسة الحاسبات

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ اشرف كمال حافظ

هندسة القوى واﻻﻻت
الكهربية)ساعات معتمدة(

عمرو أحمد عباس عبدالعزيز هندسة القوى واﻻﻻت
الكهربية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف
ممتاز مع مرﺗبة الشرف

مينا نعيم مشرقى غبريال

هندسة الطيران والفضاء

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

مصطفى كمال عبدالكريم

هندسة الطيران والفضاء

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

وسام احمد عبدالصبور

هندسة الطيران والفضاء

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

كريم ﷴ أحمد على

هندسة الطيران والفضاء

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

أحمد حسين حافظ حسين

هندسة الطيران والفضاء

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ عمرو أمين ﷴ

هندسة التصميم الميكانيكي ممتاز مع مرﺗبة الشرف
واﻹنتاج

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

هندسة اﻻشغال العامة

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

إيمان ابراهيم ﷴ عيد

الهندسة الحيوية الطبية
والمنظومات

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

رضا خالد أبو الفتوح على

الهندسة اﻹنشائية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

عمرو اشرف ابراهيم ابراهيم

الهندسة اﻹنشائية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

دينا صﻼح اليدن ﷴ

الهندسة اﻹنشائية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

بكينام السيد عزت السيد

الهندسة اﻹنشائية
)ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ وائل ابراهيم

هندسة التصميم الميكانيكي ممتاز مع مرﺗبة الشرف
واﻹنتاج

كلية الهندسة عمر احمد شاكر خليل

هندسة اﻻشغال العامة

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

مصطفى محمود حنفى محمود هندسة اﻻشغال العامة

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

اسﻼم مصطفى محمود ﷴ

هندسة اﻻشغال العامة

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

على خالد على سالم

هندسة الري والهيدروليكا

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

ﷴ هشام مصطفى ﷴ

هندسة الري والهيدروليكا

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

هبه ﷲ ﷴ شوقى السيد

هندسة الري والهيدروليكا

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

عبدالرحمن احمد ﷴ على

الهندسة الكيميائية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

سارة طارق عبدالوهاب

الهندسة الكيميائية

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

رنده عاطف حسن احمد

الهندسة اﻹنشائية
)ساعات معتمدة(

ممتاز مع مرﺗبة الشرف

شريف عاطف بدرالدين

٤٩

 ٢٠١٨/٠١/١٦مادة) :(٢يصرف مرﺗب سيادﺗهم اعتبارا من ﺗاريخ استﻼمهم العمل
بالكلية.
مادة) :(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
الغاء ﺗكليف

رقم القرار

١٢٣

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠١/٣٠مادة):(١إلغاء ﺗكليف السيد م  /زياد ابراهيم عبد العاطى ﷴ بوظيفة
معيد بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻﺗصاﻻت الكهربية بكلية الهندسة
لعدم حضوره واستﻼمه العمل.
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
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الغاء ﺗكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٢٤

 ٢٠١٨/٠١/٣٠مادة):(١إلغاء ﺗكليف السيدة  /آيه عصام حسن ﷴ أحمد كثير
بوظيفة معيد بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اﻵداب لعدم
حضورها واستﻼمها العمل.
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

١٢٥

 ٢٠١٨/٠١/٣٠مادة) :(١إلغاء ﺗكليف السيدة /فاطمه رضا سامى يوسف أحمد
بوظيفة بقسم اللغة اﻷلمانية وآدابها بكلية اﻵداب لعدم حضورها
واستﻼمها العمل .
مادة) :(٢علي الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
منح القاب علمية

رقم القرار

١٠٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠١/٢٩ثانيا  :منح السادة أعضاء هيئة التدريس اﻵﺗى اسماؤهم بعد اللقب
العلمي للوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم-:
كلية طب قصر العينى د.رانيا ﷴ سامى

استاذ

الباثولوجيا اﻻكلينيكية والكيميائية

د.هانيا صﻼح ﷴ

استاذ

الروماﺗيزم والتأهيل

د.ﷴ طلعت على

استاذ مساعد

اﻷشعة التشخيصية

د.ﷴ ابراهيم ﷴ

استاذ مساعد

اﻷمراض الباطنة الخاصة

د.رشا حامد ذكى

استاذ

الباثولوجيا اﻻكلينيكية والكيميائية

استاذ مساعد

ﺗمريض اﻷطفال

استاذ مساعد

ﺗمريض صحة المجتمع

استاذ مساعد

العلوم اﻻساسية

د.رانيا رفعت على

استاذ مساعد

العلوم اﻻساسية

د.ﷴ ﷴ ابراهيم

استاذ

ع.ط ﻹضطرابات الجهاز العضلى
الحركى

استاذ مساعد

المواد الحيوية

استاذ مساعد

ﺗرميم اﻻثار

استاذ

نظم المعلومات

استاذ

ﺗطبيقات الليزر في القياسات
والكيمياء الضوئية والزراعة

استاذ

العلوم النفسية

كلية التمريض د.نجﻼء فتحى محمود
د.إيمان محمود سيف النصر
كلية العﻼج الطبيعى د.دعاء ابراهيم امين

كلية طب اﻻسنان د.رشا ﷴ عبدالرؤوف
كلية اﻵثار د.محمود عبدالحافظ ﷴ
كلية الحاسبات والمعلومات د.هدى مختار عمر
معهد القومى لعلوم الليزر د.هشام إمام محمود
كلية التربية للطفولة المبكرة د.رضا مسعد احمد
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اجازة
رقم القرار

١٠٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠١/٢٩ثالثا:احتساب الفترة من ٢٠١٧/٥/١٦حتى  ٢٠١٧/١١/٨التى
ﺗجاوزها السيد اﻷستاذ الدكتور  /أشرف جمال الدين عبدالرحمن
اﻷستاذ بقسم إدارة اﻷعمال بكلية التجارة عقب انتهاء أجازﺗه
الخاصة بدون مرﺗب لظروف خاصة اجازة خاصة بدون مرﺗب.
رابعا:احتساب الفترة من ٢٠١٧/٥/١٨حتى  ٢٠١٧/٨/١٤التى
ﺗجاوزﺗها السيدة الدكتور  /ساره ابراهيم رسﻼن حجازى المدرس
بقسم المحاسبة بكلية التجارة عقب انتهاء أجازﺗها الخاصة بدون
مرﺗب مع ﺗسجيل ﺗحفظ السيد اﻷستاذ الدكتور /عميد الكلية.
خامسا :احتساب الفترة من ٢٠١٧/٩/١حتى  ٢٠١٧/٩/٣٠التى
ﺗجاوزﺗها السيدة الدكتور /هاله احمد عبد القادر الجندي اﻷستاذ
المساعد بقسم طب اﻷطفال بكلية طب قصر العينى عقب انتهاء
أجازﺗه الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوج -أجازة خاصه بدون
مرﺗب.
سادسا:احتساب الفترة من ٢٠١٧/٧/١حتى  ٢٠١٧/١٠/٢٨التى
ﺗجاوزها السيد اﻷستاذ الدكتور  /أيمن عبدالفتاح عبداللطيف الغايش
اﻷستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري عقب انتهاء أجازﺗه
الخاصة بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة أجازة خاصة بدون مرﺗب.
ابقاء بالعمل

رقم القرار

١٣٣

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠١/٣١مادة):(١إبقاءالسيد اﻷستاذ الدكتور  /ابراهيم عبد الستار صالح
رئيسا ً لمجلس قسم اﻷمراض الباطنة والمعدية بكلية الطب
البيطري  -جامعة القاهرة حتى  ٢٠١٨/٧/٣١نهاية العام الجامعى
.٢٠١٨/٢٠١٧
مادة):(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
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انهاء خدمة
رقم القرار

١٠٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠١/٢٩ثانى عشر :إعتبار السيد الدكتور  /محمود ابو السعود دياب المدرس
بقسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني مستقيﻼ من
عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا من  ٢٠١٦/٥/١ﺗاريخ
انقطاعه عن العمل عقب انتهاء أجازﺗه الخاصه بدون مرﺗب لمرافقة
الزوجة  ،وذلك ﺗطبيقا ً لنص المادة) (١١٧من قانون ﺗنظيم
الجامعات  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
ثالث عشر :إعتبار السيد اﻷستاذ الدكتور  /عمرو سعد الدين سليمان
اﻷستاذ المتفرغ بقسم اﻹحصاء الطبى ووبائيات السرطان بالمعهد
القومي لﻸورام مستقيﻼ من عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا
من  ٢٠١٧/٥/٢٧ﺗاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء أجازﺗه
الخاصه بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،وذلك ﺗطبيقا ً لنص
المادة) (١١٧من قانون ﺗنظيم الجامعات  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما
قد يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
رابع عشر :إعتبار السيدة الدكتور  /أمانى عبد الحميد البسمى عبد
الكريم اﻷستاذ المساعد بقسم اﻹحصاء الطبي ووبائيات السرطان
بالمعهد القومي لﻸورام مستقيﻼ من عملها واعتبار خدمتها منتهية
اعتبارا من  ٢٠١٧/٧/١ﺗاريخ انقطاعها عن العمل عقب انتهاء
أجازﺗها الخاصه بدون مرﺗب لمرافقة الزوج  ،وذلك ﺗطبيقا ً لنص
المادة) (١١٧من قانون ﺗنظيم الجامعات  ،مع الزام سيادﺗها بسداد
ما قد يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
خامس عشر :إعتبار السيد الدكتور  /عهدى أمين نصيف المدرس
بقسم التخدير واﻹنعاش وعﻼج اﻷلم بالمعهد القومي لﻸورام
مستقيﻼ من عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا من ٢٠١٧/٦/١
ﺗاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء أجازﺗه الخاصه بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة  ،وذلك ﺗطبيقا ً لنص المادة) (١١٧من قانون ﺗنظيم
الجامعات  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
سادس عشر :اعتبار السيد الدكتور  /ﷴ ناصر أحمد اسماعيل زميل
)أمراض الذكورة ( بمستشفيات جامعه القاهره والمعادله لدرجة
مدرس بالكادر الجامعى وذلك طبقا للقانون ) (١١٥لسنة ١٩٩٣
مستقيﻼ من عمله واعتبار خدمته منتهيه اعتبارا من ٢٠١٧/٣/١
ﺗاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء اجازﺗه الخاصه بدون مرﺗب
لمرافقة الزوجة  ،وذلك ﺗطبيقا لنص الماده ) (١١٧من قانون ﺗنظيم
الجامعات  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
التزامات ماليه قبل المستشفيات والجامعة .

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة

مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

إستقالة
رقم القرار

١٠٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠١/٢٩سابعا :قبول اﻻستقاله المقدمة من السيد الدكتور /حسام الدين وجيه
عبدالمطلب المدرس بقسم جراحة اﻷذن واﻷنف والحنجرة بكلية طب
قصر العيني اعتبارا من  ٢٠١٧/٦/١عقب انتهاء اجازﺗه الخاصه
بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون
مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
ثامنا :قبول اﻻستقاله المقدمة من السيد الدكتور  /شريف احمد عفت
المدرس بقسم أشعة الفم بكلية طب اﻷسنان اعتبارا من
 ٢٠١٧/١١/١لظروف خاصه  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون
مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
ﺗاسعا :قبول اﻻستقاله المقدمة من السيد الدكتور  /ياسر ﷴ رضا
عباس طبل المدرس بقسم التخدير واﻻنعاش وعﻼج اﻷلم بالمعهد
القومي لﻸورام اعتبارا من  ٢٠١٧/١١/٥عقب انتهاء اجازﺗه
الخاصه بدون مرﺗب لمرافقة الزوجة  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد
يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
عاشرا :قبول اﻻستقاله المقدمة من السيد الدكتور  /ﷴ عادل السيد
ﺗوفيق البلتاجى اﻷستاذ المساعد بقسم بحوث العمليات ودعم القرار
بكلية الحاسبات والمعلومات اعتبارا من  ٢٠١٨/١/١ﻻسباب
خاصه  ،مع الزام سيادﺗه بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من
التزامات ماليه قبل الكلية والجامعه.
حادى عشر :قبول اﻻستقاله المقدمة من السيدة الدكتور /امل حسين
خليل عيسى زميل )الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية ( بمستشفيات
جامعة القاهره والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر الجامعي طبقا
للقانون )(١١٥لسنة  ١٩٩٣اعتبار من  ، ٢٠١٧/٨/٢٣مع الزام
سيادﺗها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من التزامات ماليه قبل
المستشفيات والجامعه.
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

إحالة للمعاش
رقم القرار

١٠٩

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠١/٢٩سابع عشر  :إحاله السيدة اﻷستاذ الدكتور  /حنان كمال الدين أبو
السعود اﻷستاذ بقسم العﻼج التحفظي بكلية طب اﻷسنان للمعاش
المبكر اعتبارا من  ٢٠١٧/١١/٨عقب انتهاء أجازﺗها الخاصه
بدون مرﺗب لرعاية الطفل ،بناء على الطلب المقدم من سيادﺗها طبقا
لقواعد التيسير بالماده ) (١/٧٠من قانون الخدمة المدنية رقم
) (٨١لسنة .٢٠١٦
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مركز المعلومات  -جامعة القاهرة

 -يناير ٢٠١٨

ﺗكليف
رقم القرار

١١٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠١/٣٠مادة) :(١ﺗكليف السيدة /زينب معوض احمد العرينى )كبير
اخصائيين شئون مالية بالمجموعه النوعية التخصصية لوظائف
التمويل والمحاسبة( بأعمال مديرادارة المشتريات والمخازن بكلية
اﻵداب اعتبارا من  ٢٠١٨/١/١٠لحين اﺗخاذ اجراءات شغل
الوظيفة باﻻعﻼن طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم ) (٨١لسنة
 ٢٠١٦وﻻئحته التنفيذية .
مادة):(٢علي الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار والعمل به من
ﺗاريخ صدوره .
استمرار أعمال

رقم القرار

١٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠١/٠٨مادة):(١استمرار السيد اﻷستاذ الدكتور /ﷴ مصطفى لطيف ﷴ
لطيف  -في القيام بأعمال عميد المعهد القومى لﻸورام  -جامعة
القاهرة وذلك لحين صدور القرار الجمهوري بتعيين عميد جديد
للمعهد.
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار اعتبارا من
ﺗاريخ صدوره. ،،،،،،،،،

إدارة النشر

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
فبراير ٢٠١٨
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أوﻻً  :ﻗــــرارات الســــيد رئيــــس الجمهـــــــــــورية
ﻻ يــــــــوجـــــــد
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مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

ثــــانــــيا ً :ﻗـــرارات السيــد رئيــس مجلــس الـــــوزراء
ﻻ يــــــــوجـــــــد
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ثـــالــﺜــاَ :ﻗـــــرارات الــســـــــــادة الــــــــــوزراء
ﻻ يــــــــوجـــــــد
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رابـعـــــــا َ

ﻗرارات المجلس اﻷعلى للجامعات
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ﻗرارات
المجلس اﻷعلى للجامعات
) (١التصديق على محض ر اجتم اع المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة رﻗ م
) (٦٧١بتاريخ .٢٠١٨/١/٢٠
 القرار:
ﻗرر المجلس التصديق على محضر اجتماع المجلس اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة
رﻗ م ) (٦٧١بت اريخ  ٢٠١٨/١/٢٠م ا ع دا الموض وع رﻗ م )) (١٢الخ اص
بكتاب السيد أ.د /الق ائم بأعم ال رئ يس جامع ة طنط ا بش أن إنش اء مرك ز ع ﻼج
اﻷورام الج امعي تح ت مس مى مرك ز الش بيني الج امعي لع ﻼج اﻷورام بكلي ة
الطب بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص واعتماد ﻻئحته المالية واﻹدارية(.
حيث ﻗرر المجلس سحب الموضوع وإعادته لجامع ة طنط ا لمزي د م ن الدراس ة
)وذلك بناءا ً على طلب السيد أ.د /رئيس جامعة طنطا(.

) (٢كت اب الس يدة ال دكتورة  /وزي رة التعل يم الع الي بس لطنة عم ان بش أن
اﻻعتراف بمؤسسات التعليم العالي العمانية.
 القرار:
ﻗ رر المجل س الموافق ة عل ى تطبي ق ﻗ رار المجل س اﻷعل ى للجامع ات الص ادر
بجلس ته المنعق دة بت اريخ  ١٩٧٤/٥/٤وال ذي ي نص عل ى " اعتب ار الدرج ة
الجامعي ة اﻷول ى الت ي تمنحه ا الجامع ات المص رية ف ي التخصص ات المن اظرة،
ويجوز عند ﻗيد الطالب للدراسات العليا أن تف رض الكلي ة المعني ة التكميلي ة الت ي
تراه ا ﻻزم ة للقي د ف ي ك ل تخص ص" عل ى الكلي ات التطبيقي ة والتربوي ة
)الحكومية( التي تشرف عليها وزارة التعليم العالي العمانية وهم:
١ـ كلية العلوم التطبيقية بصحار.
٢ـ كلية العلوم التطبيقية بنزوى
٣ـ كلية العلوم التطبيقية بصﻼله
٤ـ كلية العلوم التطبيقية بصور
٥ـ كلية العلوم التطبيقية بعبري
٦ـ كلية التربية بالرستاق

) (٤الم ذكرة المعروض ة بش أن تعم يم منظوم ة التص حيح اﻹلكترون ي عل ى
جميع الجهات.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ما يلي:
أوﻻً :يتم استخدام التصحيح اﻹلكتروني في بعض الكلي ات )ذات اﻷع داد الكبي رة(
بالجامع ات الحكومي ة المص رية ﻻمتحان ات الفص ل الدراس ي الﺜ اني للع ام
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الجامعي  ٢٠١٨/٢٠١٧مع مراع اة أن تك ون اﻻمتحان ات بالنظ ام والش كل
الذي يس مح بالتص حيح اﻹلكترون ي ،عل ى أن يعم م ذل ك عل ى كاف ة الكلي ات
بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي القادم .٢٠١٩/٢٠١٨
م ع التأكي د عل ى أن ه ﻻ مس اس بالمقاب ل الم ادي للس ادة أعض اء هيئ ة
التدريس عن اﻻمتحانات ،وعلى السادة رؤساء الجامعات تنفيذ هذا القرار.
ثانياً :تشكل لجنة برئاسة السيد أ.د /مجدي سبع )رئيس جامعة طنط ا( وعض وية
كل من السادة:
أ.د /ﷴ غمري الشوادفي
أ.د /شريف كشك
أ.د /إبراهيم معوض
ط  /ﷴ موسى عبده

عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق
اﻷس تاذ بهندس ة المنص ورة وم دير
مرك ز تقني ة اﻻتص اﻻت والمعلوم ات
بجامعة المنصورة
نائ ب م دير مرك ز الخ دمات اﻹلكتروني ة
والمعرفية بالمجلس اﻷعلى للجامعات
عض و بالمكت ب الفن ي ﻷم ين المجل س
اﻷعلى للجامعات

) (٥كتاب مساعد أول وزير التعليم العالي والبح ث العلم ي للعﻼﻗ ات الﺜقافي ة
والبعﺜ ات وش ئون الجامع ات بش أن تط وير منظوم ة اﻻبتع اث الخ ارجي
باﻹدارة المركزية للبعﺜ ات ب وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي وذل ك
لمواكب ة المتغي رات العالمي ة وتحقي ق الرؤي ة اﻻس تراتيجية للدول ة،
والممﺜلة في منظومة التنمي ة المس تدامة والمنص وص عليه ا ف ي رؤي ة
مصر .٢٠٣٠
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً كت اب مس اعد أول وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي
للعﻼﻗ ات الﺜقافي ة والبعﺜ ات وش ئون الجامع ات بش أن تط وير منظوم ة اﻻبتع اث
الخارجي باﻹدارة المركزية للبعﺜ ات ب وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي وذل ك
لمواكب ة المتغي رات العالمي ة وتحقي ق الرؤي ة اﻻس تراتيجية للدول ة ،والممﺜل ة ف ي
منظومة التنمية المستدامة والمنصوص عليها ف ي رؤي ة مص ر  ٢٠٣٠وذل ك ف ي
ض وء الع رض ال ذي ﻗدم ه الس يد أ.د /ﷴ عل ي ص الح )رئ يس اﻹدارة المركزي ة
للبعﺜات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي( في هذا الشأن.

) (٦كت اب الس يد أ.د /رئ يس جامع ة بنه ا بش أن ﻗي ام الجامع ة به ا بتنظ يم
منت دى الح وار الﺜ اني عل ى الت والي للجامع ات المص رية بعن وان )نح و
تعل يم أفض ل( ف ي الفت رة م ن  ٢٠١٨/٣/١٧وحت ى ٢٠١٨/٣/٢٠
لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر اﻷول الذى أﻗيم بجامع ة بنه ا
ف ي الفت رة م ن  ٢٠١٧/٢/٢٢وحت ى  ٢٠١٧/٢/٢٥ﻻس تكمال رؤي ة
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تط وير التعل يم الج امعي وآلي ة لتنفي ذها م ن وجه ة نظ ر الجامع ات
المصرية.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد أ.د /رئيس جامع ة بنه ا بش أن ﻗي ام الجامع ة به ا
بتنظيم منتدى الحوار الﺜاني على التوالي للجامعات المصرية بعن وان )نح و تعل يم
أفضل( في الفترة من  ٢٠١٨/٣/١٧وحت ى  ٢٠١٨/٣/٢٠لمتابع ة م ا ت م تنفي ذه
م ن توص يات الم ؤتمر اﻷول ال ذى أﻗ يم بجامع ة بنه ا ف ي الفت رة م ن
 ٢٠١٧/٢/٢٢وحت ى  ٢٠١٧/٢/٢٥ﻻس تكمال رؤي ة تط وير التعل يم الج امعي
وآلية لتنفي ذها م ن وجه ة نظ ر الجامع ات المص رية ،وأن ه س يقام ض من فعالي ات
المنتدى نموذج محاكاة المجلس اﻷعلى للجامعات.

) (٧مناﻗشة موضوع دور الجامعات المصرية في دمج الطﻼب ذوي اﻹعاﻗ ة
في التعليم الجامعي.
 القرار:
ﻗرر المجل س التوص ية ل دى الس ادة رؤس اء الجامع ات بإع داد خط ة ش املة عل ى
مستوى الجامعات لدمج الطﻼب من ذوي اﻹعاﻗة في التعليم الج امعي واﻻس تفادة
من ﻗ دراتهم ،ومراع اة أهمي ة تس خير طاﻗ ات الجامع ات وإمكاناته ا لتط وير كاف ة
الخدمات الدراس ية والتعليمي ة المقدم ة له ؤﻻء الط ﻼب ،حت ى يك ون ذل ك ترجم ة
حقيقية لمبادرة القيادة السياسية ب دمج ه ؤﻻء الط ﻼب ف ي الجامع ات والمجتم ع،
فضﻼ عن اﻹستفادة منهم بصورة فاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

) (٨مناﻗشة موضوع متابعة وصيانة كافة مرافق الجامعات.
 القرار:
ﻗرر المجلس التوصية لدى الس ادة رؤس اء الجامع ات بض رورة اهتم ام الجامع ات
بالمتابعة المس تمرة والص يانة الدوري ة لكاف ة مرافقه ا ،ومواف اة الس يد أ.د /وزي ر
التعليم العالي والبحث العلمي بتقرير شهري عن كافة اﻷنشطة المتعلق ة بالص يانة
داخ ل ك ل جامع ة ،ومراع اة أهمي ة انته اج أس لوب المب ادرة والمب ادأة س بيﻼ ف ي
العمل بدﻻً من رد الفعل في مواجهة اﻷزمات.

) (٩مناﻗشة موضوع متابعة المدن الجامعية.
 القرار:
ﻗرر المجلس التوصية لدى السادة رؤساء الجامع ات بض رورة رف ع ج ودة الطع ام
والوجب ات الغذائي ة والرعاي ة الطبي ة المقدم ة لط ﻼب الم دن الجامعي ة ،مطالب ا ً
بض رورة اتخ اذ كاف ة اﻹج راءات الص حية م ن خ ﻼل المتخصص ين ،والمتابع ة
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الدورية والرﻗابة من جانب السادة رؤس اء الجامع ات ون وابهم للمط اعم وص اﻻت
الطعام؛ حرصا ً على صحة وسﻼمة الطﻼب بالمدن الجامعية.

) (١٠تنفيذ الخطة القومية لترشيد استخدام المياه.
 القرار:
ﻗرر المجلس التوصية لدى الس ادة رؤس اء الجامع ات بض رورة توعي ة الط ﻼب
بأهمية اس تهﻼك المي اه والحف اظ عليه ا م ن أجله م وم ن أج ل اﻷجي ال القادم ة،
وذل ك م ن خ ﻼل تنظ يم ورش العم ال وإﻗام ة الن دوات ومش اريع التخ رج الت ي
تسهم في رفع وع ي الط ﻼب ،م ع مراع اة إج راء مس ابقة لمش روعات التخ رج
بكلي ات اﻹع ﻼم والفن ون وغيره ا م ن الكلي ات الت ي تس هم ف ي تنمي ة ال وعي
بأهمية ترشيد استهﻼك المياه.

* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس اﻷعلى للجامعات الجلس ة رﻗ م
) (٥٤بتاريخ .٢٠١٨/٢/١٧
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع هيئة المجلس اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة رﻗ م )(٥٤
بتاريخ  ٢٠١٨/٢/١٧والذي تضمن الموضوعات اﻵتية:
) (٣٠اﻗت راح جامع ة الق اهرة إنش اء ع دد م ن ب رامج الليس انس بنظ ام
الساعات المعتمدة بكلية اﻵداب بالجامعة وهي:
* برامج الترجمة التخصصية باللغة اﻹنجليزية.
* برامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية.
* برامج الترجمة التخصصية باللغة اﻷسبانية.
* برامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.
* برامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية.
* برامج الكتابة اﻹبداعية باللغة اﻹنجليزية.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:

أوﻻً :الموافقة على إنشاء ع دد م ن ب رامج الليس انس بنظ ام الس اعات المعتم دة بكلي ة
اﻵداب ـ جامعة القاهرة وهي:
 ١ـ برامج الترجمة التخصصية باللغة اﻹنجليزية.
٢ـ برامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية.
٣ـ برامج الترجمة التخصصية باللغة اﻷسبانية.
٤ـ برامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية.
٥ـ برامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية.
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٦ـ برامج الكتابة اﻹبداعية باللغة اﻹنجليزية.
ثانياً :إصدار القرار الوزاري الﻼزم في هذا الشأن.
ثالﺜاً :تعميم البرامج المشار إليها على الجامعات اﻷخرى حسب إمكانيات كل جامعة.

) (٣٨توصية اللجنة العليا للنظر في تظلمات الس ادة أعض اء هيئ ة الت دريس
م ن بع ض توص يات اللج ان العلمي ة بجلس تها بت اريخ ٢٠١٨/١/٢٣
بالموافق ة عل ى ترﻗي ة الس يد ال دكتور /ﷴ إب راهيم ﷴ عب د الس ﻼم ـ
المدرس بقسم أمراض اﻷسماك بكلي ة الط ب البيط ري جامع ة الق اهرة
لدرجة أستاذ مساعد تخصص أمراض بيطرية " أمراض أسماك".
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافق ة عل ى مخاطب ة الس يد أ.د /رئ يس جامع ة الق اهرة لع رض
الموض وع عل ى مجل س الجامع ة لترﻗي ة الس يد ال دكتور /ﷴ إب راهيم ﷴ عب د
السﻼم ـ المدرس بقسم أمراض اﻷسماك بكلية الط ب البيط ري بجامع ة الق اهرة
لدرج ة أس تاذ مس اعد تخص ص أم راض بيطري ة" أم راض أس ماك " لحص وله
عل ى تق دير جي د ج دا ً ف ي س بعة أبح اث وتق دير جي د ف ي بح ث بإجم الي نق اط
 ٧٠ / ٤٧.١٩نقط ة ودرج ة مناﻗش ة  ١٠/٨.٢درج ة ودرج ة نش اط علم ي
 ٢٠/١٩درجة بإجمالي تقييم  ١٠٠/٧٤.٣٩درجة.

) (٤٠توص ية اللجن ة العلي ا للتظلم ات بالموافق ة عل ى رف ع اس م الس يدة أ.د/
مرفت محمود رشدي الرافع ي ـ اﻷس تاذ بكلي ة الط ب ـ جامع ة الق اهرة
من عضوية اللجنة العلمية للصحة العامة وطب الصناعات.
 القرار:
ﻗ رر المجل س الموافق ة عل ى رف ع اس م الس يدة أ.د /مرف ت محم ود رش دي
الرافع ي ـ اﻷس تاذ بكلي ة الط ب ـ جامع ة الق اهرة م ن عض وية اللجن ة العلمي ة
للصحة العامة وطب الصناعات وذلك ﻻعتذارها عن عضوية اللجنة.

) (٤١توصية اللجن ة العلي ا للتظلم ات بالموافق ة عل ى ترﻗي ة الس يد ال دكتور/
شوﻗي عبد الحميد فؤاد عبد الج واد ـ اﻷس تاذ المس اعد بقس م أم راض
الباطن ة العام ة بكلي ة الط ب جامع ة الق اهرة لدرج ة اس تاذ أم راض
الباطنة" جهاز هضمي وكبد".
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافق ة عل ى مخاطب ة الس يد أ.د /رئ يس جامع ة الق اهرة لع رض
الموضوع على مجلس الجامعة لترﻗية السيد الدكتور /ش وﻗي عب د الحمي د ف ؤاد
عبد الجواد ـ اﻷستاذ المساعد بقسم أمراض الباطنة العام ة بكلي ة الط ب جامع ة
الق اهرة لدرج ة اس تاذ أم راض الباطن ة" جه از هض مي وكب د" لحص وله عل ى
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تقدير جيد جدا ً في بحﺜين وتقدير جيد في أربعة أبحاث وتقدير مقبول في بحﺜ ين
بإجم الي نق اط  ٧٠/٧٠نقط ة ودرج ة مناﻗش ة  ١٠/٨درج ة نش اط علم ي
 ٢٠/٢٠بإجمالي نقاط  ١٠٠/٩٨.٧درجة .

* اعتم اد محض ر اجتم اع المجل س اﻷعل ى لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئة رﻗم ) (٣٦بتاريخ .٢٠١٨/١/٢٤
 القرار:
اعتماد محض ر اجتم اع المجل س اﻷعل ى لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة رﻗ م
) (٣٦بتاريخ  ٢٠١٨/١/٢٤والمتضمن الموضوع اﻵتي:

) (٤٢التقري ر المق دم م ن الس يد د /م دير وح دة البن ك الق ومي للمعام ل
واﻷجه زة العلمي ة التابع ة لمرك ز الخ دمات اﻹلكتروني ة والمعرفي ة
بالمجلس اﻷعلى للجامعات.
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً ب التقرير المق دم م ن الس يد د /م دير وح دة البن ك الق ومي
للمعام ل واﻷجه زة العلمي ة التابع ة لمرك ز الخ دمات اﻹلكتروني ة والمعرفي ة
بالمجلس اﻷعلى للجامعات المتضمن ما يلي:
ـ الوضع الحالي لقاعدة بيانات البنك على الموﻗع . www.nrl.eg
ـ معدﻻت الزيارة واﻻستخدام للموﻗع.
ـ ع رض البن ك ف ي الم ؤتمرات الدولي ة واﻹﻗليمي ة الخاص ة بمرك ز الخ دمات
اﻹلكترونية والمعرفية.
ـ بعض اﻻﻗتراحات لتشجيع إدخال البيانات وتحديﺜها بشكل مستمر.

) (٤٣طلب مؤسسة شباب القادة المتضمن طلب الموافقة على ما يلي:
١ـ دخول الجامع ات المص رية ووض ع أكش اك للدعاي ة داخ ل الجامع ات
لتعريف الطﻼب ببرنامج المؤسسة واﻹشتراك به.
٢ـ توفير القاعات واﻷجواء المناسبة بالجامعات لمؤسسة ش باب الق ادة
ﻹﻗام ة الن دوات والم ؤتمرات والمق ابﻼت الشخص ية للط ﻼب للقب ول
باﻻلتح اق ببرن امج المؤسس ة والس ماح للمؤسس ة بوض ع أكش اك
صغيرة داخل الجامعات المستهدفة من أجل الترويج للبرنامج.
٣ـ تس هيل إج راءات اﻻجتم اع برؤس اء الجامع ات المص رية وعم داء
الكليات لتحقيق الغرض المنشود.
٤ـ اشتراك معالي السيد أ.د /وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالحف ل
السنوي للمؤسسة أو من يمﺜله وينوب عنه.
٥ـ دعم الشباب معنويا ً بصورة مستمرة من أجل الهدف المنشود.
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 القرار:
أح اط المجل س علم ا ً الس يد /الم دير التنفي ذي لمؤسس ة ش باب الق ادة بش أن
التعري ف بالمؤسس ة وأه دافها ومج اﻻت عمله ا ودور التع اون بينه ا وب ين
الجامع ات المص رية م ع التوص ية ل دى الجامع ات بتس هيل وتفعي ل اج راءات
التع اون بالتنس يق ب ين الس يد /أحم د فتح ي )الم دير التنفي ذي لمؤسس ة ش باب
القادة( والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

) (٤٤مذكرة بشأن ملف محو اﻷمية وتعليم الكبار ودور الجامعات المص رية
في هذا الشأن.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تشكيل لجنة من كل من السادة:
الدرجة
اﻻسم
اﻷستاذ بكلية اﻵداب ـ جامعة عين شمس
أ.د /مايسة أنور المفتي
مدير برنامج التعليم بأسقفية الخدمات
أ.د /مجدي عزيز
الق ائم بأعم ال أم ين ع ام المجل س اﻷعل ى
أ.د /يوسف راشد
للجامعات
نائ ب مح افظ الجي زة )اﻷس تاذ بجامع ة
أ.د /منال عوض
القاهرة(
نائ ب رئ يس جامع ة ع ين ش مس لش ئون
أ.د /فتحي ﷴ الشرقاوي
التعليم والطﻼب
أ.د /نادي كمال عزيز جرجس نائ ب رئ يس جامع ة أس وان لش ئون خدم ة
المجتمع وتنمية البيئة سابقا ً
نائ ب رئ يس جامع ة قن اة الس ويس لش ئون
أ.د /كمال جاد شاروبيم
خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ً
عض و المكت ب الفن ي ﻷم ين المجل س اﻷعل ى
د /هاجر التونسي
للجامعات
م دير إدارة ش ئون هيئ ة الت دريس ب المجلس
أ /سامي توفيق حنا
اﻷعلى للجامعات
وذل ك لﻺش راف عل ى مل ف مح و اﻷمي ة وتعل يم الكب ار ودور الكب ار ودور
الجامعات الحكومي ة المص رية ف ي ه ذا الش أن ومتابع ة م ا ي تم م ن ت دريبات
ومحاضرات في مختلف الجامعات.
٢ـ التوص ية ل دى الجامع ات بتفعي ل وتيس ير مهم ة ومج ال عم ل فري ق لعم ل
بملف المشروع القومي لمحو اﻷمي ة وتعل يم الكب ار بالجامع ات خاص ة الت ي
ليس بها ﻗرار لتعليم الكبار ومح و اﻷمي ة وذل ك بالتنس يق م ع الس ادة ن واب
رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
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٣ـ تقدم كل جامعة وكذلك اللجن ة المش كلة س الفة ال ذكر بمواف اة أمان ة المجل س
اﻷعلى للجامعات بتقرير شهري عما تم انجازه في مجال محو اﻷمية وتعل يم
الكبار.

) (٤٥كت اب الس يدة أ.د /رئ يس المجل س الق ومي للم رأة بش أن م ا ﻗ ام ب ه
المجلس من الفعاليات واﻷنشطة )ف ي إط ار حمل ة الس تة عش ر يوم اً(
التي يتبناها لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات والمجتمع.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً كتاب السيدة أ.د /رئ يس المجل س الق ومي للم رأة بش أن م ا
ﻗام به المجلس من الفعاليات واﻷنشطة )في إطار حملة الستة عشر يوماً( الت ي
يتبناها لمناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعات والمجتمع والذي يهدف إل ى
ما يلي:
* إبراز وتفعيل دور وحدات مناهضة العن ف ض د الم رأة داخ ل الح رم الج امعي
ال ذي تقدم ه للم رأة داخ ل الجامع ة ،وأيض ا ً اﻷنش طة الت ي تس تهدفها خ ارج
الجامعة.
* تعميم التج ارب الناجح ة وتش جيع الجامع ات الت ي ل م تنش ئ وح دة حت ى آﻻن
للبدء في اتخاذ الخطوات الفعلية نحو ذلك ورفع الوعي على نطاق أوسع م ن
أجل خلق بيئة داعمة وأمنة للمرأة خالية من أي صورة من صور العنف.
* مناﻗش ة بن ود بروتوك ول التع اون ب ين المجل س الق ومي للم رأة والجامع ات
ك أداة لتعظ يم اﻻس تفادة م ن الم وارد المتاح ة المادي ة والبش رية والخب رات
اﻷكاديمية.

) (٥١مقترح تحديد أعمال واختصاصات نائب رئيس الجامعة لش ئون خدم ة
المجتمع وتنمية البيئة بالﻼئحة التنفيذية لقانون تنظ يم الجامع ات رﻗ م
 ٤٩لس نة  ١٩٧٢أس وة بن ائبي رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يم
والطﻼب والدراسات العليا.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلي:
١ـ إحال ة المقت رح المرف ق إل ى الس ادة ن واب رؤس اء الجامع ات لش ئون خدم ة
المجتمع وتنمية البيئ ة للدراس ة ،عل ى أن ت وافي أمان ة المجل س بمقترح ات
سيادتكم خﻼل أسبوعين على اﻷكﺜر.
 ٢ـ إحالة مقترحات السادة النواب إلى اللجنة المشكلة في هذا الشأن مرة أخرى
للوص ول إل ى الص يغة النهائي ة لمقت رح التع ديﻼت المطلوب ة ف ي الﻼئح ة
التنفيذي ة لق انون تنظ يم الجامع ات .عل ى أن تع رض بع د ذل ك عل ى الس ادة
)المستشار القانوني للمجلس اﻷعلى للجامع ات ،المستش ار الق انوني ل وزير
التعل يم الع الي( وذل ك تمهي دا ً للع رض عل ى المجل س اﻷعل ى للجامع ات ف ي
الجلسة القادمة.
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) (٥٥تعم يم "ميﺜ اق الطال ب الج امعي" واﻹس تراتيجية الوطني ة لمكافح ة
الفس اد عل ى الجامع ات به دف نش ر ﻗ يم التوعي ة والنزاه ة والش فافية
وتبنى ثقافة الوﻗاية من الفساد ومكافحته.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ما يلي:
ـ تعميم "ميﺜاق الطالب الجامعي" واﻹستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عل ى
الجامع ات به دف نش ر ﻗ يم التوعي ة والنزاه ة والش فافية وتبن ى ثقاف ة الوﻗاي ة
من الفساد ومكافحته.
ـ ﻗي ام المرك ز الق ومي لل تعلم اﻹلكترون ي وبع ض مراك ز اﻹنت اج بالجامع ات
بتحوي ل ميﺜ اق الطال ب الج امعي م ن ص ورته الورﻗي ة الحالي ة إل ى تطبي ق
إلكتروني.

) (٥٦موﻗ ف الت أليف واﻹنت اج الرﻗم ي لمق رر" حق وق اﻹنس ان ومكافح ة
الفساد".
 القرار:
ـ تق ديم الش كر ﻷعض اء اللجن ة المتخصص ة ف ي ت أليف مق رر حق وق اﻹنس ان
ومكافحة الفساد؛ وذلك ﻹنتهائها من اﻷعمال المنوطة بها.
ـ تكليف السيد أ.د /السيد ﻗنديل )اﻷستاذ بكلية الفنون الجميل ة ـ جامع ة حل وان(
بمعاونة المركز القومي للتعلم اﻹلكتروني في متابع ة الت دريب وتنفي ذ ت دريس
المق رر بالجامع ات الحكومي ة المص رية ،ومتابع ة توص يات اللجن ة التنفيذي ة
المشكلة .والتنسيق مع هيئة الرﻗابة اﻹدارية في ه ذا الش أن ،وإص دار الق رار
الوزاري الﻼزم في هذا الشأن.
ـ تكلي ف أ.د /ياس ر ص قر بتحدي د مكاف آت الس ادة م ؤلفي المق رر والق ائمين
بإنتاجه رﻗميا ً وتقديمه ﻷمين المجلس اﻷعلى للجامعات.
ـ تعديل المسمى مقرر" حقوق اﻹنسان" في اللوائح الدراسية بالجامعات إل ى"
حقوق اﻹنسان ومكافحة الفساد" ،مع التوصية بت دريس المق رر ف ي ص ورته
الرﻗمية الموح دة بالفص ل الدراس ي الﺜ اني  ،٢٠١٨/٢٠١٧للط ﻼب ال ذين ل م
يقوموا بدراسة المقرر بالفصل الدراسي اﻷول .٢٠١٨/٢٠١٧

) (٥٧النظر في كتاب وزارة اﻵثار بشأن ما خلص إليه اﻻجتماع الذي تم مع
ممﺜلي بعض الجامعات بمقر الوزارة بالزمالك.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة ممﺜل ة ع ن المجل س اﻷعل ى للجامع ات
من كل من السادة:
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الدرجة

رئيس جامعة حلوان
القائم بأعمال أمين عام المجلس اﻷعلى للجامعات
مس اعد أول وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي
للعﻼقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات
اﻷستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان
أ.د /السيد قنديل
وذلك للتواصل مع وزارة اﻵثار لدراسة إمكانية إعداد وتنفيذ بروتوك ول تع اون
مشترك بين الجانبين في ضوء التوصيات ال واردة بمحض ر اﻻجتم اع المش ترك
بين الجانبين المرفق.

) (٥٨كت اب الس يد أ.د /س كرتير ع ام اﻻتح اد الرياض ي المص ري للجامع ات
بش أن مراجع ة الجامع ات بخص وص تحص يل مب الغ اﻻش تراكات لك ل
جامعة.
 القرار:
ﻗرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد المستش ار /ﷴ المنش اوي )المستش ار
القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي( للدراسة والمراجعة.

) (٥٩كت اب الس يد  /مستش ار رئ يس الجمهوري ة لش ئون اﻷم ن ومكافح ة
اﻹرهاب المتضمن توجيه ات الس يد رئ يس الجمهوري ة بإنش اء ﻗاع دة
بيان ات لرص د مظ اهر التط رف خاص ة ب ين اﻷس ر الت ي ﻗت ل أو س جن
عائلها والعائدين من الخارج ،وطلب معالي ال وزير تش كيل لجن ة فني ة
من المتخصصين.
 القرار:
ﻗ رر المجل س تف ويض الس يد أ.د /يوس ف راش د )الق ائم بأعم ال أم ين ع ام
المجل س اﻷعل ى للجامع ات( بتش كيل لجن ة م ن الخب راء )أس اتذة ومعي دين
متخصصين في علم النفس واﻻجتماع( م ن واﻗ ع ترش يحات الجامع ات ف ي ه ذا
الشأن وذلك ﻹنشاء ﻗاعدة بيانات لرصد مظاهر التطرف خاصة بين اﻷسر الت ي
ﻗتل أو سجن عائلها والعائدين من الخارج.

) (٦٠كتاب السيد المستشار /وزير العدل بشأن مشروع ﻗ انون حماي ة اللغ ة
العربية ومذكرته اﻹيضاحية.
 القرار:
ﻗرر المجل س إع ادة مش روع ﻗ انون حماي ة اللغ ة العربي ة ومذكرت ه اﻹيض احية
للنظ ر ف ي إع ادة ص ياغة مش روع الق انون المش ار إلي ه بحي ث يك ون ﻗ انون
تحفيزي وليس عقابي.
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) (٦١كت اب الس يد أ.د /رئ يس مجل س الن واب بش أن طل ب مواف اة س يادته
بترش يحات المجل س اﻷعل ى للجامع ات لعض وية المجل س الق ومي
لحقوق اﻹنسان المزمع تشكيله.
 القرار:
ﻗ رر المجل س ترش يح الس يد أ.د /س يد العرب ي )عمي د كلي ة الحق وق ـ جامع ة
حلوان( لعضوية المجلس القومي لحقوق اﻹنسان المزمع تشكيله.

) (٦٢كت اب الس يد أ.د /وزي ر الزراع ة واﻻستص ﻼح اﻷراض ي بش أن تش كيل
لجن ة علمي ة م ن مس ئولي وزارة الزراع ة واستص ﻼح اﻷراض ي
ووزارة التعليم العالي واﻷزهر ﻻعتماد نش ر اﻷبح اث الت ي تس جل آف ة
جديدة في مصر.
 القرار:
ﻗرر المجلس تشكيل لجنة من كل من السادة:
الدرجة
اﻻسم
أ.د /ممدوح مصطفى غراب رئيس جامعة قناة السويس
رئيس جامعة الزقازيق
أ.د /خالد عبد الباري
رئيس جامعة بني سويف
أ.د /منصور حسن
وذلك لدراسة موضوع اعتماد نشر اﻷبحاث التي تسجل آفة جديدة ف ي مص ر ف ي
ضوء كتاب السيد أ.د /وزير الزراعة واستصﻼح اﻷراضي في هذا الشأن.

) (٦٣كت اب الس يد الل واء /مس اعد وزي ر الداخلي ة لقط اع الش رطة
المتخصصة بشأن إعداد وت دريس محت وى ع ن ال وعي الم روري ف ي
المرحلة الجامعية.
 القرار:
ﻗرر المجلس إعادة الموضوع مع التوصية بأن تخ تص وزارة التربي ة والتعل يم
والتعل يم الفن ي ب النظر ف ي ت دريس المحت وى المش ار إلي ه بمرحل ة التعل يم ﻗب ل
الجامعي.

) (٦٤كتاب وزارة الدراخلية بشأن ﻗيام بعض العاملين به ا بالقي د ف ي بع ض
الكليات والمعاهد دون الحصول على موافقة جهة العمل.
 القرار:
ﻗ رر المجل س التأكي د عل ى الجامع ات بع دم تس جيل أو ﻗي د أي م ن الع املين
للدراسة بكليات ومعاهد الجامعات دون الحصول على موافقة جهة العمل.
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) (٦٦النظر في محضر اجتم اع اللجن ة المش كلة للنظ ر ف ي مطال ب الع املين
بالجامعات الحكومية رﻗم ) (٥بتاريخ .٢٠١٨/١/٢١
 القرار:
ﻗرر المجلس تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة في اجتماع اللجنة القادم.

) (٧٢النظ ر ف ي توص ية اللجن ة العلي ا للتظلم ات ح ول ﻗواع د ونظ ام عم ل
اللج ان العلمي ة لفح ص اﻹنت اج العلم ي للمتق دمين لش غل وظ ائف
اﻷساتذة واﻷساتذة المساعدين الدورة الﺜانية عشر  ٢٠١٦ـ .٢٠١٩
 القرار:
ﻗرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الموضوع برئاسة السيد أ.د /عب اس منص ور
)رئيس جامعة جنوب الوادي( وعضوية كل من السادة:
العضوية
الدرجة
اﻻسم
عضواً
أ.د /ﷴ حسن القناوي رئيس جامعة المنصورة
عضواً
رئيس جامعة الزقازيق
أ.د /خالد عبد الباري
عضواً
رئيس جامعة حلوان
أ.د /ماجد نجم
القائم بأعمال أم ين المجل س اﻷعل ى عضواً
أ.د /يوسف راشد
للجامعات

) (٧٦كت اب الس يد أ.د /مس اعد أول وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي
لش ئون العﻼﻗ ات الﺜقافي ة والبعﺜ ات وش ئون الجامع ات بش أن مواف اة
سيادته بقرار المجلس اﻷعلى للجامع ات بش أن م دة اﻹيف اد للمبع وثين
للحصول على الماجستير وال دكتوراه م ع تفس ير كيفي ة احتس اب الح د
اﻷﻗصى لمدة اﻹيفاد للموفدين للحصول على درجة الماجس تير وال ذين
تم تغيير غرض إيفادهم ليصبح للحصول على درجة الدكتوراه.
 القرار:
ﻗ رر المجل س إحال ة الموض وع إل ى الس يد أ.د /ﷴ عل ي ص الح )رئ يس اﻹدارة
المركزية للبعﺜات بوزارة التعليم العالي ﻹعداد تقرير في هذا الشأن يع رض ف ي
الجلسة القادمة.

) (٧٧الم ذكرة المقدم ة م ن الس يد أ.د /أم ين مس اعد المجل س اﻷعل ى
للجامع ات للمستش فيات الجامعي ة بش أن ض بط منظوم ة الص يانة
بالمستشفيات الجامعية.
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 القرار:
ﻗ رر المجل س الموافق ة عل ى اتخ اذ كاف ة اﻹج راءات الﻼزم ة لض بط منظوم ة
صيانة اﻷجهزة الطبية وغي ر الطبي ة بالمستش فيات الجامعي ة وذل ك عل ى النح و
الوارد بالمذكرة المقدمة من السيد أ.د /أمين مساعد المجلس اﻷعل ى للجامع ات
للمستشفيات الجامعية.

) (٧٨كتاب السيد الدكتور /رئيس مجل س الجمعي ة المص رية ﻹدارة الرعاي ة
الص حية بش أن برن امج ال دورات التدريبي ة الخاص ة بتأهي ل اﻷطب اء
لل دخول والعم ل ض من منظوم ة وص ناعة الت أمين الطب ي والرعاي ة
الصحية في مصر والعالم العربي.
 القرار:
ﻗ رر المجل س الموافق ة عل ى برن امج ال دورات التدريبي ة المتخصص ة )أس س
التأمين الطبي وإدارة الرعاية الصحية( الخاصة بتأهيل اﻷطباء للدخول والعم ل
ض من منظوم ة وص ناعة الت أمين الطب ي والرعاي ة الص حية ف ي مص ر والع الم
العربي الذي تقدمه الجمعية المصرية ﻹدارة الرعاي ة الص حية وذل ك ف ي ض وء
البروتوكول الموﻗع ب ين الجمعي ة والمجل س اﻷعل ى للجامع ات ع ام  ٢٠١٦ف ي
هذا الشأن.

) (٧٩كت اب الس يد أ.د /وزي ر الص حة والس كان بش أن تس هيل إﻗام ة حم ﻼت
تنظيمية للتبرع بال دم بالجه ات التابع ة ل وزارة التعل يم الع الي والبح ث
العلمي على مستوى الجمهوري ة وذل ك بالتنس يق م ع المرك ز الق ومي
لنقل الدم والمراكز اﻹﻗليمية التابعة له.
 القرار:
ﻗ رر المجل س الموافق ة عل ى عق د بروتوك ول تع اون ب ين المجل س اﻷعل ى
للجامع ات ووزارة الص حة والس كان يتض من تس هيل إﻗام ة حم ﻼت تنظيمي ة
للتب رع بال دم بالجه ات التابع ة ل وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي عل ى
مس توى الجمهوري ة وذل ك بالتنس يق م ع المرك ز الق ومي لنق ل ال دم والمراك ز
اﻹﻗليمي ة التابع ة ل ه ،م ع تف ويض الس يد أ.د /حس ام عب د الغف ار )أم ين مس اعد
المجلس اﻷعلى للجامعات لش ئون المستش فيات الجامعي ة( بتوﻗي ع البروتوك ول
عن المجلس اﻷعلى للجامعات.

) (٨٠تقري ر اللجن ة المش كلة بق رار المجل س اﻷعل ى للجامع ات بجلس ته
بتاريخ  ٢٠١٧/٥/٢٠لدراسة كيفية تط وير آلي ات تق ديم نظ ام ت أميني
صحي على السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والع املين
في الجامعات.
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 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً بتقري ر اللجن ة المش كلة بق رار المجل س اﻷعل ى للجامع ات
بجلسته بتاريخ  ٢٠١٧/٥/٢٠لدراس ة كيفي ة تط وير آلي ات تق ديم نظ ام ت أميني
ص حي عل ى الس ادة أعض اء هيئ ة الت دريس والهيئ ة المعاون ة والع املين ف ي
الجامع ات م ع تكلي ف اللجن ة بوض ع آلي ات مح ددة للتنفي ذ تع رض ف ي الجلس ة
القادمة.

) (٨١تقري ر لجن ة إدارة اﻷزم ات والك وارث الطارئ ة بالجامع ات المص رية
والمش كلة بق رار المجل س اﻷعل ى للجامع ات بجلس ته بت اريخ
٢٠١٧/١٢/١٦
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بتقري ر لجن ة إدارة اﻷزم ات والك وارث الطارئ ة بالجامع ات
المص رية والمش كلة بق رار المجل س اﻷعل ى للجامع ات بجلس ته بت اريخ
٢٠١٧/١٢/١٦
مع التوصية لدى السادة رؤساء الجامع ات بمواف اة اللجن ة ببيان ات مستش فيات
اﻹحالة في حالة الطواري والكوارث الطبية التابعة للجامعات المصرية.

) (٨٢النظ ر ف ي مب ادرة تطبي ق منظوم ة متكامل ة لرقمن ة المستش فيات
الجامعية.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى مب ادرة تطبي ق منظوم ة متكامل ة لرقمن ة
المستشفيات الجامعية وذلك على النحو المقدم من السيد أ.د  /حسام عبد الغفار
)أم ين مس اعد المجل س اﻷعل ى للجامع ات لش ئون المستش فيات الجامعي ة( ف ي
هذا الشأن.
مع التوصية لدى السادة رؤساء الجامع ات بمﺨاطب ة وزارة التﺨط يط والمتابع ة
واﻹصﻼح اﻹداري ﻹدراجها ضمن خطة المستشفيات.

) (٨٣الم ذكرة المقدم ة م ن الس يد ال دكتور /نائ ب م دير مرك ز الﺨ دمات
اﻹلكترونية والمعرفية ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بش أن آلي ة تجمي ع
الجه ات الموازني ة التابع ة ل وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي
)اﻻعتمادات الموازنية إلكترونياً(.
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً بالم ذكرة المقدم ة م ن الس يد ال دكتور /نائ ب م دير مرك ز
الﺨدمات اﻹلكترونية والمعرفي ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بش أن آلي ة تجمي ع
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الجه ات الموازني ة التابع ة ل وزارة التعل يم الع الي والبح ث العلم ي )اﻻعتم ادات
الموازنية إلكترونياً(.

) (٨٧النظر في اﻗتراح جامعة القاهرة الموافقة على إصدار الﻼئحة الداخلية
المعدل ة لكلي ة الهندس ة بالجامع ة )مرحل ة الدراس ات العلي ا( بنظ ام
الساعات المعتمدة.
 القرار:
ﻗرر المجلس الموافقة على ما يلي:
ـ إص دار الﻼئح ة الداخلي ة المعدل ة لكلي ة الهندس ة ـ جامع ة الق اهرة )مرحل ة
الدراسات العليا( بنظام الساعات المعتمدة.
ـ إصدار القرار الوزاري الﻼزم في هذا الشأن.

* اعتماد محضر اجتماع لجنة إجتماع العﻼﻗات الﺜقافي ة بجلس تها رﻗ م ١٢٢
بتاريخ .٢٠١٨/١/١١
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع لجنة العﻼﻗات الﺜقافية بجلستها رﻗ م  ١٢٢بت اريخ
. ٢٠١٨/١/١١

القائم بأعمال أمين المجلس اﻷعلى
للجامعات
أ.د /يوسف راشد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس اﻷعلى للجامعات
أ.د /خالد عبد الغفار
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ﺧامﺴا ً
قــــرارات مجــلس جــامعة القــاهرة
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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلﺴة رقم ) (١١٦٩بتاريــخ )٢٠١٨/٢/٢٧م(
والممتدة حتى )٢٠١٨/٣/٢٨م(
أوﻻً :الترحيب بالﺴادة اﻷساتذة أعضاء المجلس الموقر.
ثانيا ً :اﻹشادة بحملة مكافحة اﻻرهاب )سيناء ٢٠١٨م( التى تقوم بها قواتنا
المﺴلحة مع وزارة الداﺧلية فى شمال ووسط سيناء .وهى أكبر حملة لمكافحة
اﻹرهاب على مﺴتوى العالم يقوم بها جيش نظامى .وقد حققت هذه الحملة
إنجازات ملموسة فى دحر اﻹرهاب اﻷسود الذى يعانى منه وطننا .وأظهرت
الحملة قدرة الجيش على الﺴيطرة والتحكم فى كل العمليات الحربية .وأكد
اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامعة أننا نشعر بالفخر والﺴعادة لما يتحقق على
أرض الواقع من إنجازات .وأننا نشد على أيدى رجال الجيش والشرطة
البواسل الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن
وسﻼمة أراضيه.
وقد نوه الﺴيد اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامع ة لمش اركته ف ى م ؤتمر الجنادري ة
ف ى المملك ة العربي ة الﺴ عودية ه ذا الع ام ،وال ذى اه تم بمكافح ة اﻹره اب ف ى
العالم  .وأكد سيادته فى محاضرته فى هذا المؤتمر أهمية إزاح ة العل م والتعل يم
المول دين لﻺه ارب بتط وير طرائ ق الت دريس والتقي يم وإعط اء التفكي ر الناق د
واﻹبداعى لدى الطﻼب.
ثالﺜا ً :توجيه الش كر للﺴ ادة العم داء عل ى اﻷداء المتمي ز ف ى الفص ل الدراس ى اﻷول
وحال ة اله دوء واﻻس تقرار الت ى س ادت العملي ة اﻻمتحاني ة ،وس ير عملي ة
اﻻمتحان ات بﺴﻼس ة ويﺴ ر ،س واء ف ى مرحل ة البك الوريوس والليﺴ انس أو
الدراسات العليا ،وعدم تﺴريب أى امتحانات ،وظهور النتائج قبل نهاي ة ش هر
فبراير لعدم وجود ش كاوى ت ذكر م ن الط ﻼب رغ م اﻷع داد الكبي رة ف ى كلي ات
ومعاهدها الجامعة.
وتبقت مادة واح دة فق ط ف ى كلي ة الحق وق كان ت نتيجته ا متدني ة ج دا ً  .وبن اء
عليه قرر مجلس الجامعة إحالة أس ئلة الم ادة وأوراق إجاباته ا لمرك ز ض مان
الج ودة بالجامع ة لمعرف ة م دى مطابق ة أس ئلة اﻻمتح ان لمواص فات الورق ة
اﻻمتحانية ،وكذلك تقييم عملية التصحيح التى تمت والتوص ية برف ع ال درجات
وف ق المنحن ى التك رارى ورف ع م ذكرة ب ذلك للﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس
الجامعة.
رابع اً :ق رر مجل س الجامع ة باﻹجم اع الموافق ة عل ى ترش يح اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ
عﺜم ان الخش ت رئ يس الجامع ة لج ائزة المل ك فيص ل العالمي ة ،وذل ك نظ را ً
ﻻس هاماته العلمي ة والفلﺴ فية المتمي زة وأفك اره المﺴ تنيرة ،والت ى ترك ز عل ى
تقديم ﺧطاب دينى جديد يراعى مقتضيات العصر ،ويواكب اﻷحداث العالمية.
ﺧامﺴا ً :توجيه التحية والتقدير للﺴيد الوزير معالى /كمال الدالى محافظ الجي زة عل ى
عق ده م ؤتمر مح افظى اﻷورومتوس طى ،وذل ك لحﺴ ن التنظ يم والص ورة
المشرفة التى ﺧرج بها المؤتمر ،وأهميته من حيث وجود مجموعة متنوع ة
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من محافظى أوروبا وش مال أفريقي ا ،وتأكي د قيم ة الم ؤتمر فيم ا أرس له م ن
رس ائل للعل م مفاده ا أن ال بﻼد ت نعم ب اﻷمن واﻻس تقرار الت ام ،وه و م ا م ن
ش أنه تش جيع الﺴ ياحة ،وتأكي د أن الدول ة المص رية قوي ة وأمن ة ومﺴ يطرة
ومﺴتقرة.
سادس ا ً :كم ا دع ى اﻷس تاذ ال دكتور /عب د الراض ى ﷴ عب د المحﺴ ن عمي د كلي ة دار
العل وم الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة والﺴ يد الل واء /كم ال ال دالى
محافظ الجيزة ﻻفتت اح مهرج ان "مص ر كم ا تح ب أن تراه ا" تح ـت رعاي ـة
الﺴ يد اﻷس ـتاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة ف ى الفت رة م ن ) ٧-٥م ارس
٢٠١٨م(.
سابعا ً :اﻹحاطة علما ً بأنه جارى العمل على تطوير المﺴتش فيات الجامعي ة واس تكمال
اﻷعمال المطلوبة.
• ففى القصر العينى تم قطع شوط كبير فى مشروع تطويره من ﺧﻼل
القرض الﺴعودى ،واستكمال التمويل من الخزانه العامة.
• والﺴير فى إجراءات اﻹعﻼن عن مناقصة للشركة التى ستتولى التنفيذ،
واستكمال كافة اﻻجراءات القانونية لبدء العمل ،وذلك من ﺧﻼل متابعة
اللجنة المكلفة بذلك.
• وفى هذا الصدد قرر المجلس توجيه الشكر والتقدير لﻸستاذ الدكتور/
فتحى ﺧضير القائم بأعمال عميد كلية طب قصر العينى على مجهوداته
المتميزة فى هذا الشأن.
• أما بالنﺴبة لمﺴتشفى اﻷطفال أبو الريش )مبنى العيادات الخارجية(
سوف يتم توقيع مع الجايكا فقد تم قطع شوط كبير فى تنفيذه وتذليل كل
العقبات امامة وتم تكليف اﻷستاذ الدكتور /على عبد الرحمن لﻺشراف
على تنفيذ المشروع وتم عمل جدول زمنى للعمل ،وحل جميع المشاكل
لبدء المشروعات الﺜﻼثة.
ثامنا ً :فيما يتعلق بالجامعة الدولية تم الحصول على التراﺧيص المطلوبة ،وتم توري د
الدفع ة المقدم ة لش ركة وادى الني ل واس تلمت الش ركة اﻷرض لب دء تنفي ذ
المشروع ،وسوف يتم وضع حجر اﻷساس لب دء المش روع ف ى م ارس الق ادم
إن شاء ﷲ.
وشكر اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامعة لﻸستاذ الدكتور /الﺴيد تاج الدين عميد
كلي ة الهندس ة ﻻس تجابته الﺴ ريعة ف ى تحوي ل ج زء م ن حص ة الجامع ة ل دى
الكلية.
تاس عا ً :اﻹحاط ة علم ا ً بتكلي ف لجن ة المنش أت الجامعي ة لمتابع ة أعم ال الص يانة
واﻹصﻼح لمبانى المعهد القومى لﻸورام وبيان أن الجامع ة ف ى مرحل ة أس ناد
ترميم واستكمال المبنى الجنوبى للمخابرات العامة.
عاش را ً :أك د اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة أن ه ج ارى تنظ يم العم ل ب إدارات
الص ناديق الخاص ة والمراك ز والوح دات ذات الط ابع الخ اص التابع ة ﻹدارة
الجامعة والكليات والمعاهد حت ى يتﺴ نى ض بط وإحك ام الرقاب ة الداﺧلي ة م ن
ﺧﻼل النظام المحاسبى المطبق بها ،بما يمكن من التقييم المﺴ تمر ﻷنش طتها
والتحقق من اقتصاديات تشغيلها وفقا ً للهدف من إنشائها.
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وفى هذا الصدد قرر المجلس الموافقة على ما يلى :
 -١اس تخدام مجموع ة دفتري ة موح دة لقي د جمي ع المع امﻼت الت ى ت تم به ا
مماثلة للمجموعة الدفترية الموجودة باﻹدارة العام ة للص ناديق الخاص ة
والواح دات ذات الط ابع الخ اص اعتب ارا ً م ن الع ام الم الى
)٢٠١٩/٢٠١٨م( .
 -٢تعيين مراق ب حﺴ ابات ﺧ ارجى لك ل مرك ز ووح دة ذات ط ابع ﺧ اص م ن
بين الﺴادة أعضاء هيئة التدريس ي تم ترش يحه ع ن طري ق مجل س قﺴ م
المحاس بة بكلي ة التج ارة وموافق ة رئ يس الجامع ة اعتب ارا ً م ن الع ام
المالى)٢٠١٨/٢٠١٧م(.
ح ادى عش ر :تأكي د أن أى تواص ل م ع الﺴ فارات والجه ات الخارجي ة واﻷجنبي ة
والجامعة اﻷمريكية بمصر ﻻبد من أن يك ون م ن ﺧ ﻼل مكاتب ات رس مية
مع الﺴيد وزير التعليم العالى.
ثانى عشر :اﻹحاطة علما ً بخطاب اﻷستاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الى بش أن ترش يد
استخدام المياة فى كافة المجاﻻت ،وما وجه به س يادته م ن التوس ع ف ى
استخدام ابتكارات بﺴيطة تﺴاهم فى ترشيد استخدام المياة.
وف ى ض وء ال دور المن وط ب وزارة التعل يم الع الى والبح ث العلم ى
والجامع ات ف ى تبن ى المش روعات الت ى تﺴ اعد ف ى تنمي ة المجتم ع
المصرى والتغلب على ما يواجهه من تح ديات يرج ى التفض ل بالتوجي ه
نحو اتخاذ ما يلزم لتنفيذ اﻵتى:
 اﻹف ادة بالمش روعات الت ى تم ت بالجامع ة واﻻبتك ارات الت ى تﺴ اهم ف ى
ترشيد استخدام المياه.
 إج راء مﺴ ابقة ب ين ط ﻼب كلي ات الهندس ة والزراع ة بالجامع ة لع رض
مشروع ابتكار يﺴ اهم ف ى ترش يد اس تخدام المي اه واﺧتي ار أفض ل ثﻼث ة
مشروعات وموافاتنا بها لرفعها إلى رئاسة الجمهورية.
 وف ى ه ذا الص دد ق رر المجل س اج راء مﺴ ابقة ف ى كليت ى الهندس ة
والزراع ة واﺧتي ار أفض ل ثﻼث ة مش روعات يمك ن رفعه ـا ،وذل ك تح ـت
إشـراف اﻷستاذ الدكتور /عم رو ع دلى نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات
العليا والبحوث.
ثال ث عش ر :تأكي د موق ف الجامع ة الراس خ فيم ا يتعل ق بع دم العم ل الحزب ى داﺧ ل
الجامع ة ،وع دم الﺴ ماح بعم ل أى دعاي ة سياس ية ﻷى ط رف م ن
اﻷط راف المتنافﺴ ة ،وع دم الﺴ ماح باس تغﻼل الح رم الج امعى ﻷى
نشاطات مناهضة للوطن ،أو تﺴئ له .ويتمﺜل دور الجامعة ف ى التوعي ة
اﻷمينة لكل أبناء الجامعة من الطﻼب والعاملين وأعضاء هئية الت دريس
بأهمي ة إدراك قيم ة الدول ة الوطني ة وض رورة المش اركة الﺴياس ية،
بصرف النظر عن اﻻنتماءات والتحيزات.
راب ع عش ر :ت م توجي ـه لجن ة ص يانة المنش آت لمراجع ة ك ل مص اعد المﺴتش فيات
الجامعية.
ﺧ امس عش ر :اﻹحاط ة علم ا ً بخط اب الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /وزي ر التعل يم الع الي
والبحث العلمي ،والمتضمن الكت اب ال دورى الص ادر م ن الﺴ يد الل واء
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ا.ح أمين ع ام مجل س ال وزراء بش أن رص د بع ض التوجه ات لترس يخ
التمييز بين أطياف المجتمع المصرى متمﺜلة فى تنفيذ أفكار ومب ادرات
ومش روعات ظاهره ا معالج ة بع ض مش اكل المجتم ع ،إﻻ أنه ا ف ى
حقيقتها ترسخ للتمييز بين طوائف ه ،وف ى ه ذا الص دد فق د وج ه الﺴ يد
رئيس الجمهورية بالموافقة على التوصيات اﻵتية:
• قيام الوزارات المعنية والجهات التابعة لها بوضع الخط ط والب رامج
التوعوي ة والتربوي ة والﺜقافي ة والرياض ية والتش ريعية الﻼزم ة
ﻻدماج طوائف المجتمع والمحافظة على وحدة نﺴ يجه  ،والح د م ن
مظاهر التمييز فى كل صوره.
• ح ذر وح رص المﺴ ئولين المعني ين بع دم اﻻس تجابة لتنفي ذ تل ك
الفعاليات أو المشروعات التى ترسخ للتمييز بين المصريين.
• وقد أشار الﺴيد الدكتور القائم بأعمال الﺴيد رئيس مجلس ال وزراء
باتخاذ اﻹجراءات التنفيذية الﻼزمة بالتنﺴيق مـع مؤسﺴات الدولة،
عل ـى أن ي تم اﻹف ادة بتق ارير تراج ع ش هرية للع ـرض عل ـى الﺴ يد
رئيس الجمهورية .
س ادس عش ر :اﻹحاط ة علم ا ً بخط اب الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /وزي ر التعل يم الع الي
والبح ث العلم ي والمتض من »توجيه ات القي ادة الﺴياس ية بض رورة
ترشيد استهﻼك المياه وتعظيم اﻻستفادة منه ا ﺧ ﻼل الفت رة المقبل ة ،
والتعاون مع وزارة الموارد المائي ة وال ري ف ى إع داد وتنفي ذ الخط ة
القومية لترشيد المياه.
• عق د ورش عم ل  ،ون دوات ومحاض رات  ،ومﺴ ابقات ته دف إل ى
توعي ة الط ﻼب بأهمي ة المي اه ف ى حياتن ا وض رورة الحف اظ عليه ا،
وح ث الط ﻼب عل ى تنفي ذ مش اريع تخ رجهم ح ول التوعي ة بترش يد
استهﻼك المياه«.
• وفى هذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنتين اﻷولى برئاس ة اﻷس تاذ
ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ـات
العلي ا والبح وث لدراس ة الش ق الق ومى وتنفي ذ مهام ة ،واللجن ة
الﺜاني ة برئاس ة اﻷس تاذ ال دكتور /سع ـيد يحي ى محم ود ض و نائ ب
رئيس الجامعة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمي ة البيئ ة لدراس ة الش ق
الداﺧلى داﺧ ل جامع ة الق اهرة وتنفي ذ مهام ةعلى أن يف وض رئ يس
اللجنة فى تحديد أعضاء اللجنة.
س ابع عش ر :اﻹحاط ة علم ا ً بخط اب الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور الق ائم بأعم ال أم ين
المجلس اﻷعلى للجامع ات باﻹف ادة ب أن المجل س اﻷعل ى للجامع ات ق رر
بجلﺴته المنعقدة بتاريخ )٢٠١٨/١/٢٠م( الموافقة على مايلى:
• إضافة مقرر سيكولوجية اﻹب داع لقائم ة المق ررات اﻹﺧتياري ة الح رة
الت ى يخت ار م ن ض منها الط ﻼب ف ى البرن امج المش ترك م ع جامع ة
وﻻية جورجيا بكلية التجارة .
• إصدار القرار الوزارى الﻼزم فى هذا الشأن.
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ث امن عش ر :اﻹحاط ة علم ا ً بخط اب الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /الق ائم بأعم ال أم ين
المجلس اﻷعلى للجامعات باﻹفادة بأن المجل س اﻷعل ى للجامع ات ق رر
بجلﺴته المنعقدة بتاريخ )٢٠١٨/٢/١٦م( الموافقة على ما يلي:
 -١الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء برامج البكالوريوس المهني
ف ي التربي ة بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة بنظ ام التعل يم اﻻلكترون ي
المدمج بكلية التربية للطفولة المبكرة على النحو التالي :
أ ـ برن امج للحص ول عل ى درج ة البك الوريوس المهن ي ف ي التربي ة
)طفولة مبكرة( لمدة أربع سنوات:
• برنامج إعداد معلمات مرحلة الحضانة
• برنامج إعداد معلمات مرحلة رياض اﻷطفال
• برن امج إع داد معلم ات روض ات م دارس اللغ ات والم دارس
الدولية.
ب  -برن امج للحص ول عل ى درج ة البك الوريوس المهن ي ف ي التربي ة
)تربية ﺧاصة( لمدة أربع سنوات:
• برنامج إعداد معلمات اﻷطفال ذوى اﻹعاقة العقلية
• برنامج إعداد معلمات اﻷطفال ذوى صعوبات التعلم
• برنامج إعداد معلمات اﻷطفال الذاتويين
• برنامج التنمية اللغوية واضطراب التخاطب.
 -٢إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم اﻻلكتروني المدمج للتأكد من
توافر اﻹمكانات التكنولوجية بهذه البرامج.
وبالفعـل اصدرت اللجنـة تقريرهـا الذى يفيد توافر كافة اﻹمكانيات.
تاسع عشر :اﻹحاطة علما ً بقرارات وتوصيات المجلس اﻷعلى للجامع ات ف ى جلﺴ ته
اﻷﺧيرة بالمنيا يوم ) ٢٤فبراير ٢٠١٨م( وأهمها:
• تحقيق التكامل والتعاون ب ين المﺴتش فيات الجامعي ة ووزارة الص حة
من ﺧﻼل ابرام اتفاقيات تعاون مشترك.
عشرون :اﻹحاطة علما ً بأنشطة الجامعة ﺧﻼل الفترة الماضية وأبرزها :
• فوز طﻼب جامعة القاهرة بمراكز متقدم ة ف ى مهرج ان الﺜقاف ة والف ن ض د
التمييز بمكتبة اﻻسكندرية يوم )٢٠١٨/١/٢٩م( وحصد  ٧جوائز.
• المش اركة بجن اح ﺧ اص ب المعرض ال دولى للكت اب ﺧ ﻼل الفت رة م ن
)٢٠١٨/١/٢٧م( حتى )٢٠١٨/٢/١٠م(.
• افتتاح فعاليات الصالون الﺜقافى للفصل الدراس ى الﺜ انى بح وار مفت وح م ع
الكات ب الص حفى حم دى رزق بقاع ة أحم د لطف ى الﺴ يد بالجامع ة ي وم
)٢٠١٨/٢/١٤م( ح ول كتاب ة محب ة اﻻقب اط ومش اركة ال دكتور /حم دى
رزق وزير اﻻوقاف اﻷسبق واﻻب رفيق جريش.
• بدء فعاليات الموسم الﺜقافى الفنى للفص ل الدراس ى الﺜ انى بتق ديم ع روض
فني ة للفرق ة الش عبية للفن ون الص ينية بقاع ة اﻻحتف اﻻت الكب رى بالجامع ة
يوم )٢٠١٨/٢/١٤م(.
• استض افة الع رض المﺴ رحى "قواع د العش ق اﻷربع ون" بالتع اون م ع
وزارة الﺜقافة بقاعة اﻻحتفاﻻت الكبرى بالجامعة يوم )٢٠١٨/٢/١٨م(.
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• افتت اح منت دى روز اليوس ف )س ﻼمتك أوﻻ( ح ول ت أثير المخ درات عل ى
الﺴ ائقين الم تهم اﻷول ف ى ح وادث الط رق بالتع اون م ع جامع ة الق اهرة
بقاع ة القاس مى بالمكتب ة المركزي ة الجدي دة بالجامع ة ي وم
)٢٠١٨/٢/٢١م(.
• افتتاح المؤتمر الدولى الحادى عشر بقﺴ م الط ب النفﺴ ى بكلي ة ط ب قص ر
العين ى بعن وان" :الح ديث ف ى الط ب النفﺴ ى ب ين م ا ه و شخص ى أو
منهجى" بمبنى التعليم المتطور بالكلية يوم )٢٠١٨/٢/٢١م(.
• حوار مفتوح مع اﻻعﻼم ى ت امر أم ين ح ول "اﻻع ﻼم وتح ديات المرحل ة"
يوم )٢٠١٨/٢/٢٢م(.
• مشاركة جامعة القاهرة فى أسبوع شباب الجامع ات اﻷول لمتح دى اﻹعاق ة
تحت ش عار "بالتح دى نﺴ تطيع" بجامع ة المني ا والمت اح ﺧ ﻼل الفت رة م ن
)٢٠١٨/٢/٢٢م( حتى )٢٠١٨/٢/٢٦م(.
• انطﻼق المرحلة الﺜانية من مبادرة نحو جامعة ﺧالية م ن في روس س ى م ن
ﺧ ﻼل تطبي ق الكش ف المبك ر عل ى ط ﻼب الم دن الجامعي ة م ن ي وم
)٢٠١٨/٢/٢٥م(.
حادى وعشرون :اﻹحاطة علما ً بالوفود الزائرة للجامعة ﺧﻼل الفترة الماضية وهى:
• زي ارة نائ ب رئ يس جامع ة هيروش يما الياباني ة لمقابل ة اﻷس تاذ
الدكتور /ﷴ عﺜمان الخشت رئيس الجامعة يوم )٢٠١٨/٢/٤م(.
• زيارة سفير رواندا لمقابلة اﻷستاذ الدكتور  /محمـد عﺜمـان الخشت
رئيس الجامعة يوم )٢٠١٨/٢/٥م(.
• زيارة سفير الصين لمقابلة اﻷستاذ الدكتور /محمـد عﺜمـان الخشت
رئيس الجامعة يوم )٢٠١٨/٢/١٤م(.
• زيارة سفير فرنﺴا لمقابلة اﻷستاذ الدكتور /محمـد عﺜم ـان الخش ـت
رئيس الجامعة يوم )٢٠١٨/٢/١٩م(.
• زي ارة ال دكتور/عﻼ ل ورنس م ن أكاديمي ة البح ـث العلم ـي لمقابل ـة
الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور/عمرو أم ين ﷴ ع دلى نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراسات العليا والبحوث يوم )٢٠١٨/١/٩م(.
• زي ارة وف د م ن معه د الدراس ات اﻹفريقي ة بجامع ة يوهوس وك
يام اموتوا الص ينية لمقابل ة اﻷس تاذ ال دكتور/عمرو أم ين ﷴ ع دلى
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ي وم
)٢٠١٨/٢/٥م(.
• زي ارة ال رئيس المف وض ونائ ب رئ يس بعﺜ ة فيتن ام اﻻش تراكية
لمقابلـة اﻷستاذ الدكتور/عمرو أمين ﷴ عدلى نائب رئيس الجامع ة
للدراسات العليا والبحوث يوم )٢٠١٨/٢/١١م(.
• زيارة وفد جامعة سوكا اليابانية ومعه مدير مرك ز اﻹع ﻼم والﺜقاف ة
بالﺴ فارة الياباني ة لمقابل ة اﻷس تاذ ال دكتور/عمرو أم ين ﷴ ع دلى
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ي وم
)٢٠١٨/٢/١٩م(.
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• زيارة سفير المكﺴيك لمقابلة اﻷستاذ الدكتور/عمرو أمين ﷴ عدلى
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ي وم
)٢٠١٨/٢/٢١م(.
ثانى وعشرون :بروتوكوﻻت واتفاقيات تعاون:
• جامعتا القاهرة والﺴربون تجددان اتفاقي ة التع اون لم نح الدرج ة
العلمية المشتركة فى الحقوق باللغة الفرنﺴية.
• اتف اق تع اون علم ى وأك اديمى ب ين جامع ة الق اهرة والجامع ة
الحرة ببرلين.
ثالث وعشرون :قرر المجلس تشكيل لجنة ثﻼثية برئاسة اﻷس تاذ ال دكتور /س عيد ض و
نائب رئ يس الجامع ة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة وعض وية
كل من الﺴادة اﻷساتذة:
أ.د .مجـــدى جمـــال عبـد القادر قائم بأعمـال أمـــــين عـام عضواً
الجامعـة
قائم بأعمال عميد كلية
أ.د .فتحى رزق فاروق ﺧضير
عضواً
طـب قصر العينـي
عميـــد كليــــة الحقــــــوق عضواً
أ.د .صبرى ﷴ الﺴنوسى
لدراسة الضوابط المطلوبة للعمالة المؤقته
راب ع وعش رون :وج ه اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة الش كر والتق دير للرقاب ة
اﻹداري ة ل دورها ال داعم للجامع ة وس رعة اﻻس تجابة لح ل مش اكل
اﻷدوي ة والش راء المرك زى والتواص ل ال دائم م ع الجامع ة لتحدي د
طلباتهم ،هذا فضﻼً عن الدور اﻹصﻼحى للرقابة اﻹدارية.
ﺧ امس وعش رون :توجي ة الش كر والتحي ة لﻸس تاذ ال دكتور /حﺴ ـام المﻼح ى مﺴ اعد
أول وزي ر التعل يم الع الى ورئ يس قط اع الش ئون الﺜقافي ة والبعﺜ ات
وشئون الجامعات عل ى مجهودات ه ف ى زي ادة حص ة جامع ة الق اهرة
من الطﻼب الوافدين.
سادس وعشرون  :تأكيد قرار مجلس الجامعة الﺴابق ،والخاص بوق ف العم ل بخط ط
تكلي ف المعي دين لع دة س نوات ،عل ى أن تح دد ك ل كلي ة أو معه د
اﻻحتياجات الفعلية من المعيدين س نوياً ،عل ى أن ي تم تحدي د الع دد
المطلوب قبل إعﻼن النتائج بوقت كاف.
س ابع وعش رون :ﺧط اب اﻷس تاذ وزي ر التعل يم الع الى والبح ث العلم ى بش أن قب ول
مﺴتش فى أب و ال ريش الياب انى "مﺴتش فى اﻷطف ال الج امعى
التخصصى" بالجامعة التبرع المقدم من شركة الﺴويدى اليكتري ك
وه و عب ارة ع ن ع دد ) (٦مص اعد مارك ة ميتﺴوبيش ى والب الغ
إجمالى قيمتها ) (٦مليون جنيه.
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المصادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة عل ى محض ر اجتم ـاع مجل ـس جامع ـة القاه ـرة الجلﺴ ـة رق ـم )(١١٦٨بتاريـخ )٢٠١٧/١٢/٢٨م(.
 المصادقة على قـرارات الﺴيد اﻷستاذ الدكتور رئ يس الجامع ة الص ادرة ب التفويضمـن مجلـس الجامعة ﺧﻼل الفترة م ن )٢٠١٧/١٢/٢٩م( حت ى)٢٠١٨/٣/٢٨م( ف ى
المجاﻻت اﻵتية:
 -١منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليﺴانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(.
 -٢تعي ين أعض اء م ن الخ ارج بمج الس الكلي ات ،وض م أس اتذة لمجالﺴ ها ،طبق ـا ً
للفق رتين )ج ـ( و )ه ـ( م ـن الم ـادة ) (٤٠م ن الق انون رق ـم ) (٤٩لﺴ نة )١٩٧٢م(
بشـأن تنظيم الجامعات.
 -٣قبــــــول هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 -٤مد البعﺜات واﻹجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
 -٥وق ـف ق ـيد وقب ـول أع ـذار الط ـﻼب بمرحلت ـى )الليﺴان ـس والبكالوري ـوس(
و)الدراسـات العليا(.
 -٦قَبـُول أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين عادوا ﺧﻼل شهر من تاريخ اﻻنقطاع.
 -٧تقرير إنهاء ﺧدمـة أعضاء هيئة التدريس الذين لم يعودوا ﺧـﻼل ستة أش هر م ـن
تاريخ اﻻنقطاع.
 -٨ح اﻻت تص حيح بيان ات ال درجات العلمي ة الت ي ق د يح دث فيه ا ﺧط أ ،وتتطل ب
الع رض علـ ـى مجلـ ـس الجامعـ ـة ،وذل ك بع د مراجعته ا مـ ـن اﻹدارة المركزي ة
للشئون القانونية بالجامعة.
 -٩حــاﻻت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من ﺧارج كليات الجامعة.
 -١٠إص ـدار ق ـرارات إنه ـاء الخدم ـة ف ـى ح ـاﻻت انقط ـاع أعض اء هيئ ة الت دريس
والهيئة المعاونـة المنتدبين أو المعاري ـن أو م ن يعم ـل بش كل غي ر رسم ـى تح ت أى
اسم لدى أية جهة أﺧرى ﺧارج الجامعة.
 -١١الموافقة على اعتم ـاد اﻹعف ـاءات والخصوم ـات الت ـى واف ـق عليه ـا الﺴ ـيد
اﻷسـتاذ الدكتور رئيس الجامعة على جميع الخدمات والرسوم.
 المصادقة على محضر اجتماع لجنة التظلم ات م ن ق رارات اللج ان العلمي ة الدائم ة)الترقي ات( المش كلة بق رار مجل س الجامع ة بت اريخ )٢٠٠٥/٥/٢٥م( والمنعق دة
بتاريخ )٢٠١٨/٢/٢١م(.
ً
مع التاكيد على أن درجة النشاط يح ددها القﺴ م والكلي ة مع ا وف ى حال ة تعن ت القﺴ م
يعرض اﻻمر على لجنة التظلمات.

تعيينــات
كلية اﻵداب
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /عبير ﷴ عبد الحافظ عبد العال فى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم اللغة اﻷسبانية وآدابها( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /أم ل حﺴ ن أحم د حﺴ ن ف راج ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم اﻻجتماع( بالكلية.
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 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ولي د إب راهيم حﺴ ن إب راهيم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اللغة العربية وآدابها( بالكلية.

كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /ﷴ الﺴ يد حﺴ ن ش حاته ف ارس ف ى وظيف ة أس تاذمﺴاعد )بدل معار( بقﺴم القانون المدنى بالكلية.

كلية العلوم
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /مص طفى محم ود عب د المجي د س ليمان ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم علم الحشرات( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /رش ا عب د العزي ز ﷴ ف اتى ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم الكيمياء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم ود م دنى يوس ف م دنى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم النبات والميكروبيولوجى( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ولي د الﺴ يد إب راهيم غنيم ة ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم جراحة المﺴالك البولية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /ﷴ عبده عب د الرس ول العجي رى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم جراحة المﺴالك البولية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /حﺴ ين عل ى حﺴ ين عل ى ﷴ ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم جراحة المﺴالك البولية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /هي ام عطي ة عب د الق وى موس ى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الفارماكولوجيا( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /مارى مناويل جندى عبد الشهيد فى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الطب المهنى والبيئى( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /أحم د إب راهيم أحم د إس ماعيل الﺴ قا ف ى )وظيف ةأس تاذ مﺴ اعد( الش اغرة )بقﺴ م التخ دير والعناي ة المرك زة الجراحي ة وع ﻼج اﻷل م(
بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /وليد عيﺴ ى ﷴ الحلب ى ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم جراحة المخ واﻷعصاب( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ﷴ ج ﻼل ﷴ الش يخ ف ى )وظيف ة أس تاذ( الش اغرة)بقﺴم جراحة المﺴالك البولية( بالكلية.
 الموافقة عل ى تعي ين ال دكتور  /ﷴ ف وزى عب د العل يم مص طفى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم طب الحاﻻت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /طارق ﷴ على إبراهيم الجرف فى )وظيفة م درس(الشاغرة )بقﺴم جراحة اﻷذن واﻷنف والحنجرة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أيم ن س مير مجاه د محم ود ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم جراحة اﻷذن واﻷنف والحنجرة( بالكلية.
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 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /علي اء عل ى مص طفى عل ى حﺴ ن البريق ى ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم جراحة اﻷذن واﻷنف والحنجرة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دين ا حﺴ نى ﷴ جم ال ال دين ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /ﷴ فهيم مصطفى ﷴ فى )وظيفة م درس( الش اغرة)بقﺴم اﻷشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /شيرين عصمت حﺴين حﺴن ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الصحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /هند سامى إب راهيم ﷴ أحم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الصحة العامة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ جمع ه حم اد ﷴ ﷴ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /لبنى أحمد ﷴ طلعت الغنيمى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الباطنة الخاصة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نوران عاطف محمود الكردى فى )وظيفة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /هبه حمدى سيد ﷴ فى )وظيف ة م درس( الش اغرة)بقﺴم طب العين وجراحتها( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /عائشة أشرف ﷴ عبد الﺴميع الجزار فى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الطب المهنى والبيئى( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ عل ى عب د الحل يم محم ود حﺴ ن ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ياس مين ﷴ جم ال ال دين دروي ش ﷴ ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /نزي ه رمض ان رج ب عل ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الطب الشرعى والﺴموم اﻹكلينيكية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نش ـوى محم ـد رض ا عب د الحمي د عزالع رب ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.

كلية التجارة
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د ﷴ ج ابر عب د الحل يم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم المحاسبة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /م ريم محﺴ ن لبي ب بﺴ الى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم المحاسبة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مى أحمد عبد الظ اهر زي دان ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم إدارة اﻷعمال( بالكلية.
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كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم ود عب د الوه اب قاس م ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم هندسة القوى الميكانيكية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /ﷴ حﺴانين ﷴ سرور فى )وظيفة أس تاذ( الش اغرة)بقﺴم الهندسة اﻹنشائية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /وليد عبد الﺴميع معروف عبد المقصود فى )وظيف ةأستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم هندسة القوى الميكانيكية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د حم دى إب راهيم عب د الج واد ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم هندسة الحاسبات( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ عب د ﷲ حﺴ ن أحم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم هندسة القوى الميكانيكية( بالكلية.

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ه دى س نى زك ى حﺴ ن ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم النبات الزراعى( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /حن ان ﷴ عب د الص مد رج ب حم اده ف ى )وظيف ةأستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الحشرات اﻻقتصادية والمبيدات( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /إيم ان س عيد ﷴ عل ى نج م ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الصناعات الغذائية( بالكلية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على تعيين الدكتور  /تامر فوزى إب راهيم ﷴ ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم الصحة والرعاية البيطرية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /س لمى إب راهيم عب د ال رؤوف الﺴ منودى ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم الفﺴيولوجيا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نيف ين حﺴ ن ﷴ حﺴ ن ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الفﺴيولوجيا( بالكلية.

كلية دار العلوم
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ عل ى عب د الع ال عب د ال رحمن ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الشريعة اﻹسﻼمية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمـود عبـد العزيـز أحمـد عبد الجواد فى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الشريعة اﻹسﻼمية( بالكلية.

كلية طب اﻷسنان
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتور  /أيم ن ﷴ عب د اللطي ف ج ودة ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتورة  /إيمان محمود إبراهيم أبو شادى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم بيولوجيا الفم( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /رامى رجب رضوان رجب البيل ى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /من ى توفي ق كاش ف ﷴ ه انى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الميكروبيولوجيا والمناعة( بالكلية.
 الموافقة عل ى تعي ين ال دكتور  /أيم ن س مير ﷴ ي س ف ى )وظيف ة أس تاذ( الش اغرة)بقﺴم الميكروبيولوجيا والمناعة( بالكلية.
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن تعيين الصيدلى  /ح اتم أحم د فرغل ى ﷴ حﺴ نالمعيد بقﺴ م الص يدﻻنيات والص يدلة الص ناعية بوظيف ة م درس ب ذات القﺴ م اعتب ارا ً
م ن )٢٠١٧/٤/٢٦م( ت اريخ انعق اد مجل س الجامع ة وق ت تق ديم أوراق س يادته
للترقية بكلية الصيدلة.
قرر المجلس الموافقة على تعيين الصيدلى /حاتم أحمد فرغل ى ﷴ حﺴ ن ف ى وظيف ة
م درس الش اغرة بقﺴ م الص يدﻻنيات والص يدلة الص ناعية اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٤/٢٦م(.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /م روة الﺴ يد ﷴ عب د الحمي د س الم ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم اﻻقتصاد( بالكلية.

كلية العﻼج الطبيعى
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /س الى س عيد عب د اله ادى الحمص ى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم العﻼج الطبيعى لﻸطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ميادة أش رف محم ود س امى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم العﻼج الطبيعى للعلوم اﻷساسية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين ال دكتورة  /س ارة ﷴ س مير ﷴ موس ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم العﻼج الطبيعى ﻻضطرابات الجهاز العضلى الحركى( بالكلية.

كلية التمريض
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ماج دة عب د الحمي د عب د الفت اح ﷴ ف ى )وظيف ةأستاذ( الشاغرة )بقﺴم إدارة التمريض( بالكلية.
 الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ش يماء عل ى ﷴ إس ماعيل ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم إدارة التمريض( بالكلية.
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كلية التخطيط اﻹقليمى والعمرانى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /إيمان ع زت محم ود ﷴ أحم د البعل ى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم التخطيط البيئى والبنية اﻷساسية( بالكلية.

كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سارة عب د الم ولى المت ولى إب راهيم الج اويش ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم أصول التربية( بالكلية.

معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 الموافقة على تعي ين ال دكتور  /عص ام عل ى أم ين عب د الص مد ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم اﻻحصاء الرياضى( بالمعهد.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتورة  /ش هيرة ش عبان ع زب أحم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم علوم الحاسب والمعلومات( بالمعهد.

المعهد القومى لﻸورام
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ ط اهر ف ؤاد عب د العظ يم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم جراحة اﻷورام( بالمعهد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مى جم ال ﷴ كام ل عاش ور ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷشعة العﻼجية والطب النووى( بالمعهد.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /عبير مصطفى الﺴيد عشماوى فى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم بيولوجيا اﻷورام( بالمعهد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد ﷴ قاسم فرحات فى )وظيفة أستاذ مﺴاعد(الشاغرة )بقﺴم جراحة اﻷورام( بالمعهد.

معهد البحوث والدراسات اﻹفريقية
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /جيه ان عب د الﺴ ﻼم عب اس محم ود ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الﺴياسة واﻻقتصاد( بالمعهد.

المعهد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ش يماء مص طفى إب راهيم اﻻكﺴ يرى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم تطبيقات الليزر فى القياسات والكيمياء الضوئية والزراع ة(
بالمعهد.
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تعيينات غير مﺴتوفاة
كلية الهندسة
 ع دم الموافق ة عل ى ترقي ة ال دكتور  /ه انى جمع ه أحم د الﺴ يد رض وان )الم درسبقﺴم هندسة الرى والهيدروليكا بالكلية( لوظيفة أستاذ مﺴاعد.

معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 عدم الموافقة على ترقية ال دكتورة  /س لوى محم ود س امى عص ر )الم درس بقﺴ ماﻻحصاء بالمعهد( لوظيفة أستاذ مﺴاعد.

مﺴتشفيات جامعة القاهرة
 عدم الموافقة على منح الدكتور  /وليـد علـى ﷴ على استشارى مﺴ اعد )الكيمي اءالحيوية( اللقب العلمى لوظيفة استش ارى والمعادل ـة لدرج ـة أس تاذ بالك ادر الج امعى
طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لﺴنة )١٩٩٣م(

تعـاقـــد
كلية الهندسة
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تعاقد اﻷستاذ الدكتـور /بولس نجي ب سﻼم ـة)اﻷستاذ غير المتف رغ س ابقا ً بالكلي ة( للعم ل )بقﺴ م هندس ة اﻷش غال العام ة بالكلي ة(
لمدة عامين متعاقدا ً عامﻼً بمكافأة مالية قدرها ) ١٥٠٠جني ه( ش هريا ً عل ى موازن ة
الجامعة ،وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من ق انون تنظ يم الجامع ات والمﺴ تبدل
بها قانون رقم ) (٨٤لﺴنة )٢٠١٢م(
القرار  :وافق المجلس على تعاقد سيادته للعمل بقﺴم هندسة اﻷشغال العامة بالكليـة
اعتبـارا ً مـن تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تجديد تعاقد اﻷسـتاذ الدكتـور /رفع ـت ف ـوزى عب د المطل ب )اﻷس تاذالﺴابق بالكلية( للعمل )بقﺴ م الش ريعة اﻹسﻼمي ـة بالكلي ة( لم دة ع امين اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٨/١/٢٣م( متعاق دا ً ع امﻼً بمكاف أة مالي ة ق درها ) ٣٠٠٠جني ه( ش هريا ً وذل ك
فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظ يم الجامع ات والمﺴ تبدل به ا ق انون رق م
) (٨٤لﺴنة )٢٠١٢م(
 الموافقة على تجديد تعاقد اﻷستاذ الدكتـور /ﷴ أحمد عب د اله ادى س راج )اﻷس تاذالﺴابق بالكلية( للعمل )بقﺴم الشريعة اﻹسﻼمية بالكلية( متعاقدا ً عامﻼً لم دة ع امين
اعتبارا ً من )٢٠١٨/١/٢٣م( بمكافـأة ماليـة قدرهـا ) ٣٠٠٠جنيه( شهريا ً وذلك ف ى
ض وء ن ص الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون تنظ يم الجامع ات والمﺴ تبدل به ا ق انون رق م
) (٨٤لﺴنة )٢٠١٢م(

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – فبراير ٢٠١٨

إعـــارة
كلية اﻻداب
 بناء على اﻻلتماس المقدم من الدكتورة  /ﺧلود وحيد عزت )اﻷستاذ المﺴاعد بقﺴماللغة اﻹنجليزية( بكلية اﻵداب.
قـرر المجلـس الموافقـة على اﻻلتماس المعروض والموافقة على إعارة سيادتها.

كلية العلوم

 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن حال ة ال دكتورة  /أس ماء عب ـد النب ى ع دﻻن)المدرس بقﺴم علم النبات والميكروبيولوجى( بكلية العلوم.
قـرر المجلس الموافقة على إعارة الدكتورة /أسماء عبد النبى عدﻻن الم درس بقﺴ م
علم النبات والميكروبيولوجى اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/٢/٢٤م( حت ى )٢٠١٨/٨/٣١م(
للعمل بجامعة الطائف بالﺴعودية.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد إعارة اﻷستاذ الدكت ـور  /مدحـ ـت محمـ ـد عب د المطل ب هاش م)اﻷستاذ بقﺴم التخدير بالكلية( للعمل )بمﺴتشفى مراكز شمال ش رق لن دن ب إنجلترا(
للع ام الج امعى التاس ع )٢٠١٨/٢٠١٧م( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٧/١م( حت ى
)٢٠١٨/١/٣١م( نهاية الﺴنوات العشر المﺴموح بها.
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة اﻷس تاذة ال دكتورة  /س لوى ﷴ ف وزى أحم د عرف ات)اﻷستاذ بقﺴم اﻷمراض النفﺴيـة بالكليـة( للعمـل )بمﺴتشفى باقدو وال دكتور عرف ان
بالﺴعودية( للعام الج امعى الﺴ ابع )٢٠١٨/٢٠١٧م( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/١٢/١م(
حتى )٢٠١٨/١١/٣٠م(.
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة ال دكتورة  /ه دى ﷴ حﺴ ام ال دين مص طفى )اﻷس تاذالمﺴاعد بقﺴم طب وجراحة العين بالكلية( للعم ل )بالجامع ة اﻷمريكي ة بمص ر( للع ام
الجامعى التاسع )٢٠١٨/٢٠١٧م(

منح ألقاب علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /عف اف س يد عﺜم ان حﺴ ن )الم درس بقﺴ مالفارماكولوجيا بالكليـة( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /م اريز يوس ف ع وض ﷲ يوس ف )الم درس بقﺴ ماﻷشعة التشخيصية بالكليـة( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.

كلية العﻼج الطبيعى
 الموافقة على منح الدكتورة  /أسماء فوزى الﺴيد عطا ﷲ )المدرس بقﺴم الع ـﻼجالطبيعـى للجراحـة بالكليـة( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقـة على منـح الدكتورة  /آمال ﷴ عبد الب اقى عب د العزي ز )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم العﻼج الطبيعى للجراحة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ(.
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 الموافقـة على منـح الدكتور  /أنـور عبـد الجيد عبد الح ى )اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ مالعﻼج الطبيعى للجراحة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافق ـة عل ى من ـح ال دكتور  /عم رو الم ظ عب د العظ يم عب د الحمي د )اﻷس تاذالمﺴاعد بقﺴم الميكانيكا الحيوية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ(.

المعهد القومى لﻸورام
 الموافق ـة عل ى من ـح ال دكتورة  /أس ماء إب راهيم عب د العزي ز س ﻼمة )اﻷس تاذالمﺴاعد بقﺴم باثولوجيا اﻷورام بالمعهد( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ(.
 الموافق ـة عل ى من ـح ال دكتورة  /مرف ت ﷴ ف ؤاد أم ين ال دفتار )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم باثولوجيا اﻷورام بالمعهد( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ(.

مﺴائل تنظيمية
كلية اﻵداب
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بإنش اء البرن امج الن وعى التعليم ى المتمي ز بنظ ام الﺴ اعات
المعتمدة تحت مﺴمى "المﺴاحة ونظ م المعلوم ات الجغرافي ة واﻻستش عار م ن بع د"
بمرحلة الليﺴانس بكلية اﻵداب.

كلية طب قصر العينى
 بناء على المذكرة المعروضة بش أن اﻻلتم اس المق دم م ن وال دة الطبي ب  /ﷴ نبي لﷴ أحمد )الم درس المﺴاع ـد بقﺴ م اﻷش عة التشخيص ية( بكلي ة الط ب ال ذى يتض رر
فيه من إلغاء تعيينه بوظيفة مدرس.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الكلية ﻹبداء الرأى.

كلية طب اﻷسنان
 الموافق ة عل ى محض ر اجتم اع اللجن ة المش كلة بق رار اﻷس تاذ ال دكتور رئ يسالجامع ة رق م ) (١٣٥بت اريخ )٢٠١٨/٢/١م( بش أن تكلي ف المعي دين بكلي ة ط ب
اﻷسنان.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافقة عل ى إنش اء برن امج ماجﺴ تير مهن ى ف ى ري ادة اﻷعم ال
بالتع اون م ع ك ل م ن )وزارة التخط يط والمتابع ة واﻹص ﻼح اﻹدارى( و)جامع ة
كمبردج( بالمملكة المتحدة.
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كلية اﻹعﻼم
 الموافق ة عل ى عق د دورة تدريبي ة عنوانه ا " مه ارات توظي ف مواق ع التواص لاﻻجتماعى فى دعم الدبلوماسية الشعبية بين مصر وجنوب الﺴودان.

إدارة الجامعة
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن إعادة توزي ع درج ات معي د الش اغرة المت وفرةفى الكلي ات الت ى ل م تتض من ﺧط ة لتعي ين معي دين ج دد عل ى الكلي ات الت ى به ا عج ز
وذل ك وفق ا ً للم ادة ) (٦٥م ن ق انون رق م ) (٤٩لﺴ نة )١٩٧٢م( وف ى ض وء ﺧط اب
الجهاز المركزى للتنظيم واﻹدارة.
ق رر المجل س مخاطب ة الجه از المرك زى للتنظ يم واﻻدارة لت دبير ال درجات المطلوب ه
نظرا ً لحاجة الكليات الماسة لهذه الدرجات.
 الموافق ة عل ى ﺧط اب اﻷس تاذ ال دكتور الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻷعل ىللجامعات بكتاب مؤسﺴة أﺧبار اليوم بإستعدادات المؤسﺴة لتنظيم سلﺴلة معارض ها
التعليمية فى الخارج بالتعاون مع وزارتى التعل يم الع الى والبح ث العلم ى والخارجي ة
وبمشاركة الجامعات الحكومية.
 بناء على قرار مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلﺴته المنعقدة بت اريخ)٢٠١٧/١٢/١٨م( لﻼستفﺴ ار ع ن اﻻس تمرار ف ى الدراس ة التمهيدي ة لتط وير
المنطقة العش وائية ب أرض ب ين الﺴ رايات م ن عدم ه وف ى حال ة اﻻس تمرار يخص ص
مبلغ مالى للصرف على المراحل اﻷولى للمشروع.
ق رر المجل س الموافق ة عل ى اﻻس تمرار ف ى الدراس ة وإرج اء تنفي ذها لح ين ت وافر
التموي ل ال ﻼزم له ـا .م ع العم ل عل ى انج از مش روع المدرس تين م ع لجن ة المنش أت
الجامعية بأفضل وضع اقتصادى.
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن اس تمرار عم ل لجن ة متابع ة تنفي ذ أعم المشروع اﻻسكان بمدينة الﺴادس من أكتوبر والصادر بتشكيلها قرار رئ يس الجامع ة
رق م ) (١٢٩١لﺴ نة )٢٠١٥م( برئاس ة اﻷس تاذ ال دكتور /س عيد يحي ى محم ود ض و
نائب رئيس الجامعة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة.
قرر المجلس الموافقة على المذكرة المعروضة م ع اس تمرار اللجن ة برئاس ة اﻷس تاذ
الدكتور /سعيد يحيى محمود ضو نائب رئيس الجامعة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمي ة
البيئة فى تحمل مﺴئولية كاف ة الجوان ب اﻹداري ة والمالي ة والقانوني ة للمش روع ،وﻻ
يعت د ب أى إج راء إﻻ بموافق ة اللجن ة بع د ال نص علي ه بمحض ر اجتماع ات اللجن ة
المعتمدة.
 بناء على ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور المنﺴق الع ام لﻸنش طة الطﻼبي ة بالجامع ة بش أناعتذار سيادته عن رئاسة لجنة المختبرات واﻷجهزة العلمية.
قرر المجلس الموافقة على قبول اﻻعتذار مع اﻻبقاء على لجنة المختب رات بتش كيلها
الﺴ ابق برئاس ة اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراسات العليا والبحوث.
 الموافقة على المذكرة المعروض ة بش أن التأكي د عل ى قي ام كلي ات ومعاه د الجامع ةبالحص ول مﺴ بقا ً عل ى موافق ة الﺴ لطة المختص ة عل ى تنفي ذ م ا س يتم م ن أعم ال
والحصول عل ى اﻻرتباط ات المالي ة الخاص ة به ا قب ل الب دء ف ى اﻹج راءات القانوني ة
الﻼزمة.
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 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث ب التفويض بالموافق ة عل ىاتفاقي ة لل دعم الم الى ف ى إط ار عم ل مش روع "س اوث مي د دبلي و  .آى  .إي ه ـ نح و
مﺴ ـاواة أكب ر ب ين الجنﺴ ين :اﻻرتق اء ب دور وص ورة الم رأة ف ى القط اع الﺴ معى
البصرى ب دول جنوب المتوسط" وبتمويل من اﻻتحاد اﻻوربى.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بالموافقة على تدريس مادة حقوق اﻹنﺴان ومكافحة الفﺴاد بنظ ام
التعليم المدمج وجها ً لوجه التعليم اﻹلكترون ى لم ن ل م ي تم دراس ته ف ى النص ف اﻷول
م ن الع ام الج امعى الح الى عل ى أن تك ون ه ذه الم ادة م ادة تكميلي ة وليﺴ ت م ادة
أساسية.

شئون الطﻼب
كلية الحقوق
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن نتيج ة امتح ان م ادة الق انون ال دولى الخ اصللفرق ة الﺜالﺜ ة مجموع ة )ج ـ( للع ام الدراس ى )٢٠١٨/٢٠١٧م( دور ين اير بكلي ة
الحقوق.
قرر المجلس إحالة الموضوع إل ى مرك ز ض مان الج ودة واﻻعتم اد لمراجع ة مطابق ة
الورق ة لمواص فات الورق ة اﻻمتحاني ه م ع اتخ اذ الق رار بش أن رف ع ال درجات طبق ا ً
للمنحنى التكرارى.

كلية طب القصر العينى

 الموافقة على مد قي د الطالب ة /س وزان فتح ى ﷴ حﺴ ن المقي دة بدرج ة الماجﺴ تيربالكلي ة لم دة  ٤س نوات اعتب ارا ً م ن أكت وبر )٢٠١٣م( حت ى أكت وبر )٢٠١٧م( )٣
أع وام اس تﺜنائى  +ع ام ﺧ ارج اﻻس تﺜنائى( م ع تش كيل لجن ة الحك م والمناقش ة عل ى
الرسالة.
 الموافق ة عل ى م د قي د الطالب ة /دالي ا محم ود ﷴ عم رو المقي دة بدرج ة ال دكتوراهبالكلية لمدة  ٤سنوات ونصف اعتبارا ً من )٢٠١٣/١٠/١م( حت ى )٢٠١٨/٣/٣٠م(
) ٣أع وام اس تﺜنائى و ع ام ونص ف ﺧ ارج اﻻس تﺜنائى( م ع تش كيل لجن ة الحك م
والمناقشة على الرسالة.
 الموافق ة عل ى م د قي د الطال ب /محم ود ناش د محم ود عب د الﺴ ﻼم المقي د بدرج ةالماجﺴ تير بالكلي ة لم دة ع اميين اعتب ارا ً م ن أكت وبر )٢٠١٥م( حت ى أكت وبر
) ٢٠١٧م( ) عام ثالث استﺜنائى وعام أﺧر ﺧارج اﻻستﺜنائى( مع تش كيل لجن ة الحك م
والمناقشة على الرسالة.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافقة على إيقاف قي د الطال ب العراق ى /محم ود ن زار مص طفى
ﺧلي ل المقي د بدرج ة ال دكتوراه للع ام الج امعى )٢٠١٦/٢٠١٥م( لم دة ع ام أول
اعتبارا ً من )٢٠١٧/١٠/١م( لظروف الحرب ف ى ال بﻼد وبن اء عل ى ﺧط اب الﺴ فارة
بكلية الطب.
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كلية الزراعة
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن إحالة الطالب /عبد العزي ز عب د ﷲ عيش ه س عد)المقي د بالفرق ة اﻷول ى بكلي ة الزراع ة( للتحقي ق لقيام ه بلص ق بع ض اﻷوراق عل ى
جدرانى المبنى.
قرر المجلس الموافق ة عل ى فص ل الطال ب نهائي ا ً م ن الجامع ة ،وإﺧﻼئ ه م ن المدين ة
الجامعية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على اﻻلتماس المقدم من والد الطالب ة /مارين ا يعق وب كام ل دوس ﻹع ادةقيدها بالفرقة الرابعة بكلية الطب البيطرى للعام الجامعى )٢٠١٨/٢٠١٧م(.
وإعادة الطالبة المذكورة للكلية مع احالتها للتحقيق.

كلية دار العلوم
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافق ة عل ى إيق اف قي د الطال ب الليب ى /م يﻼد إب راهيم الق ذافى
الن ارى المقي د بدرج ة ال دكتوراه للع ام الج امعى )٢٠٠٧/٢٠٠٦م( لم دة ع امين
اعتب ارا ً م ن )٢٠١٣/١/٢٠م( حت ى )٢٠١٥/١/٢٠م( وذل ك نظ را ً لتقل ب اﻷوض اع
اﻷمنية فى ليبيا ورفع إيقاف القيد اعتبارا ً من )٢٠١٥/١/٢٠م( ومد قيده لمدة ثﻼث ة
أع وام اعتب ارا ً م ن )٢٠١٥/٢/٢٠م( حت ى )٢٠١٨/٢/٢٠م( )ع ام م ن الﻼئح ة +
عامين استﺜنائى( وتشكيل لجنة الحكم على الرسالة بكلية دار العلوم.
 بناء على الم ذكرة المعروض ة بش أن فص ل الط البين )عم رو عب د ﷲ ﷴ حج ازى ـأحمد ناصر على الﺴيد( المقيدين بالفرقة الﺜالﺜة بكلية دار العلوم.
قرر المجلس الموافقة على ما يلى :
 -١فصل الطالبين المذكورين نهائياً.
 -٢اﺧ ﻼء ع ـدد م ـن الط ـﻼب المت رددين عل ى الطال ب نهائي ا ً م ن المدين ة الجامعي ة
وهم:
حﺴ ام ﷴ عب د الﺴ تار أحم د ،عم ر مص طفى أحم د حﺴ ن ،ﷴ حﺴ انين أحم د ﷴ،
إبراهيم عبد الكريم عبد الجواد ﷴ ،مؤمن عبد الفت اح ﷴ حﺴ ن ،أحم د ص الح حام د
ﷴ بلتاجى ،محمود أحمد متولى عب د الع ال ،إب راهيم زكري ـا عب د المحﺴ ن ﷴ ،عب د
الرحمن ﷴ محمود الديب ،وهم طﻼب بكلية دار العلوم.
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن فصل الطالب /عب د ﷲ ﷴ عب د ﷲ ﷴ ـ المقي دبالفرقة اﻷولى بكلية دار العلوم.
قرر المجلس الموافقة على فصل الطالب المذكور نهائياً.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بالموافقة على إضافة الرقم القومى لشهادات القيد ـ بيان ات الحال ة
ـ شهادات التخرج ـ شهادات تقديرات اﻷربع سنوات لجميع كليات الجامعة.

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – فبراير ٢٠١٨

 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بالموافقة على إض افة بع ض البيان ات بكش وف ب راءات الخ ريجين
لجمي ع كلي ات الجامع ة كاف ة م ع التوص ية بوض ع الض وابط الﻼزم ة ﻻس تعمال ه ذه
البيانات.
 بشأن المذكرة المعروضة بشأن فصل عدد من الطﻼب.قرر المجلس الموافقة على فصل الطﻼب وهم:
 -١الطالب /أحمد الﺴيد عباس عفيفى كلية التجارة الفرقة الﺜالﺜة انتﺴاب.
 -٢الطالب /كريم عصام ربيع عبد اللطيف كلية التجارة الفرقة الﺜالﺜة انتظام.
 -٣الطالب /برسوم صبرى صبحى شاكر كلية التجارة الفرقة الﺜالﺜة انتﺴاب.
 -٤الطالب /عبد الرحمن عوض الﺴيد عبد ﷲ كلية التجارة الفرقة الﺜانية انتﺴاب.
واب ﻼغ الش رطة بالواقع ة لب اقى العناص ر م ن ﺧ ارج الجامع ة ﻻتخ اذ اﻻج راءات
القانونية.

لـوائــح
كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بالموافقة على ﻻئح ة برن امج بك الوريوس هندس ة البني ة التحتي ة
المدني ة للدراس ة بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة بكلي ة الهندس ة طبق ا ً لم ا ورد م ن لجن ة
القطاع الهندسى بالمجلس اﻷعلى للجامعات.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بالموافق ة عل ى الﻼئح ة الداﺧلي ة لمرحل ة البك الوريوس بنظ ام
الفصلين الدراسيين بكلية الهندسة طبقا ً لما ورد من لجنة القطاع الهندسى ب المجلس
اﻷعلى للجامعات .
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بش أن ﻻئح ة برن امج البك الوريوس بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة
بعنوان )هندسة وإدارة الرعاية الصحية( بكلية الهندسة.

كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافقة عل ى تع ديل ن ص الم ادتين ) (٦٦ش روط الحص ول عل ى
درج ة الماجﺴ تير  (٧٩) ،ش روط الحص ول عل ى درج ة ال دكتوراه م ـن الﻼئح ة
الداﺧليـة بكليـة الدراسات العليا للتربية.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بشأن الﻼئحة الجديدة لكلية الحاسبات والمعلومات.
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اتفاقيات تعاون
إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافق ة عل ى تجدي د اتفاقي ة التع اون ب ين )جامع ة الق اهرة(
و)جامعة القديس يوسف ببيروت بلبنان(.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافق ـة عل ـى بروتـوك ـول التع ـاون ب ـين )جامع ـة القاه ـرة ـ
كلي ـة اﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية( و)مش روع رواد  ٢٠٣٠تح ت مظل ة وزارة
التخطيـط والمتابعـة واﻹصـﻼح اﻹدارى(.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٦/٥/٢٢م( بالموافقة على مذكرة التفاهم بين )جامعة القاهرة ـ كلي ة اﻻقتص اد
والعل وم الﺴياس ية( و)قﺴ م العل وم الﺴياس ية العﻼق ات الدولي ة بجامع ة بيلوب ونيز
باليونان(.

كلية الطب البيطرى
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٦/١٠/١٣م( بالموافقة على مذكرة التفاهم ب ين )جامع ة الق اهرة ـ كلي ة الط ب
البيطرى( و)جامعة سيراى بالمملكة المتحدة(.

كلية اﻵثار
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافق ة عل ى تجدي د م ذكرة تب ادل أعض اء هيئ ة الت دريس ب ين
)جامعة القاهرة( و)جامعة كانﺴاى(

تشكيل لجان ومجالس
كلية اﻵداب
 بن اء عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بش أن ﻻئح ة المق ررات المقترح ة لتش عيب قﺴ م اللغ ات الش رقية
وآدابها من الفرقة اﻷولى إلى ثﻼث شعب بمرحلة الليﺴانس بكلية اﻵداب.
ق رر المجل س تش كيل لجن ة برئاس ة اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى نائ ب
رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث وعض وية الﺴ ادة عم داء قط اع العل وم
اﻻنﺴ انية عل ى أن يض م له ذه اللجن ة اﻷس تاذ ال دكتور /معت ز س يد عب د ﷲ برع ى
مﺴاعد رئيس الجامعة لشئون أعضاء التدريس والعاملين لدراسة الموضوع وتق ديم
تقرير بما تنتهى اليه الدراسة وعرضة على المجلس فى جلﺴة قادمة.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – فبراير ٢٠١٨

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

كلية التمريض
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن إعادة عرض تكليف ع دد ) (١٥معي د باﻷقﺴ امالمختلفة بكلية التمريض للعام الجامعى )٢٠١٤/٢٠١٣م( وهم أوائل ﺧريج ى الكلي ة
دور يونية )٢٠١٢م( والذين أنهوا فترة اﻻمتياز.
قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة :
مقررا ً
الدكتورة /عبير سعــد زغلـــول
عميـــد كليـــة التمريــــض
عضوا ً
مﺴتشـار قانونـى لرئيـس
الدكتور /رجب محمود أحمـد طاجـن
الجامعــة
عضوا ً
الﺴيد /مديـــر عـــام اﻹدارة العامـــة ﻹدارة المــوارد البشريـــة
عضوا ً
الﺴيدة /مدير عام اﻹدارة العامة لشئون أعضاء هيئـة التدريس
بالجامعة )الكادر الخاص(
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتهى اليه الدراسة وعرضه على المجل س ف ى
جلﺴ ة قادم ة م ع التأكي د عل ى ق رار مجل س الجامع ة الﺴ ابق بإلغ اء ﺧط ط التعي ين
المع دة س ابقا ً عل ى أن يك ـون التعي ين سنوي ـا ً حﺴ ب حاج ة الكلي ات وقب ل اع ﻼن
النتيجة.

معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 بش أن اقت راح المعه د الموافق ة عل ى تغيي ر اس م المعه د ليص بح "كلي ة الدراس اتالعليا لﻺحصاء وعلوم البيانات".
ق رر المجل س تش كيل لجن ة برئاس ة اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى نائ ب
رئيـس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وعضوية كل من الﺴادة اﻷساتذة :
عميد كلية الحاسبات والمعلــومــات
الدكتورة /إيمان علي ثروت
عميد معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
الدكتور /الﺴيد ﷴ الﺴيد ﺧاطر
عميد كليـة اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسـية
الدكتور /محمود سعيد محمود
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتهى الي ة الدراس ة وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.

مﺴائل مالية
كلية اﻵداب
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/٢٠م( بالموافق ة عل ى قب ول الوديع ة المقدم ة م ن اﻷس تاذة ال دكتورة /
فادية ﷴ زكى علوان )اﻷستاذ المتفرغ بقﺴم علم النفس بكلية اﻵداب( بمبل غ وق درة
 ٥٠.٠٠٠جني ه )ﺧمﺴ ون أل ف جني ه( عل ى أن يص رف عائ دها الﺴ نوى كالت الى
 %٥٠للط ﻼب ال ﺜﻼث اﻷوائ ل ف ى الفرق ة الرابع ة بالقﺴ م و  %٥٠اﻵﺧ رى م ن
العائد تضاف إلى أصل الوديعة كضمان ﻹستمرار الجائزة.

كلية التمريض
 الموافق ة عل ى قب ول المﺴ اهمات المالي ة ل دعم الم ؤتمر الﺴ نوى ال دولى الخ امسالمنعقد فى الفترة من )٢٠١٧/١٢/٢٠-١٩م( بالكلية.
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إدارة الجامعة
 بن اء عل ى ق رار مجل س ص ندوق الرعاي ة الطبي ة بش أن نﺴ ب الخص م الممنوح ةللجامعة على إجمالى فواتير العﻼج الداﺧلى.
قرر المجلس الموافقة على أن تكون نﺴبة الخصم  %٢٥فقط على اجم الى الف اتورة
دون المﺴتلزمات على أن يطبق على اﻷدوية م ـا يطب ـق عل ـى ص يدليات مص ر وبع د
مراجع ة اﻻس عار ال واردة بالف اتورة طبق ا ً لق رارات التﺴ عير الﺴ ابقة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٨/١م(.
م ع التأكي د عل ى أن ﻻ ي تم المﺴ اس بأوض اع الع املين أو تحم يلهم أى مب الغ س واء
لصندوق رعاية العاملين أو صندوق الزمالة أو ﻷى جهة وعدم س حب أي ة مي زة له م
من أى نوع.
 الموافقة على المذكرة المعروضة بش أن وض ع كاف ة حﺴ ابات الجامع ة تح ت مظل ةﺧارج البنك المرك زى س واء تعل ق ذل ك بالوح دات ذات الط ابع الخ اص أو تعل ق ذل ك
بمﺴاهمات الجهات أو اﻷفراد فى تمويل اﻻنش طة الطﻼبي ة أو تعل ق ذل ك بمش روعات
بحﺜية أو تعلق ذلك بتنفيذ اتفاقيات دولية حص لت بمقتض اها الجامع ة عل ى مب الغ م ن
جه ات أجنبي ة أو محلي ة وذل ك حت ى يمك ن مخاطب ة وزارة المالي ة للحص ول عل ى
الموافقة الﻼزمة وفقا ً لنص القانون.

شئون أعضاء هيئة التدريس
كلية اﻵداب
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن طل ب الدارس ة /ﺧل ود ص ابر ﷴ ﷴ برك ات ـالم درس المﺴ اعد بقﺴ م عل م ال نفس بكلي ة اﻵداب بم د اﻹج ازة الدراس ية لم دة ع ام
ثال ث اعتب اراًمن  ٢٠١٧/١٠/١حت ى  ٢٠١٨/٩/٣٠لحص ول س يادتها عل ى
الدكتوراه.
ق رر المجل س الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بع د اس تكمال اﻹج راءات الﻼزم ة
لﺴيادتها بالوزارة.

كلية طب قصر العينى
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن فت وى المﺴتش ار الق انونى للجامع ة لحال ةاﻷستاذ الدكتور /إيهاب سعد محم ود عﺜم ان )اﻷس تاذ بقﺴ م ط ب العي ون وجراحته ا(
بكلية الطب.
قرر المجلس الموافقة على فتوى المﺴتشار القانونى للجامعة.
 الموافقة على اﻻلتماس المقدم م ن ال دكتور /ت امر أحم د ع ويس )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم جراحة القلب والصدر( للموافقة على إعارة س يادته ﻻلماني ا لم دة ع ام اعتب ارا ً
من )٢٠١٨/١٠/١م( حتى )٢٠١٨/٩/٣٠م(

كلية الهندسة
 بناء على فتوى المﺴتشار القانونى للجامعة بشأن حالة اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ نص رالدين إبراهيم عﻼم اﻷستاذ بكلية الهندسة.
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قرر المجلس الموافقة على الرأى القانونى بإعادة سيادته للعمل كأستاذ متفرغ بكلي ة
الهندسة.

كلية طب اﻷسنان
 بناء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن حال ة المدعي ة /إيم ان أحم د عب د الم نعم ﷴ ـالحاصلة على الدكتوراه بكلية طب اﻷسنان.
قرر المجلس عدم الموافقة على عودة سيادتها للعم ل اﻻك اديمى وابقائه ا ف ى وظيف ة
إدارية.

كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافق ة عل ى إرج اء نق ل ال دكتور /س عيد عب ـد الرحم ـن محم ـد عب د ال رحمن)المدرس بقﺴم التربية الخاصة بالكلية( إل ى جامع ة الزق ازيق قﺴ م اﻹعاق ة الﺴ معية
بكلية علوم ذوى اﻹعاقة والتأهيل حتى )٢٠١٨/٦/٣٠م(

وحدات ذات طابع ﺧاص
كلية طب اﻷسنان
 الموافقة على قرار مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلﺴ ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٨/٢/١٩م( بالموافق ة عل ى تحوي ل وح دة مﺴتش فى ط ب اﻷس نان
التعليم ى م ن وح دة ذات ط ابع ﺧ اص إل ى قﺴ م الع ﻼج ب أجر يتب ع مﺴتش فى ط ب
اﻷسنان التعليمى بكلية طب اﻷسنان.

معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 الموافقة على قرار مجلس ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلﺴ ته المنعق دةبتاريخ )٢٠١٨/٢/١٩م( بالموافقة على رفع تجميد مركز البرمجي ات واﻻستش ارات
المعلوماتية بمعهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية.

تبرعات وهدايا
كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على التبرع المقدم من بعض الجهات بمبل غ  ٥٨٥,٣٦٦جني ه )ﺧمﺴ مائةوﺧمﺴة وثمانون ال ف وثﻼثمائ ة وس ته وس تون أل ف جني ه مص رى ﻻ غي ر( لص الح
كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية(.مع الشكر.

سحب قرار
كلية العلوم
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن س حب ق رار مجل س الجامع ة بجلﺴ ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٧/١٠/٣١م( باعتب ار ال دكتور /ﺧال د ﷴ عب د الوه اب تعيلب)الم درس
بقﺴم الفيزياء بكلية العلوم( مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ه اعتب ارا ً م ن
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)٢٠١٦/٥/١٧م( ت اريخ انقطاع ه ع ن العم ل عق ب انته اء إجازت ه الخاص ة ب دون
مرتب.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الكلية ﻹبداء الرأى.

إحالة للمعاش المبكر
كلية التجارة فرع الخرطوم
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن إحالة الدكتور  /ﺧي رى عب د الق ادر أحم د أحم د)المدرس بقﺴم اﻹحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة ـ فرع الخرطوم( للمع اش
المبكر اعتبارا ً من )٢٠١٨/٤/١م( وذل ك بن اء عل ى الطل ب المق دم م ن س يادته طبق ا ً
لقواع د التيﺴ ير بالم ادة ) (٢ / ٧٠م ن ق انون الخدم ة المدني ة رق م ) (٨١لﺴ نة
)٢٠١٦م(.
قرر المجلس الموافقة على إحالة الدكتور  /ﺧيرى عب د الق ادر أحم د أحم د )الم درس
بقﺴم اﻹحص اء والرياض ة والت أمين بكلي ة التج ارة ـ ف رع الخرط وم( للمع اش المبك ر
اعتبارا ً من )٢٠١٨/٤/١م(.

اجــازات
كلية العلوم
 الموافقة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٧/١١/١٤م( الت ىتجاوزتها الدكتورة  /هناء محمود سالم )اﻷستاذ المﺴاعد بقﺴ م الجيولوجي ا بالكلي ة(
عقب انتهاء إعارة سيادتها على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.

كلية طب قصر العينى
 بناء على المذكرة المعروض ة بش أن اس تعﻼم كلي ة الط ب ع ن أحقي ة اس تﻼم العم لم ن عدم ه لل دكتورة  /من ى س عد مغ ازى )الم درس بقﺴ م التولي د وأم راض النﺴ اء
بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن  ٢٠١٧/١٢/٢٦واحتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/١/١م( حت ى
)٢٠١٧/١٢/٢٥م( إجازة ﺧاصة بدون مرتب وذل ك عق ب انته اء اﻹع ارة الممنوح ة
لﺴيادتها والتى انتهت فى )٢٠١٦/١٢/٣١م( بكلية الطب.
قرر المجلس الموافقة على تﺴلم سيادتها العمل فى )٢٠١٧/١٢/٢٦م( مع الموافق ة
عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/١/١م( حت ى )٢٠١٧/١٢/٢٥م( إج ازة ﺧاص ة
بدون مرتب

كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹع ارة و احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى)٢٠١٨/٢/٣م( التى تجاوزتها اﻷستاذة الدكتورة  /هـدى أنيس بركة )اﻷس تاذ بقﺴ م
هندسة الحاسبات بالكلية( على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/١١/٥م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د حت ى) ٢٠١٨/١/٣١م( اليوم الﺴابق لتﺴلم العمل التى تجاوزها المهندس /شهاب ش ريف
ويصا عجايبى )الم درس المﺴ اعد بقﺴ م هندس ة اﻷش غال العام ة بالكلي ة( عل ى إنه ا
إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
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 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/٦م( الي وم الت الى لت اريخ مناقش ةالماجﺴ تير حت ى )٢٠١٨/١/٢٨م( الي وم الﺴ ابق لتﺴ لم العم ل الت ى تجاوزه ا
المهندس /أحمـد علـى أحمـد محمـود نصـر )المـدرس المﺴاعـد بقﺴ ـم هندس ة ال رى
والهيدروليكا بالكلية( على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٧/١٥م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د حت ى)٢٠١٧/١٢/٢٥م( الي وم الﺴ ابق لتﺴ لم العم ل الت ى تجاوزته ا المهندس ة /ياس مين
عمرو ﷴ على عبد ال رؤوف )الم درس المﺴ اعد بقﺴ م الهندس ة الكيميائي ة بالكلي ة(
عق ب إنته اء اﻹج ازة الدراس ية الممنوح ة لﺴ يادتها عل ى إنه ا إج ازة ﺧاص ة ب دون
مرتب.
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٨/٢٢م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د حت ى)٢٠١٧/١٢/١٣م( اليوم الﺴابق لتﺴلم العمل الت ى تجاوزه ا المهن دس /عم رو نبي ل
عب د الﺴ ميع عب د الفت اح )الم درس المﺴ اعد بقﺴ م هندس ة الرياض يات والفيزيق ا
الهندسية بالكلية( عقب إنتهاء اﻹجازة الدراسية الممنوحة لﺴ يادته عل ى إنه ا إج ازة
ﺧاصة بدون مرتب.
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٥/١م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د حت ى)٢٠١٧/١٢/١٧م( اليوم الﺴابق لتﺴلم العم ل الت ى تجاوزته ا المهندس ة /يﺴ را عب د
المنعم عطية )المدرس المﺴاعد بقﺴم هندسة القوى واﻻﻵت الكهربية بالكلية( عق ب
إنتهاء اﻹجازة الدراسية الممنوحة لﺴيادتها على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٧/١٢/٤م( الت ىتجاوزها اﻷستاذ الدكتور /س عيد ﷴ أب و الع ﻼ ﷴ )اﻷس تاذ المتف رغ بقﺴ م الحش رات
اﻻقتص ادية والمبي دات بالكلي ة( عق ب انته اء إع ارة س يادته عل ى إنه ا إج ازة ﺧاص ة
بدون مرتب.
 الموافقة على احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/٤م( حت ى )٢٠١٧/١٢/٢٣م( الت ىتجاوزها ال دكتور  /رض ا حﺴ انين إم ام حﺴ انين )الم درس بقﺴ م الهندس ة الزراعي ة
بالكلية( عقب إنتهاء المهمة العلمية بالصين على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٨/٢/١١م( الت ىتجاوزها اﻷستاذ الدكتور  /سامى محمود حام د )اﻷس تاذ بقﺴ م الحش رات اﻻقتص ادية
والمبيدات بالكلية( عق ب إنته اء إجازت ه الخاص ة ب دون مرت ب لمرافق ة ال زوج عل ى
إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٨/١٩م( حت ى )٢٠١٨/١/٢٨م( الت ىتجاوزه ا الﺴ يد  /ﷴ ص ﻼح ال دين ﷴ نص يف )الم درس المﺴ اعد بقﺴ م أم راض
الدواجن بالكلية( عقب إنتهاء التدريب العملى لﺴيادته على إنها إج ازة ﺧاص ة ب دون
مرتب.
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المعهد القومى لﻸورام
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٨/١/٨م( الت ىتجاوزها الدكتور  /ياسر سيد بيومى )اﻷستاذ بقﺴم اﻷشعة العﻼجي ة والط ب الن ووى
بالمعهد( عقب إنتهاء إعارة سيادته على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
 بناء على استفﺴار المعهد القومى لﻸورام عن تﺴلم ال دكتور /أش رف محم ود عل ىمصطفى الم درس بقﺴ م جراح ة اﻷورام بالمعه د العم ل اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/١/١م(
واحتﺴ اب الفت رة الت ى تجاوزه ا س يادته اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٨/١م( حت ى
)٢٠١٧/١٢/٣١م( عقب انتهاء إجازته الخاصة ب دون مرت ب لمرافق ة الزوج ة عل ى
إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
ق رر المجل س الموافق ة عل ى تﺴ لم ال دكتور /أش رف محم ود عل ى مص طفى الم درس
بقﺴ م جراح ة اﻷورام بالمعه د العم ل اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/١/١م( واحتﺴ اب الفت رة
من )٢٠١٧/٨/١م( حتى )٢٠١٧/١٢/٣١م( إجازة ﺧاصة بدون مرتب.

إنهاء ﺧدمة
كلية طب قصر العينى
 بناء على المذكرة المعروضة بش أن اعتب ار ال دكتور /ياس ر رفع ت فري د )الم درسبقﺴم جراحة العظام( بكلي ة الط ب مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه اعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة اعتب ارا ً
من )٢٠١٥/٧/٣١م( تاريخ انقطاعه عن العمل عق ب انته اء إجازت ه الخاص ة ب دون
مرت ب لمرافق ة الزوج ة ،وذل ك تطبيق ا ً ل نص الم ادة ) (١١٧م ن ق انون تنظ يم
الجامعات.
قرر المجلس الموافقة على إنهاء ﺧدم ة ال دكتور /ياس ر رفع ت فري د )الم درس بقﺴ م
جراحة العظ ام( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٥/٧/٣١م( م ع ال زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون
مﺴتحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.

كلية الهندسة
 بناء على اﻻلتماس المقدم من ال دارس /عم ر أس امة أحم د ﷴ )الم درس المﺴ اعدبقﺴم هندسة اﻷشغال العامة( بكلية الهندسة.
قرر المجل س الموافق ة عل ى إنه اء ﺧدم ة ال دارس /عم ر أس امة أحم د ﷴ )الم درس
المﺴ اعد بقﺴ م هندس ة اﻷش غال العام ة( بكلي ة الهندس ةاعتبارا ً م ن )٢٠١٦/٩/١م(
ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٣/٩/١م( تاريخ الﺴفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /ك ريم يحي ى فتح ىمحمود )المعيد بقﺴم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية بالكلية( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٥/١٩م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتب ارا ً م ن )٢٠١١/٩/٢٠م( ت اريخ الﺴ فر.مع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون
مﺴتحقا عليه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١١/٩/٢٠م( تاريخ الﺴفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهندس ة  /أس ـماء عب د الﺴ ﻼمالب دراوى )المعي دة بقﺴ م هندس ة الحاس بات بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٦/٨/١م(
الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د لع دم الع ودة ومطالبته ا وض امنها بالنفق ات اعتب ارا ً م ن
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)٢٠١١/٨/١م( تاريخ السفر.مع إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها م ن
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة
 الموافق ة عل ى إنه اء خدم ة ال دكتور  /حس ن أب و بك ر عم ر )الم درس بقس مالرياض يات والفيزيق ا الهندس ية بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٤/٣٠م( لع دم الع ودة
وانقطاعه عن العمل.مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مس تحقا علي ه م ن التزام ات
مالية قبل الكلية والجامعة.
 الموافقـة علـى إنهـاء اﻹجازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /عب ـد المح ـسن عب ـدالرازق عبـد المحس ن )الم ـدرس المساع ـد بقس ـم هندس ة اﻻلكتروني ات واﻻتص اﻻت
الكهربي ة بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/١٠/١م( الي وم الت الى ﻵخ ر م د لع دم الع ودة
ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات اعتب ارا ً م ن )٢٠١٢/٩/١م( ت اريخ الس فر.م ع إل زام
س يادته بس داد م ا ق د يك ون مس تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة
ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١م( تاريخ السفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ـة للمهن دس  /أحم ـد عب د الك ريمنجي ب يوس ف )الم درس المس اعد بقس م هندس ة اﻻلكتروني ات واﻻتص اﻻت الكهربي ة
بالكلية( اعتبارا ً من )٢٠١٧/٨/١٧م( الي وم الت الى ﻵخ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه
وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١م( تاريخ الس فر.م ع إل زام س يادته بس داد
ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة ومطالبت ه وض امنه
بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١م( تاريخ السفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /ﷴ س عيد إب راهيمحس ين )الم درس المس اعد بقس م هندس ة الق وى الميكانيكي ة بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٩/١م( الي وم الت الى ﻵخ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتب ارا ً م ن )٢٠١١/٩/١م( ت اريخ الس فر.م ع إل زام س يادته بس داد م ا ق د يك ون
مستحقا عليه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١١/٩/١م( تاريخ السفر.
 الموافقة على إنهاء اﻹجازة الدراسية والخدمة للمهندس  /أحمد السيد عبد الب ارىبك ار )الم درس المس اعد بقس م هندس ة الق وى الميكانيكي ة بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٩/١م( الي وم الت الى ﻵخ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتب ارا ً م ن )٢٠١١/٩/١م( ت اريخ الس فر.مع إل زام س يادته بس داد م ا ق د يك ون
مستحقا عليه من التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١١/٩/١م( تاريخ السفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /شري ـف عب د الحل يممحمود )المدرس المساعد بقسم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتص اﻻت الكهربي ة بالكلي ة(
اعتبارا ً م ن )٢٠١٧/٥/٦م( الي وم الت الى ﻵخ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه
بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١١/١١/٥م( تاريخ السفر.
م ع إل زام س يادته بس داد م ا ق د يك ون مس تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١١/١١/٥م( تاريخ السفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /مين ا ميخائي ل هن رى)المدرس المساعد بقسم هندس ة التص ميم الميك انيكى واﻹنت اج بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – فبراير ٢٠١٨

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

)٢٠١٧/٨/١م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتب ارا ً م ن )٢٠١٢/٨/١م( ت اريخ الﺴ فر.م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون
مﺴتحقا عليه من التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١٢/٨/١م( تاريخ الﺴفر.
 الموافقة على إنهاء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /ﷴ أحم د عب د الك ريم)المدرس المﺴاعد بقﺴم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربي ة بالكلي ة( اعتب ارا ً
من )٢٠١٧/٩/١٥م( اليوم التالى ﻵﺧر مد لعدم العودة ومطالبته وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١٥م( تاريخ الﺴفر.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١٥م( تاريخ الﺴفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /ﷴ أس امة ﷴ عب دالمنعم )المدرس المﺴاعد بقﺴم الرياضيات والفيزيق ا الهندس ية بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٨/١م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتب ارا ً م ن )٢٠١٠/٩/١م( ت اريخ الﺴ فر.م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون
مﺴتحقا عليه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١٠/٩/١م( تاريخ الﺴفر.

كلية طب اﻷسنان
 الموافقة على إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للطبي ب  /عم رو أحم د ن ور ال دينحبي ب )المعي د بقﺴ م اﻻستعاض ة الص ناعية بالكلي ة( باﻻس تقالة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٦/٩/١م( عق ب إنته اء اﻹج ازة الدراس ية ب انجلترا وذل ك لظ روف ﺧاص ة
ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات اعتب ارا ً م ن )٢٠١٣/٥/٢٣م( ت اريخ الﺴ فر.م ع إل زام
س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة
ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٣/٥/٢٣م( تاريخ الﺴفر.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على إنهاء اﻹجازة الدراسية والخدمة للﺴيدة  /دع اء ف ايق م دبولى عي اد)المدرس المﺴاعد بقﺴ م اﻹحص اء بالكلي ة( باﻻس تقالة اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٩/١م(
ت اريخ اﻻس تقالة عق ب إنته اء اﻹج ازة الدراس ية لﺴ يادتها ف ى )٢٠١٧/٨/٣١م(
ومطالبتها وض امنها بالنفق ات اعتب ارا ً م ن )٢٠١٢/٩/١م( ت اريخ الﺴ فر ،م ع إل زام
سيادتها بﺴداد ما قد يكون مﺴ تحقا عليه ا م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة والجامع ة
ومطالبتها وضامنها بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١م( تاريخ الﺴفر.

استقــالـة
كلية طب قصر العينى
 الموافقة عل ى قب ول اﻻس تقالة المقدم ة م ن اﻷس تاذة ال دكتورة  /مه ا مﺴ عد مﺴ عدالتمامى)اﻷس تاذ المتف رغ بقﺴ م الباثولوجي ا بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/١٢/١م(
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وذل ك لظ روف ﺧاص ة،مع إل زام س يادتها بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا عليه ا م ن
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.

كلية الهندسة
 الموافقة على قبول اﻻستقالة المقدم ة م ن اﻷس تاذ ال دكتور /أحم د فه يم ﷴ أبوط ةزوب ع )اﻷس تاذ بقﺴ م هندس ة الق وى واﻵﻻت الكهربي ة بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٩/١م( اليوم التالى ﻵﺧر مد ﻹعارة سيادته،مع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د
يكون مﺴتحقا عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور  /أحم د ﷴ أم ين س ليمان )الم درس بقﺴ م هندس ةالرى والهيدروليكا بالكلية( مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٤/١م( تاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء اﻹجازة الخاصة بدون مرت ب
لمرافقة الزوجة وذلك تطبيقا ً لنص المادة ) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.
 الموافقة على قبول اﻻستقالة المقدم ة م ن المهن دس /مين ا إمي ل برس وم )الم درسالمﺴ اعد بقﺴم هندسة الطيران والفضاء بالكلية( اعتبارا ً م ن )٢٠١٧/٩/١م( الي وم
الت الى ﻵﺧ ر م د ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات اعتب ارا ً م ن )٢٠١١/٩/١م( ت اريخ
الﺴ فر.م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل
الكلية والجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافق ة عل ى قب ول اﻻس تقالة المقدم ة م ن ال دكتور /عص ام ﷴ س يد منص ور)المدرس بقﺴم نظم المعلومات بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٦/١٢/١م( عق ب انته اء
إجازته الخاص ة ب دون مرت ب لمرافق ة الزوج ة.م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون
مﺴتحقا عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
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محضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والطــﻼب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطﻼب
الجلﺴة رقم ) (٢٧١بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب اجتماع ه الواح د والﺴ بعون بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الﺴاع ـة الواح دة ظه را ً ي وم اﻻثن ين المواف ق ٢٠١٨/٢/٢٠
بقاع ـة "أحم د لطف ى الﺴ يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الﺴ يد اﻷس تاذ
ال دكتور /عل ـى ح ـاتم جـ ـبر ـ وكي ل كلي ة الهندس ة ،وحض ور ك ل م ن الﺴ ادة اعض اء
المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس اﻻجتــماع
"
"﷽
اس تهل الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /عل ى ح اتم جبر ـ وكي ل كلي ة الهندس ة
ورئيس المجلس اﻻجتماع بالترحيب بالﺴادة أعضاء المجلس الموقر .
 تهنئ ة الﺴ ادة اﻷعض اء بمناس بة ب دء الفص ل الدراس ى الﺜ انى للع ام الج امعى
.٢٠١٨/٢٠١٧
 تق ديم الش كر لكلي ات الجامع ة عل ى أنتظ ام العملي ة التعليمي ة وإدارة الﺴ ادة أعض اء
هيئة التدريس فى سير اﻻمتحانات وإظهار النتائج فى المواعيد المحددة.
 التوصية بإعطاء ثﻼث نﺴخ من أى تعديل ﻻئحة ﻹدارة شئون التعليم والطﻼب.
 تهنئة الﺴيد اﻷستاذ ال دكتور /محم ود الﺴ عيد عب د ال رحمن ـ بمناس بة تعي ين س يادته
عميد لكلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية.
 تهنئة الﺴادة اﻷساتذة:
 الدكتورة /فاطمة أحمد عابد ـ بمناسبة تعيين سيادتها وكي ل كلي ة التم ريض لش ئونالتعليم والطﻼب.
 ال دكتورة /حن ان ﷴ عل ى حﺴ ن ـ بمناس بة تعي ين س يادتها وكي ل كلي ة اﻻقتص ادوالعلوم الﺴياسية لشئون التعليم والطﻼب.
 تقديم الش كر للﺴ يدة اﻷس تاذة ال دكتورة /من ال س يد إس ماعيل ـ وكي ل كلي ة التم ريض
لشئون التعليم والطﻼب )س ابقاً( عل ى م ا بذلت ه م ن جه د متمي ز أثن اء فت رة عض وية
سيادتها بالمجلس.
 اﺧتيار الﺴيد أ.د .صفاء ﷴ شوقى ـ وكيل كلية التربية النوعية أمينا ً لهذه الجلﺴة.
 تقديم واجب العزاء للﺴيد أ.د .مجدى عبد القادرـ أمين ع ام الجامع ة ف ى وف اة ش قيقه
ونﺴأل ﷲ تعالى أن يتغمده برحمته.
القﺴم
" أقﺴ م ب ا العظ يم أن أحت رم الدس تور والق انون وأن أح افظ مخلص ا ً عل ى نظ ام
وس ﻼمة وأم ن ال وطن والجامع ة ،وأن أض ع مص الح ال وطن والجامع ة )كليت ى /
معه دى( عل ى رأس أولوي اتى ،وأن أرع ى مص الح الط ﻼب وأعض اء هيئ ة الت دريس
والع املين بالجامع ة )الكلي ة  /المعه د( رعاي ة كامل ة ،وأن أؤدى واجب اتى الوظيفي ة
بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوج ه اﻷكم ل وأن أق ف ض د الفﺴ اد بكاف ة
جوانبه وأشكاله ،وأن أضع جهدى وعلمى لخدمة الوطن والجامعة ".
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المصــادقـات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم اع مجل س ش ئون التعلي ـم والط ـﻼب الجلﺴ ـة رق م) (٢٧٠بت اريخ ٢٠١٧/١٢/١٨م ع التص ويب ف ى محض ر الجلﺴ ة رق م )(٢٧٠
بتاريخ  ٢٠١٧/٢/١٨ببند اﻹعتذار ليص بح " اعت ذر ع ن ع دم حض ور ه ذه الجلﺴ ة
أ.د .على حاتم جبر ـ وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطﻼب ".

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 اح يط المجل س علم ا بم ا ت م متابع ـة تنفي ـذه م ن ق رارات مجل س ش ئون التعل يموالطﻼب الجلﺴة رقم ) (٢٧٠بتاريخ )٢٠١٧/١٢/١٨م(
الموضــوع

متابعة التنفيذ

ت دوير مخلف ات ح رم تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الجامعة برئاسة:
جامع ة الق اهرة  :الج زء اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ معيط – نائب وزير المالية.
اﻷول من المرحلة اﻷولى اﻷستاذ الدكتور  /رجب طاجن -المﺴتشار القانوني
اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ غازي -أستاذ التأمين

الب دء ف ي اﻹج راءات
التنفيذي ة ﻹنش اء كلي ة
الﺴ ياحة والفندقي ة –
جامعة القاهرة.
الب دء ف ي اﻹج راءات
التنفيذي ة ﻹنش اء كلي ة
التربية الرياض ية– جامع ة
القاهرة.

 موافقة مجلس الجامعة. اﻻنتهاء من إعداد دراسة الجدوى المتكاملة. تش كيل لجن ة بالتع اون م ع الدراس ات العلي اللشراكة.
 موافقة مجلس الجامعة. اﻻنتهاء من إعداد دراسة الجدوى المتكاملة. تش كيل لجن ة بالتع اون م ع الدراس ات العلي اللشراكة.

تشكيل لجنة متكاملة ﻹقامة
مع رض ”ص نع بمحافظ ة
الجيزة“.

تط وير “المنطق ة غي ر
ق رارمجلس الجامع ة بتأجي ل التنفي ذ لح ين ت وفير
اﻵمن ة اﻷول ى  -ب ين
التمويل الﻼزم.
الﺴرايات“.
إنشاء وحدة متابعة وتقي يم ج اري إع ادة الع رض عل ى مجل س الجامع ة بص ورة
أداء الوح دات والمراك ز أكﺜر وضوحا للفكرة.
ذات الطابع الخاص.
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إقام ة فعالي ة وطني ة
يخص ص دﺧله ا لش هداء ج ارى اﻻتص ال م ع الفن ان الكبي ر عم ر ﺧي رت ،م ن
ال وطن م ن الق وات شأن إقامة هذه الفاعلية
المﺴلحة والشرطة.
ملتق ى التش غيل وت دريب
الطﻼب

 تم إنشاء موقع على الـ Facebook مقرر الملتقى أ.د .شرين الشواربيName tags & T shirt -

رواد كليات ومعاهد جامع ة
 اجتمعت اللجنة وق ررت أن اﻷوراق المقدم ة يص عبالق اهرة وس فير ﺧدم ة
معها تحديد الرواد وسفير جامعة القاهرة.
المجتمع وتنمية البيئة.

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة على قرارات الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة لش ئون التعل يموالط ﻼب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب ﺧ ﻼل الفت رة م ن
)٢٠١٧/١٢/١٩م( حتى )٢٠١٨/٢/٢٠م( مع توصية المجل س إذا ك ان اﻹعت ذار أو
اﻹيق اف المق دم ﻷع وام س ابقة تش كل لجن ة م ن وكي ل نف س الكلي ة واﻷس تاذ /الﺴ يد
إبراهيم ﷴ مصطفى ـ مدير شئون التعليم والطﻼب للنظر فى قبول هذا اﻹعتذار.

إدارة الجامعة

شئون التعليم والطﻼب

 الموافقة على كتاب المجلس اﻷعلى للجامعات بإنشاء ب رامج البك الوريوس المهن ىف ى التربي ة بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة بنظ ام التعل يم الم دمج بكلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة ـ مع التوصية بتقييم التجرية بعد تخرج أول دفعة وليس بعد عام.
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن إضافة الرقم القومى لشهادات القيد بيان اتالحال ة ـ ش هادات التخ رج ـ ش هادات تق ديرات اﻷرب ع س نوات لجمي ع كلي ات الجامع ة
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن إض افة بع ض البيان ات بكش وف ب راءاتالخ ريجين لجمي ع كلي ات الجامع ة كاف ة ،م ع التوص ية بوض ع الض وابط الﻼزم ة
ﻻستعمال هذه البيانات والحفاظ على ﺧصوصية الطالب ،تمهيدا ً للعرض على مجل س
الجامعة.
 قرر المجلس تأجيل المذكرة المعروضة بشأن مراجعة ما تضمنه الميﺜاق اﻷﺧﻼق ىلجامع ة الق اهرة فيم ا يتعل ق بش ئون التعل يم والط ﻼب للجلﺴ ة القادم ة لمزي د م ن
الدراسة.
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كلية دار العلوم
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن ع دم ادراج اس م الطال ب /عب د ﷲ رأف ت أحم دﷴ ـ المعتق ل بالفرق ة اﻷول ى ف ى كش ف اﻷس ماء ال واردة إل ى الكنت رول م ن إدارة
شئون الطﻼب بكلية دار العلوم.
قرر المجلس الموافقة على ادراج اسم الطالب فى كشوف التوقيع.

كلية اﻵداب

مﺴائل مالية

 الموافقة على قبول الوديعة المقدمة من اﻷستاذة الدكتورة /فادية ﷴ زكى عل وان ـاﻷس تاذ المتف رغ بقﺴ م عل م ال نفس بالكلي ة بمبل غ وق دره  ٥٠,٠٠٠جني ه )ﺧمﺴ ون
ألف جني ه( عل ى أن يص رف عائ دها الﺴ نوى كالت الى  %٥٠للط ﻼب ال ﺜﻼث اﻷوائ ل
ف ى الفرق ة الرابع ة بالقﺴ م و %٥٠م ن العائ د تض اف إل ى أص ل الوديع ة كض مان
ﻹستمرار الجائزة تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

مﺴائل تنظيمية
إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن ت دريس م ادة حق وق اﻹنﺴ ان ومكافح ةالفﺴاد بنظام التعليم المدمج وجه ا ً لوج ه التعل يم اﻹلكترون ى لم ن ل م ي تم دراس ته ف ى
النصف اﻷول من العام الجامعى الحالى.
على أن تكون هذه المادة م ادة تكميلي ة وليﺴ ت م ادة أساس ية ،تمهي دا ً للع رض عل ى
مجلس الجامعة.

تشكيل لجان ومجالس
كلية اﻵداب
 بشأن اقتراح الكلية الموافقة على ﻻئح ة المق ررات المقترح ة لتش عيب قﺴ م اللغ اتالشرقية وآدابها من الفرقة اﻷولى إلى ثﻼث شعب بمرحلة الليﺴانس.
القرار :قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
الدكتور /زين العابدين محمود أبو ﺧضيره اﻷستاذ بكلية اﻵداب) مقررا(
وكيـــل كليـــة اﻵداب) عضوا(
الدكتور /شريف كامل محمود شاهين
وكيـــل كليـــة التجارة) عضوا(
الدكتور /ﷴ حﺴن عبد العظيم
وكيــل كليــة اﻵثار) عضوا(
الدكتور /أحمد رجب ﷴ على
مدير شئون التعليم والطﻼب)عضوا(
الﺴيد /الﺴيد إبراهيم مصطفى
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه اللجن ة ،وتف ويض الﺴ يد أ.د .رئ يس
الجلﺴة فى اعتماد التقرير تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 بشأن قتراح الكلية الموافقة عل ى إنش اء البرن امج الن وعى التعليم ى المتمي ز بنظ امالﺴاعات المعتمدة تحت مﺴمى " المﺴاحة ونظ م المعلوم ات الجغرافي ة واﻻستش عار
من بعد " بمرحلة الليﺴانس.
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قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
اﻷستاذ بكلية اﻵداب) مقررا(
الدكتور /زين العابدين أبو ﺧضيره
وكيـــل كليـــة اﻵداب) عضوا(
الدكتور /شريف كامل محمود شاهين
وكيـــل كليـــة التجارة) عضوا(
الدكتور /ﷴ حﺴن عبد العظيم
وكيــل كليــة اﻵثار) عضوا(
الدكتور /أحمد رجب ﷴ على
مدير شئون التعليم والطﻼب) عضوا(
الﺴيد /الﺴيد إبراهيم ﷴ مصطفى
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه اللجن ة ،وتف ويض الﺴ يد أ.د .رئ يس
الجلﺴة فى اعتماد التقرير تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الهندسة
 بش أن اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى ﻻئح ة برن امج البك الوريوس بنظ ام الﺴ اعاتالمعتم دة المقت رح بعن وان )هندس ة وإدارة الرعاي ة الص حية( Healthcare
).Engineering and Management (HEM
قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
وكيل كلية الهندسة) مقررا(
الدكتور /على حاتم جبر
الدكتور /رضا عبد الوهاب الخريبى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات)عضوا(
وكيل كلية التخطيط اﻹقليمى والعمرانى )عضوا(
الدكتور /هشام ﷴ البرمجلى
الدكتورة /هالة صﻼح الدين طلعت وكيــل كليــة طب قصر العينى) عضوا(
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه اللجن ة ،وتف ويض الﺴ يد أ.د .رئ يس
الجلﺴة فى اعتماد التقرير تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

لـوائــح
كلية الهندسة
الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن م ا ت م م ن تع ديﻼت عل ى الﻼئح ة الداﺧلي ة
لمرحل ة البك الوريوس بنظ ام الفص لين الدراس يين بالكلي ة طبق ا ً لم ا ورد م ن لجن ة
القطاع الهندسى بالمجلس اﻷعلى للجامعات.
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن م ا ت م م ن تع ديﻼت عل ى برن امجبكالوريوس وهندسة البنية التحتية المدنية للدراس ة بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة بكلي ة
الهندسة طبقا ً لما ورد من لجنة القطاع الهندسى بالمجلس اﻷعلى للجامعات.
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 بشأن اقتراح الكلية الموافقة على ﻻئحة مرحلة البكالوريوس الجديدة.قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
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وكيل كلية الهندسة)مقررا(

الدكتور /على حــاتم جـــبر
الدكتور /رضا عبد الوهاب الخريبى وكيل كلية الحاسبات والمعلومات)عضوا(
وكيل كلية التخطيط اﻹقليمى والعمرانى)عضوا(
الدكتور /هشام ﷴ البرمجلى
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه اللجن ة ،وتف ويض الﺴ يد أ.د .رئ يس
الجلﺴة فى اعتماد التقرير تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
أمين المجلس

رئيس المجلس

) أ.د .صفاء ﷴ شوقى مهدى(

) أ.د .علــى حــاتم جـــبر(

وكيل كلية التربية النوعية
لشئون التعليــم والطـﻼب

وكيل كلية الهندسة
لشئون التعليـم والطـﻼب
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سابعـــا ً
محــضر اجتمـــــاع مجلس الدراسات العليا والبحوث
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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلﺴة رقم ) (٣٦٠بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٨












عق ـد مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث اجتماع ه الﺴ تين بع د الﺜﻼثمائ ة
ف ى تم ام الﺴ اعة العاش رة والنص ف م ن ص باح ي وم اﻷح د المواف ق ٢٠١٨/٢/١٨
بقاعة "أحمد لطفى الﺴيد" برئاسة الﺴيد اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى ـ
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ،وحض ور ك ل م ن الﺴ ادة اعض اء
المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس المجلس اﻻجتماع
" بﺴــم ﷲ الرحمـن الرحيــم "
اس تهل الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراس ات العلي ا والبح وث ورئ يس المجل س ـ بالترحي ب بالﺴ ادة اﻷس اتذة أعض اء
المجلس ،تهنئة الﺴادة أعضاء المجلس بالمولد النبوى الشريف.
تهنئ ة الﺴ ادة اﻷس اتذة أعض اء المجل س بمناس بة ب دء الفص ل الدراس ى الﺜ انى للع ام
الجامعى .٢٠١٨/٢٠١٧
تهنئة الﺴيدة اﻷستاذة الدكتورة /عبي ر س عد زغل ول ـ بمناس بة تعي ين س يادتها عمي د
لكلية التمريض.
تهنئة الﺴادة اﻷساتذة:
 الدكتورة /أمنية أمين حلمى ـ بمناسبة تعيين سيادتها وكيﻼً لكلية اﻻقتص اد والعل ومالﺴياسية للدراسات العليا والبحوث.
 الدكتورة /حنان فهمى أحمد عزام ـ بمناس بة تعي ين س يادتها وك يﻼً لكلي ة التم ريضللدراسات العليا والبحوث.
وتق ديم الش كر والتق دير للﺴ يدة اﻷس تاذة ال دكتورة /ماج دة عل ى ص الح ـ وكي ل كلي ة
اﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية )الﺴ ابق( عل ى م ا بذلت ه م ن جه د متمي ز أثن اء فت رة
عضوية سيادتها بالمجلس.
اﻹحاطة علما ً بخطاب اﻷستاذ الدكتور وزير التعل يم الع الى والبح ث العلم ى المتض من
صورة م ن الق انون رق م  ٢٠١٦لﺴ نة  ،٢٠١٧والخ اص بتنظ يم إس تخدام الط ائرات
المحركة أليا ً أو ﻻسلكيا ً وتداولها واﻹتجار فيها.
متابع ة موق ف إع ﻼن نت ائج اﻻمتحان ات وموافاتن ا بأس باب ع دم ظه ور نت ائج أى
امتحان.
اﻹحاط ة علم ا ً بالخط اب ال وارد م ن الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻻعل ى للجامع ات
والخاص بنشر اﻷبحاث ذات الصلة بمصادر المياه.
اﻹحاط ة علم ا ً بالخط اب ال وارد م ن الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻷعل ى للجامع ات
والخاص باﻹسهام بالمادة العلمية ﻹعداد " كتاب اليوم الطبى ".
اﻹحاط ة علم ا ً بالخط اب ال وارد م ن مﺴ اعد أول ال وزير للعﻼق ات الﺜقافي ة والبعﺜ ات
وشئون الجامعات فيما يخص ضرورة التنﺴيق مع قطاع العﻼق ات الﺜقافي ة والبعﺜ ات
ف ى م ا ي رتبط ب أى نش اط م ع الﺴ فارات اﻷجنبي ة أو الهيئ ات اﻷجنبي ة ف ى جمهوري ة
مصرالعربية.
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اﻹحاط ة علم ا ً بالخط اب ال وارد م ن مع الى وزي ر التعل يم الع الى واالبح ث العلم ى
بخصوص ت ولى وزارة التعل يم الع الى والجه ات التابع ة له ا إتخ اذ جمي ع اﻹج راءات
الﻼزمة لحماية النشئ والشباب ضد الفكر المتطرف.
اﻹحاطة علما ً بالخط اب ب الوارد م ن وزارة التعل يم الع الى والبح ث العلم ى بخص وص
إتاحة المحتوى الرقمى لبنك المعرفة للطﻼب الوافدين.
اﻹحاط ة علم ا ً بالخط اب ال وارد م ن الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻷعل ى للجامع ات
والخ اص بق رار لجن ة العﻼق ات الﺜقافي ة بض رورة اس تيفاء النم وذج المرف ق ﻷى
اتفاقية مطلوب إبرامها قبل إرسالها ﻹستيفاء الموافقات الﻼزمة.
اﻹحاطة علما ً بالن دوة الهام ة للم دير التنفي ذى لجه ة  ORCHIDالت ى ستﺴض يفها
جامع ة الق اهرة باﻻش تراك م ع بن ك المعرف ة ي وم  ٥م ارس  ٢٠١٨بقاع ة القاس مى
بالمكتب ة المركزي ة والت ى س يتم دع وة قي ادات الجامع ات المص رية لحض ورها ـ
ضرورة التعميم و تأكيد أهمية الحضور للباحﺜين.
اﻹحاطة علما ً بإطﻼق مجلة علمي ة لقﺴ م اللغ ة اﻹنجليزي ة بكلي ة اﻵداب عل ى الموق ع
الرقمى ) Editorial Expressأ.د .شيرين أبو النجا(.
اﻹحاط ة علم ا ً بالتحض ير ﻹط ﻼق مجل ة جامع ة الق اهرة للملخص ات اﻹنجليزي ة
المنش ورة باللغ ة العربي ة ف ى مج ﻼت جامع ة الق اهرة بالمش اركة م ع بن ك المعرف ة
وتحت إشراف أ.د .لبنى يوسف.

إدارة الجامعة

المصـادقــات

 المص ادقة عل ى محض ر اجتم اع مجل س الدراس ات العلي ـا والبح وث الجلﺴ ة رق م) (٣٥٩بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٧
 المص ادقة عل ى ق رارات اﻷس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي اوالبح وث ب التفويض م ن مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث ﺧ ﻼل الفت رة م ن
 ٢٠١٧/١٢/١٨حتى ٢٠١٨/٢/١٨فى المجاﻻت التالية:
 .١تﺴجــيل رســائل المــاجﺴتيـر والدكتــوراه.
 .٢إلغاء تﺴجيــل رســائل المــاجﺴتيـر والدكتــوراه.
 .٣تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهدهـا.
 .٤ح اﻻت م د القي د اﻻس تﺜنائى لم دة ع ام م ن ﺧ ارج الﻼئح ة وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .٥حـاﻻت منـح التفـرغ للطـﻼب واﻻعتـذار عنهـا وتجديدها وإنهائها.
 .٦ح اﻻت م د القي د اﻻس تﺜنائى للع ام الﺜ انى والﺜال ث وفق ا ً للقواع د والل وائح المنظم ة
بالجامعة.
 .٧إع ادة قي د واس تﺜناء م ن ش رط م رور ع ام عل ى ش طب القي د وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .٨اﻻس تﺜناء م ن ش رط ع دم م رور أكﺜ ر م ن ﺧم س س نوات عل ى حص ول الطال ب
عل ى الﺴ نة التمهيدي ة للتﺴ جيل لدرج ة الماجﺴ تير وال دكتوراه ،وذل ك بع ذر مقب ول
وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
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 .٩الموافق ة عل ى ف رض م ـواد تكميلي ة لمعادل ة الﺴ نة التمهيدي ة للماجﺴ تير أو
ال دكتوراهمع ف رض رس وم تكميلي ة وف ق ق رار مجل س الجامع ة الﺴ ابق ف ى ه ذا
الشأن.
 .١٠م نح الط ﻼب فرص ة اس تﺜنائية ل دﺧول اﻻمتح ان )دبلوم/ماجﺴ تير( وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .١١اعتمـاد قـيد الطـﻼب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث.
 .١٢إض افة المش رف عل ى رس ائل الماجﺴ تير وال دكتوراه الخاص ة بإعف ائهم
من شرط ستة أشهر على إضافة المشرف.
 .١٣الم د اﻻس تﺜنائى للع ام الﺜال ث كح د أقص ى ،م ع ض رورة تش كيل لجن ة الحك م
على الرسالة قبل نهاية العام الﺜالث وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
 -١٤الموافقة على م نح فرص ة اس تﺜنائية إض افية م ن ﺧ ارج الﻼئح ة ل دﺧول اﻻمتح ان
النهائى للدكتوراه.

مﺴائل تنظيمية
إدارة الجامعة
بناء على ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئ ة بمراجع ة م ا تض منه الميﺜ اق اﻹﺧﻼق ى لجامع ة الق اهرة فيم ا يتعل ق بش ئون
الدراسات العليا والبحوث.
ق رر المجل س مواف اة أ.د .نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ب أى
مﻼحظات تتعلق بالدراسات العليا والبحوث.
 بناء على المذكرة المعروض ة بش أن مخاطب ة كلي ة ط ب قص ر العين ى بالتنبي ه عل ىالﺴ ادة الب احﺜيين ال ذين يح ق له م التق دم لني ل المكاف أة وفق ا ً لﻼئح ة النش ر العلم ى
الدولى.
قرر المجلس تعميم من ﺧﻼل مكت ب نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث
على جميع الكليات والمعاه د بض رورة كتاب ة اس م جامع ة الق اهرة كجه ة عم ل وذل ك
للحصول على مكافأت النشر الدولى.
 بناء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن تخف يض رس وم اس تخراج ش هادات ب دل فاق دوبدل تالف للطالب اﻷجنبى.
ق رر المجل س تف ويض أ.د .نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ف ى
التخفيض بحد أقصى  %٥٠على أن تدرس كل حالة على حدة.

كلية العلوم

 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى أن تك ون مص روفات اﻻلتح اق بدرج ةالماجﺴ تير لبرن امج التقني ة الحيوي ة )البيوتكنول وجى(  ٥٠٠٠ﺧمﺴ ة أﻻف جنيه ا ً
سنويا.
قرر المجلس ارجاء الموضوع لمزيد من الدراسة.
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى أن تك ون مص روفات اﻹلتح اق ببرن امجدكتوراه الفلﺴفة فى التقني ة الحيوي ة )البيوتكنول وجى(  ١٠,٠٠٠عش رة اﻵف جني ه
سنويا ً.
قرر المجلس ارجاء الموضوع لجلﺴة قادمة٠
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كلية طب اﻷسنان

 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على توحيد رسوم اس تخراج الش هادات للدراس اتالعلي ا باللغ ة العربي ة واﻹنجليزي ة )ال دبلوم ـ الماجﺴ تير ـ ال دكتوراه( لتص بح مائ ة
وﺧمﺴ ون جنيه ا ً ب دﻻً م ن ﺧمﺴ ة وس بعون جنيه ا ً وك ذلك تك اليف ﺧطاب ات التوص ية
للﺴادة اﻷطباء والطﻼب الموقع من الﺴيد اﻷستاذ الدكتور والﺴادة ال وكﻼء إل ى مائ ة
وﺧمﺴون جنيها ً لكل شهادة بالكلية.
قرر المجلس ارجاء الموضوع لمزيد من الدراسة.

كلية الصيدلة
 بن اء عل ى ﺧط اب اﻷس تاذ ال دكتور عمي د كلي ة الص يدلة بش أن مقت رح كيفي ة تقي يماﻷنش طة الجامعي ة والمجتمعي ة للﺴ ادة أعض اء هيئ ة الت دريس المتق دمين للوظيف ة
اﻷعلى للجان العلمية لفحص وتقييم اﻹنتاج العلمى.
ق رر المجل س دراس ة الموض وع ومواف اة أ.د .نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا
والبحوث بأى مقترحات قبل انعقاد المجلس القادم.

كلية الحقوق

اتفاقيـات تعـاون

 الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامع ة الق اهرة )كلي ة الحق وق( وجامع ة ب اريس) (١وتتخذ اﻹجراءات.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على إنشاء برنامج ماجﺴتير مهنى فى ريادة اﻷعمال بالتعاون مع ك ل م ن)وزارة التخط يط والمتابع ة واﻹص ﻼح اﻹدارى( وجامع ة كمب ردج بالمملك ة المتح دة
ة.
س الجامع
ى مجل
داًللعرض عل
تمهي
 الموافق ة عل ى بروتوك ول التع اون ب ين جامع ة الق اهرة ) كلي ة اﻻقتص اد والعل ومالﺴياسية ( ومشروع رواد  ٢٠٣٠تحت مظل ة وزارة التخط يط والمتابع ة واﻻص ﻼح
اﻻدارى  ،تمهيدا َ للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العﻼج الطبيعى
 قرر المجلس ارجاء بروتوكول التعاون المشترك بين جامع ة الق اهرة )كلي ة الع ﻼجالطبيعى( والمركز القومى للبحوث لمزيد من الدراسة.

كلية اﻵثار

 الموافق ة عل ى تجدي د م ذكرة تب ادل أعض اء هيئ ة الت دريس ب ين جامع ة الق اهرةوجامعة كانﺴاى وتتخذ اﻹجراءات ،والعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة

 الموافقة على تجديد اتفاقي ة التع اون ب ين جامع ة الق اهرة وجامع ة الق ديس يوس فبيروت بلبنان وتتخذ اﻹج راءات ،تمهي دا ً للع رض عل ى مجل س الجامع ة بع د مخاطب ة
الكلية بمﻼحظات المﺴتشار القانونى للجامعة.
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 الموافق ة عل ى اتفاقي ة التع اون ب ين جامع ة الق اهرة وجامع ة اس ترخان )روس ياالبيضاء( فيما يخص معالجة المياة وتتخذ اﻻجراءات.

مهمات علمية

كلية طب اﻷسنان

 الموافقة على مد المهمة العلمية بكن دا لل دكتور /أحم د مص طفى عب د المغن ى حي دراﻷس تاذ المس اعد بقس م تق ويم اﻷس نان بالكلي ة لم دة ع ام ثال ث اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٧/١١/١٣بدون مرتب.

إدارة الجامعة

تشكيل لجان ومجالس

 بن اء عل ى خط اب اﻷس تاذ ال دكتور م دير المرك ز المص رى لتقني ة الن انو بجامع ةالقاهرة لبدء تفعيل إجراءات عم ل دبلوم ة وماجس تير ف ى عل وم الن انوتكنولوجى ف ى
الطاق ة الشمس ية بالتع اون ب ين جامع ة الق اهرة ممثل ة ف ى المرك ز المص رى لعل وم
النانوتكنولوجى وجامعة النيل.
ق رر المجل س طل ب المواف اة ب القرار ال وزراى والﻼئح ة الت ى ت م الموافق ة عليه ا
وت شكيل لجنة من السادة وكﻼء كليات الهندسة والعلوم والمعهد القومى لعلوم اللي زر
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتهى إلي ه الدراس ة وع رض عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة على أن يكون أقدم الوكﻼء فى الدرجة مقررا ً لهذة اللجنة.

تعديل لوائح
كلية دار العلوم
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تعديل بند ) (٣من الم ادة ) (٢٢م ن الﻼئح ةالداخلية للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بالكلية .
ق رر المجل س ع رض الموض وع عل ى لجن ة قط اع العل وم اﻹنس انية لدراس ته وتق ديم
تقرير بما تنتهى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية الدراسات العليا للتربية

 الموافقة على تعديل نص المادتين ) " (٦٦شروط الحصول على درجة الماجس تير"  (٧٩) ،ش روط الحص ول عل ى درج ة ال دكتوراه " م ن الﻼئح ة الداخلي ة للكلي ة
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التجارة

دراسات عليـا

 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إض افة ش روط إض افية لش روط القب ولببرنامج الماجستير المهنى  MBAـ
قرر المجلس عرض الموضوع على لجن ة قط اع العل وم اﻻجتماعي ة لدراس ته وتق ديم
تقرير بما تنتهى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
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شئون الطﻼب

 الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطال ب العراق ى /محم ود ن زار مص طفى خلي ل ـ المقي دبدرج ة ال دكتوراة بالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠١٦/٢٠١٥لم دة ع ام أول اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٧/١٠/١لظروف الحرب فى البﻼد وبناء عل ى خط اب الس فارة تمهي دا ً للع رض
على مجلس الجامعة.

كلية دار العلوم

 الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطال ب الليب ى /م يﻼد إب راهيم الق ذافى الن ارى ـ المقي دبدرج ة ال دكتوراه بالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠٠٧/٢٠٠٦لم دة ع امين اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٣/١/٢٠حت ى  ،٢٠١٥/١/٢٠وذل ك نظ را ً لتقل ب اﻷوض اع اﻷمني ة ف ى ليبي ا
ورفع إيقاف القيد اعتبارا ً من  ٢٠١٥/١/٢٠ومد قيده لمدة ثﻼث ة أع وام اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٥/٢/٢٠حت ى ) ٢٠١٨/٢/٢٠ع ام م ن الﻼئح ة  +ع امين اس تثنائى( وتش كيل
لجنة الحكم على الرسالة تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العﻼج الطبيعى
 الموافقة على إعف اء الطالب ة /دين ا حس ن س يد أحم د ـ المقي دة بال دبلوم التخصص ىبالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠١٣/٢٠١٢م ن دراس ة  %٥٠م ن الم واد الت ى س بق
دراستها والنجاح فيها والتى لم يمر عليها  ٥سنوات.

المعهد القومى لﻸورام
 الموافق ة عل ى إعف اء الطال ب /محم ود ﷴ حس نى أحم د خلي ل ـ المقي د بدرج ةالدكتوراه بالمعهد للعام الجامعى  ٢٠١٨/٢٠١٧من مقررى )مبادئ اﻹحصاء الطب ى
 G٥ـ أساسيات وطرق البحث العلمى  (G٦حيث س بق دراس تهما والنج اح فيهم امع
مع تحميل الطالب بمواد بديلة.

إدارة الجامعة

مﺆتـمــرات

 بن اء عل ى خط اب أ٠د وزي ر التعل يم الع الى والبح ث العلم ى بش أن تنظ يم الم وتمرالقومى للبحث العلمى تحت عنوان "اطﻼق طاقات المصريين " ف ى الفت رة م ن -١٩
٢٠مارس ٢٠١٨
قرر المجلس موافاة مكتب ا٠د /نائب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث م ن
السادة الوكﻼء بالمخرجات البحثية التى ترغب ك ل )كلي ة /معه د( ف ى عرض ها ونب ذة
عن اى أبحاث ترغب )كلية /معهد( ف ى تق ديمها عل ى ان يك ون ذل ك بنهاي ة اﻻس بوع
الجارى٠

بحــوث

كلية الزراعة
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشروع البحثى " نح و أفض ل وس ائلالمسائلة وتعزيز الجودة فى مرحلة الدكتوراه بدول جنوب البحر اﻷبيض المتوس ط "
بكلي ة الزراع ة بإش راف اﻷس تاذ ال دكتور /حس ام ﷴ ص فاء ﷴ ـ اﻷس تاذ بالكلي ة
وبتمويل من برامج اﻻتحاد اﻷوروبى.
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قرر المجلس الموافقة على اجراء المشروع وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

المعهد القومى لعلوم الليزر
 بن اء عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن إج راء المش روع البحﺜ ى " إنش اء نظ اماتص اﻻت غي ر متج انس لﻸم اكن المغلق ة باس تخدام التقني ة المختلط ة لﻼتص اﻻت
الضوئية والﻼسلكية لشبكات الجيل الخامس " بالمعهد القومى لعلوم الليزر بإش راف
اﻷس تاذ ال دكتور /توفي ق اس ماعيل توفي ق ـ اﻷس تاذ بالمعه د وبتموي ل م ن الجه از
القومى لتنظيم اﻻتصاﻻت NTRA
قرر المجلس الموافقة على اجراء المشروع وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.
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ثامنا ً
محضر اجتماع مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – فبراير ٢٠١٨

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

محضر اجتماع
مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلسة رقم ) (٢٠٧بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٩

عقَ َد مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ ة اجتماع ه الس ابع بع د الم ائتين
َ
فى تمام الساعة العاش رة والنص ف م ن ص باح ي وم اﻻثن ين المواف ق ٢٠١٨/٢/١٩م
بقاع ة »أحم د لطف ى الس يد« بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الس يد اﻷس تاذ ال دكتور/
سعيد يحيى محمود ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمي ة البيئ ة،
وبحضور كل من السادة اﻷساتذة أعضاء المجلس.
افتتح السـيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس المجلس اﻻجتماع
استهل السيد اﻷستاذ الدكتور /سعيد يحي ى محم ود ض و ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ ة ،ورئ يس المجل س اﻻجتم اع بالترحي ب بالس ادة
اﻷساتذة أعضاء المجلس الموقر.
 تهنئ ة الس ادة اﻷعض اء بمناس بة ب دء الفص ل الدراس ى الث انى للع ام الج امعى
.٢٠١٨/٢٠١٧
 تهنئة السيدة اﻷستاذة الدكتورة /عبي ر س عد زغل ول ـ بمناس بة تعي ين س يادتها عمي د
لكلية التمريض.
 تهنئة الس يدة اﻷس تاذة ال دكتورة /نه ى محم ود الزي ات ـ وكي ل كلي ة التربي ة للطفول ة
المبك رة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بمناس بة تجدي د تعي ين س يادتها
بالمجلس.
 تهنئة السادة اﻷساتذة:
 .١ال دكتورة /أم ال س ليمان حس ن عب د ﷲ ـ بمناس بة تعي ين س يادتها وكي ل معه د
الدراسات والبحوث اﻹحصائية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .٢ال دكتور /ﷴ س المان ﷴ ـ بمناس بة تعي ين س يادته وكي ل كلي ة اﻻقتص اد والعل وم
السياسية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .٣ال دكتورة /هال ة عفيف ى محم ود ﷴ ـ بمناس بة تعي ين س يادته وكي ل كلي ة اﻵث ار
لشئون خدمة المجتمع واتنمية البيئة.
 .٤الدكتورة /أفك ار رج ب ﷴ حس ان ـ بمناس بة تعي ين س يادتها وكي ل كلي ة التم ريض
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 تقديم الشكر للسادة اﻷساتذة:
 .١الدكتورة /شيرين حسن محمود الشواربى ـ وكيل كلية اﻻقتصاد والعل وم السياس ية
)السابق(.
 .٢الدكتور /أحمد رجب ﷴ على رزق ـ قائم بأعمال وكيل كلية اﻵثار )السابق(.
على ما بذلوه من الجهد المتميز فى أثناء فترة عضوية سيادتهما بالمجلس.
 تم اختيار اﻷستاذة الدكتورة /إيمان أحمد هريدى ـ وكيل كلية الدراسات العليا للتربي ة
أمينا ً للمجلس.
 شكر واجب ﻷداء متميز خﻼل شهر يناير  ٢٠١٨إلى السادة اﻷساتذة:
 .١الدكتور /حسام الدين عبد الفتاح ـ وكيل كلية الهندسة ،لقيام ه بمع رض المﻼب س
وتنظيمه المتميز.
 .٢الدكتور /أسامة حسنين عبيد ـ وكيل كلية الحقوق.
 كما تم عرض ورقة عمل من أ.د .نورا ع اطف عبي د ـ أس تاذ بكلي ة اﻻقتص اد والعل وم
السياسية عن إنشاء وحدة تنمية الموارد المالية لجمع التبرعات ،بحيث ي تم الص رف
منها على الكليات عن طريق وديعة خاصة بكل كلية.
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وف ى ه ذا الص دد ق رر المجل س الموافق ة م ن حي ث المب دأ عل ى إنش اء وح دة تنمي ة
الموارد.
القﺴـم
" أقﺴ م ب ا العظ يم أن أح افظ مخلص ا عل ى نظ ام وس ﻼمة وأم ن ال وطن والجامع ة،
وأن أض ع مص الح ال وطن والجامع ة وكليت ي )معه دي( عل ى رأس أولوي اتي ،وأن
أض ع جه دي وعمل ي لخدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ،وأن أرع ي مص الح الط ﻼب
وأعضاء هيئ ة الت دريس والع املين بالجامع ة رعاي ة كامل ة ،وأن أق ف ض د الفﺴ اد
واﻷرهاب بكافة جوانبه وأشكاله".
 اﻻستعداد لتكريم " عضو هيئة التدريس المتميز " فى لجن ة ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة
البيئ ة ف ى ك ل كلي ة ،عل ى أن ي تم اﺧتي ار واح د م نهم عل ى مﺴ توى الجامع ة ليك ون
س فيرا ً لقط اع ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة م ن ﺧ ﻼل اللجن ة المش كلة م ن الﺴ ادة
اﻷساتذة:
نائب محافظ الجيزة
د .منال عوض
رئيس مجلس إدارة بحوث البناء واﻹسكان
د .ﺧالد ﷴ أحمد الذهبى
رئيس المعهد القومى للمعايرة
د .ﷴ أحمد عامر
د .ﷴ ع ﻼء ال دين إس ماعيل رئ يس مجل س إدارة ش ركة أس يك المني ا
لﻸسمنت
ود م دير مﺴتش فى القص ر العين ى التعليم ى
د المقص
ل عب
د .نبي
الجديد )الﺴابق(
 عرض أنشطة وكﻼء شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات والمعاهد التالية:
 .١كلية اﻵداب.
 .٢كلية التجارة.
 .٣كلية طب قصر العينى
 .٤كلية الطب البيطرى.
 .٥كلية الهندسة
 .٦المعهد القومى لعلوم الليزر.
 .٧معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية.
 .٨كلية الحاسبات والمعلومات.
 .٩كلية العﻼج الطبيعى.
 .١٠المعهد القومى لﻸورام.
 .١١كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية.
 .١٢كلية اﻵثار.

إدارة الجامعة

المصـــادقـــات

 المص ادقة محض ر اجتم اع مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة الجلﺴ ةرقم ) (٢٠٦بتاريخ .٢٠١٧/١٢/١٨
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 احيط المجلس علما بما تم متابع ة تنفي ذه م ن ق رارات الجلﺴ ة رق م ) (٢٠٦بت اريخ٢٠١٧/١٢/١٨

إدارة الجامعة

تشكيل لجان ومجالس

 بن اء عل ى ﺧط اب الﺴ يد الل واء /مح افظ الجي زة بش أن مقت رح مب ادرات لخدم ةمواطنى الجيزة ،وذلك بالتنﺴيق مع مديريات الخدمات لمحافظة الجيزة.
قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
الدكتور /هشام نبيه المهدى محمـد وكيـل كليـة الحاسبات والمعلومات )مقرراً(
)عضواً(
وكيــل كليـــة العﻼج الطبيعى
الدكتورة /هالة ﷴ عز الدين
)عضواً(
وكيــل كليـــة التربية النوعية
الدكتورة /طارق سمير ﷴ أمين
)عضواً(
وكيــل كليــة الزراعـــــة
الدكتورة /سامى القصرى مليجى
)عضواً(
نائـــب محــافظ الجـــيزة
الدكتورة /منــــال عـــــوض
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بم ا تنته ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.

الوحدات ذات الطابع الخاص
كلية الهندسة
 قرر المجلس عدم الموافقة على الخطاب المعروض أ.د .عميد كلي ة الهندس ة بش أنعدم إﺧضاع اﻹيراد الوارد من أى جهة داﺧل كلية الهندس ة ﻷى وح دة م ن الوح دات
ذات الط ابع الخ اص لﻼس تقطاع الخ اص بص ندوق ﺧدم ة المجتم ع بالجامع ة وذل ك
تفاديا ً لﻺزدواجية فى الﺴداد لتعارض مع جاء بالخطاب بالﻼئحة .

كلية طب اﻷسنان
 الموافقة على تحوي ل وح دة مﺴتش فى ط ب اﻷس نان التعليم ى م ن وح دة ذات ط ابعﺧاص إلى قﺴ م للع ﻼج ب أجر يتب ع مﺴتش فى اﻷس نان التعليم ى تمهي دا ً للع رض عل ى
مجلس الجامعة.

مﺴائل عامة
كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
بشأن ﺧطاب أ.د .وكيل كلية اﻻقتصاد والعل وم الﺴياس ية بش أن مقت رح مجموع ة م ن
الطﻼب المصريين والعرب لتأسيس مبادرة عن ملتقى اﻷصدقاء العرب.
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول اﻻعمال المعروض

كلية الهندسة
 بناء على ﺧطاب أ.د .عميد كلية الهندسة بشأن اس تﺜناء المك ون الﺴ لعى م ن نﺴ بة %٣الخاصة بصندوق ﺧدمة المجتمع بالجامع ة أس وة بم ا يح دث م ع وزارة المالي ة
فى نﺴبة  %١٥وذلك للحفاظ على رؤوس أموال تلك الكيانات.
قرر المجلس رفض الطلب المقدم مع إحالة الموضوع إلى الﺴيد أ.د /.أس امة حﺴ نين
عبيد ـ و كيل كلية الحقوق لبيان كيفية توافق المعروض مع عدم اﻹﺧﻼل بالﻼئحة.
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معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 الموافقة على المذكرةالمعروض ة بش أن الموافق ة عل ى مب ررات رف ع التجمي د ع نمركز البرمجيات واﻻستشارات المعلوماتية تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 بناء على ﺧطاب سفارة سلطنة عمان بشأن موافاتهم بالدورات التى تعقد ف ى ش تىالمجاﻻت فى كافة الكليات والتى يﺴتفيد منها المواطنين العمانيين وحاج ة الم وظفين
من الحكومة.
قرر المجلس الموافقة على الخطاب المعروض مع سرعة إرس ال ال دورات إل ى نائ ب
رئيس الجامعة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 اﻻحاطة علما بالخطاب المعروض من أ.د .مدير وح دة الطاق ة الض وئية بش أن عق ددورة تدريبية تخصصية ﻹع داد استش اريين ف ى مج ال إع داد ﺧب راء ف ى مج ال تقي يم
التأثير البيئى للمشروعات فى الفترة من  ٦ـ ٢٠١٨/٣/٨
 الموافقة على المذكرة المعروض ة بش أن تعي ين اﻷس تاذة ال دكتورة /ش يرين حﺴ نمحمود الشواربى ـ اﻷستاذ بكلية اﻻقتصاد والعل وم الﺴياس ية عض وا ً بمجل س ش ئون
ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة م ن الخ ارج لم دة ع امين قابل ة للتجدي د بن اء عل ى
تفويض مجلس الجامعة .

النشرة الرسويت لجبهعت القبهرة
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هركز الوعلوهبث  -جبهعت القبهرة

تـبســـــــــعب
قراراث السيد ا.د  /رئيس الجبهعت
أوال :شئوى اعضبء هيئت التدريس
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تجديد تعييي
رقن القرار
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القرار

1
2018/1/12
2
3

قيبم ببعوبل
رقن القرار

التبريخ
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2018-02-01
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تكليف
رقن القرار

314

التبريخ

2018-02-07

القرار

1

-

2018/2/18
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2

2016

استورار أعوبل
رقن القرار

269

التبريخ

2018-02-22

القرار

1
2018/2/9
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إدارة النشر
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أوﻻً  :ﻗــــرارات الســــيد رئيــــس الجمهـــــــــــورية
ﻻ يــــــــوجـــــــد

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – مارس ٢٠١٨

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

ثــــانــــيا ً :ﻗـــرارات السيــد رئيــس مجلــس الـــــوزراء
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ﻗرار رئيس مجلس الوزراء
رﻗم  ٥٦٥لسنة ٢٠١٨
بتعديل بعض أحكام الﻼئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
)الجريدة الرسمية ـ العدد ) ١٣تابﻊ( ﻓﻲ  ٢٩مارس سنة (٢٠١٨
رئيس مجلس الوزراء
بعد اﻹطﻼع على الدستور؛
وعلى ﻗانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رﻗم  ٤٩لسنة  ١٩٧٢وتعديﻼته؛
وعلى الﻼئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهوري ة رﻗ م
 ٨٠٩لسنة  ١٩٧٥وتعديﻼتها؛
وعل ى ﻗ رار رئ يس الجمهوري ة رﻗ م  ٣٨٧لس نة  ٢٠١٥بتف ويض رئ يس مجل س
الوزراء ﻓﻲ بعض اﻻختصاصات؛
وعلى مواﻓقة المجلس اﻷعلى للجامعات؛
وبعد مواﻓقة مجلس الوزراء؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبنا ًء على ما عرضه وزير التعليم العالﻲ والبحث العلمﻲ؛

ﻗـــــــــــــرر:
)المادة اﻷولى(
يس تبدل ب نص الم ادة ) (١٥٤م ن الﻼئح ة التنفيذي ة لق انون تنظ يم الجامع ات المش ار
إليها النص اﻵتﻲ:
)) م دة الدراس ة لني ل درج ة البك الوريوس ﻓ ﻲ الط ب والجراح ة خم س س نوات بنظ ام
الساعات أو النقاط المعتمدة((.

)المادة الثانية(

ينشر هذا القرار ﻓﻲ الجريدة الرسمية ،ويسري على الط ﻼب الملتحق ين الج دد اعتب اراً
من العام الدراسﻲ .٢٠١٩/٢٠١٨
صدر برئاسة مجلس الوزراء ﻓﻲ  ١١رجب سنة ١٤٣٩هـ.
المواﻓق  ٢٩مارس سنة ٢٠١٨م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس  /شريف إسماعيل
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ثـــالــثــاَ :ﻗـــــرارات الــســـــــــادة الــــــــــوزراء
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وزارة التعليم العالﻲ والبحث العلمﻲ
ﻗرار وزاري رﻗم  ٣٧٠لسنة ٢٠١٧
بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٤
)الوﻗائﻊ المصرية ـ العدد  ٥٨ﻓﻲ  ١١مارس سنة (٢٠١٨
وزير التعليم العالﻲ والبحث العلمﻲ
بعد اﻹطﻼع على القانون رﻗم  ٨٢لسنة  ٢٠٠٢بإصدار ﻗانون حماي ة الملكي ة الفكري ة
وﻻئحته التنفيذية؛
وعل ى ﻗ رار رئ يس الجمهوري ة رﻗ م  ٣٧٦لس نة  ١٩٩٨بتحدي د اختصاص ات وزي ر
البحث العلمﻲ؛
وعلى ﻗرار رئيس الجمهوري ة رﻗ م  ٣٧٧لس نة  ١٩٩٨بإع ادة تنظ يم أكاديمي ة البح ث
العلمﻲ والتكنولوجيا؛
وعلى ﻗ رار وزي ر التعل يم الع الﻲ والبح ث العلم ﻲ رﻗ م  ٢٢لس نة  ٢٠١١بش أن تحدي د
مصروﻓات الفح ص للطلب ات للحص ول عل ى ب راءة اخت راع طبق ا ً ﻷحك ام ﻗ انون حماي ة
حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى ما عرضه السيد اﻷستاذ الدكتور رئيس أكاديمية البحث العلمﻲ والتكنولوجيا؛

ﻗـــــــــرر:
)المادة اﻷولى(
يس تبدل ب نص الم ادة اﻷول ى م ن ﻗ رار وزي ر التعل يم الع الﻲ والبح ث العلم ﻲ رﻗ م ٢٢
لسنة  ٢٠١١المشار إليه النص اﻵتﻲ:
المادة اﻷولى:
تحدد مصروﻓات ﻓحص طلب الحصول على براءة اﻻختراع وﻓق ا ً ﻷحك ام ﻗ انون حماي ة
حقوق الملكية الفكرية المشار إليه بمبلغ سبعة عشر أل ف جني ه ،ويعف ى م ن أداء تل ك
المصروﻓات الطﻼب ﻓﻲ المؤسسات التعليمية.

)المادة الثانية(

ينش ر ه ذا الق رار ﻓ ﻲ الجري دة الرس مية ،ويعم ل ب ه اعتب ارا ً م ن الي وم الت الﻲ لت اريخ
نش ره؛ ويلغ ى ك ل ﻗ رار يخ الف أحكام ه ،وعل ى الجه ات المختص ة تنفي ذه ك ل ﻓيم ا
يخصه.

وزير التعليم العالﻲ والبحث العلمﻲ
أ.د /خالد عبد الغفار
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رابـعـــــــا َ

ﻗرارات المجلس اﻷعلى للجامعات

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – مارس ٢٠١٨

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

ﻗرارات
المجلس اﻷعلى للجامعات
الجلسة رﻗم ) (٦٧٣بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٤م
) (١التصديق على محض ر اجتم اع المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة رﻗ م
) (٦٧٢بتاريخ .٢٠١٨/٢/٢٤
 القرار:
ﻗرر المجلس المص ادﻗة عل ى محض ر اجتم اع المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة
رﻗ م ) (٦٧٢بت اريخ  ،٢٠١٨/٢/٢٤م ا ع دا الموض وع رﻗ م )) (١ال وارد
بالمصادﻗة على محضر جلسة  ٦٧١والمتضمن ﻗرار المجلس بسحب كتاب الس يد
أ.د /القائم بأعمال رئيس جامعة طنط ا بش أن إنش اء مرك ز ع ﻼج اﻷورام الج امعﻲ
تحت مسمى مركز الش بينﻲ الج امعﻲ لع ﻼج اﻷورام بكلي ة الط ب بالجامع ة كوح دة
ذات طابﻊ خاص واعتماد ﻻئحته المالية واﻹداري ة( وإعادت ه لجامع ة طنط ا لمزي د
من الدراسة ) وذلك بناءا ً على طلب السيد أ.د /رئيس جامع ة طنط ا( ليص بح عل ى
النحو التالﻲ:
المواﻓقة على إنشاء مركز لعﻼج اﻷورام بجامع ة طنط ا تح ت مس مى مرك ز ع ﻼج
اﻷورام بكلي ة الط ب ـ جامع ة طنط ا )وح دة ذات ط ابﻊ خ اص( واعتم اد ﻻئحت ه
المالية واﻹدارية.

* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكت ب المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة
رﻗم  ٥٥بتاريخ .٢٠١٨/٣/٢٠
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع هيئ ة مكت ب المجل س اﻷعل ى للجامع ات الجلس ة رﻗ م ٥٥
بتاريخ  ٢٠١٨/٣/٢٠والذي تض من الموض وعات اﻵتي ة م ن رﻗ م ) (٢إل ى رﻗ م
):(٢٦

) (٢٠اﻗت راح جامع ة الق اهرة تع ديل مق رر )ت ص غ(  ٣٨١ببرن امج
تكنولوجيا تصنيﻊ اﻷغذية )باللغة انجليزية( من إدارة تسويق منتجات
اﻷغذية ليصبح )ت ص غ(  ٤٨١إدارة تسويق اﻷغذية بكلية الزراعة
بالجامعة.
 القرار:
ﻗرر المجلس المواﻓقة على ما يلﻲ:
) (١تعديل مقرر )ت ص غ(  ٣٨١ببرن امج تكنولوجي ا تص نيﻊ اﻷغذي ة )باللغ ة
اﻹنجليزية( من إدارة تسويق منتجات اﻷغذي ة ليص بح )تص غ(  ٤٨١إدارة
تسيوق اﻷغذية بكلية الزراعة جامعة القاهرة.
) (٢إصدار القرار الوزاري الﻼزم ﻓﻲ هذا الشأن.
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* اعتماد محضر اجتماع المجلس اﻷعلى لشئون التعليم والطﻼب رﻗ م )(٦١
بتاريخ .٢٠١٨/٣/٢١
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع المجلس اﻷعلى لشئون التعل يم والط ﻼب رﻗ م ) (٦١بت اريخ
 ٢٠١٨/٣/٢١والذي تضمن الموضوعات اﻵتية من رﻗم ) (٢٧إلى رﻗم ):(٤٤

) (٣١كتاب السيد /رئيس ﻗطاع التعليم بشأن النظر ﻓﻲ كت اب الس يد اﻷس تاذ/
رئيس ﻗطاع التنمية والخدمات المتضمن طلب المواﻓقة عل ى المقت رح
المقدم لزيادة مكاﻓأة التفوق ﻓﻲ شهادة الثانوية العامة لتص بح ٢٠٠٠
جني ه وتم نح للحاص لين عل ى الثانوي ة العام ة بمجم وع  %٩٥ﻓ أكثر
وللحاصلين على تقدير ممتاز ﻓﻲ الفرق اﻷعلى الجامعية.
 القرار:
إحالة الموضوع إلى السيد أ.د /صبري السنوسﻲ ـ المستشار الق اونﻲ للمجل س
اﻷعلى للجامعات للدراسة وإبداء الرأي.

) (٣٢تقرير اللجنة المشكلة برئاس ة الس يد أ.د /الس يد ﻗن ديل ـ اﻷس تاذ بكلي ة
الفن ون الجميل ة جامع ة حل وان ومس ئول المتابع ة والت دريب وتنفي ذ
الت دريس لم ادة حق وق اﻹنس ان ومكاﻓح ة الفس اد بش أن مراجع ة
المحتوى العلمﻲ لمقرر حق وق اﻹنس ان ومكاﻓح ة الفس اد ﻓ ﻲ ص ورته
الورﻗية والرﻗمية.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بتقرير اللجنة المشكلة للمتابعة والت دريب وتنفي ذ الت دريس
لمادة حقوق اﻹنس ان ومكاﻓح ة الفس اد بش أن مراجع ة المحت وى العلم ﻲ لمق رر
حقوق اﻹنسان ومكاﻓحة الفساد ﻓﻲ صورته الورﻗية والرﻗمية.

) (٣٣كتاب المركز القومﻲ للتعليم اﻹلكترونﻲ بشأن موﻗف التأليف واﻹنت اج
الرﻗمﻲ لمقرر " حقوق اﻹنسان ومكاﻓحة الفساد".
 القرار:
ﻗرر المجلس المواﻓقة على ما يلﻲ:
* تق ديم الش كر ﻷعض اء اللجن ة المتخصص ة ﻓ ﻲ ت أليف مق رر حق وق اﻹنس ان
ومكاﻓحة الفساد وذلك ﻹنتهائها من اﻷعمال المنوطة بها.
* تكليف أ.د /السيد ﻗنديل بمعاونة المركز القومﻲ للتعليم اﻹلكترونﻲ ﻓﻲ متابعة
الت دريب وتنفي ذ ت دريس المق رر بالجامع ات الحكومي ة المص رية ومتابع ة
توصيات اللجنة التنفيذية المشكلة.
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* تكلي ف أ.د /ياس ر ص قر بتحدي د مكاﻓ أة الس ادة م ؤلفﻲ المق رر والق ائمين
بإنتاجه رﻗميا ً وتقديمه ﻷمين المجلس اﻷعلى للجامعات.
* تعديل مسمى مقرر" حقوق اﻹنسان " ﻓﻲ الل وائح الدراس ية بالجامع ات إل ى
" حق وق اﻹنس ان ومكاﻓح ة الفس اد " م ﻊ التوص ية بت دريس المق رر ﻓ ﻲ
ص ورته الرﻗمي ة الموح دة بالفص ل الدراس ﻲ الث انﻲ  ٢٠١٨/٢٠١٧للط ﻼب
الذين لم يقوموا بدراسة المقرر بالفصل الدراسﻲ اﻷول .٢٠١٨/٢٠١٧

) (٣٤كتاب السيد اﻷس تاذ /م دير مكت ب تنس يق القب ول بالجامع ات والمعاه د
العالي ة بش أن اﻻستفس ار ع ن م دى إمكاني ة ﻗب ول الطال ب /حس ين
مح روس حس ين الحاص ل عل ى الش هادة الثانوي ة الليبي ة ع ام ٢٠١٥
)مدون بها نظام التعليم عن بعد( بالجامعات الحكومية.
 القرار:
ﻗرر المجلس المواﻓقة على ﻗبول الطالب /حسين محروس حسين الحاصل عل ى
الش هادة الثانوي ة الليبي ة ع ام  ٢٠١٥ـ والمقي د بس نة اﻹع داد بكلي ة الط ب
البش ري بليبي ا ـ بالجامع ات الحكومي ة وذل ك ﻓ ﻲ ض وء ت واﻓر ش رط اﻹﻗام ة
الش رعية وﻓ ﻲ ض وء ن ص الم ادة ) (٨٧م ن الﻼئح ة التنفيذي ة لق انون تنظ يم
الجامع ات وع ن طري ق مكت ب تنس يق القب ول بالجامع ات والمعاه د واس تيفائه
للحد اﻷدنى للقبول عام حصوله على الثانوية.

) (٣٥كتاب السيد أ.د /رئيس ﻗطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم المتض من
احتس اب م ادتﻲ ) (ICT, COMPUTER SCIENCEللط ﻼب
الحاصلين على الش هادة الثانوي ة اﻹنجليزي ة ودرس وا ه اتين الم ادتين
واحتسابهما كمادتين منفص لتين ض من الم واد الثماني ة المطلوب ة عن د
اﻻلتحاق بالجامعات الحكومية المصرية.
 القرار:
ﻗرر المجلس المواﻓقة على ما يلﻲ:
* احتس اب م ادتﻲ ) (ICT, COMPUTER SCIENCEللط ﻼب
الحاص لين عل ى الش هادة الثانوي ة اﻹنجليزي ة ودرس وا ه اتين الم ادتين
واحتسابهما كمادتين منفصلتين ضمن المواد الثمانية المطلوبة عند اﻻلتح اق
بالجامع ات الحكومي ة المص رية .وذل ك ﻓ ﻲ ض وء مواﻓق ة وزارة التربي ة
والتعليم ﻓﻲ هذا الشأن.
* مخاطبة مكتب تنس يق القب ول بالجامع ات والمعاه د ﻹدراج تل ك الم واد ب دليل
الشهادات المعادلة.

) (٣٩كتاب السيد اﻷستاذ  /مدير عام اﻹدارة العامة لشئون التعل يم والط ﻼب
بجامع ة الق اهرة بش أن الطال ب /أحم د الس يد منص ور الع زازي المقي د
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بالفرﻗ ة الرابع ة بكلي ة الط ب ب القوات المس لحة ﻓ ﻲ الع ام الج امعﻲ
 ٢٠١٧/٢٠١٦والحاص ل عل ى الثانوي ة اﻷزهري ة ع ام  ٢٠١٣ﻗب ل
إلتحاﻗ ه بالكلي ة )والمنتظ ر ﻓص له م ن الكلي ة( لع دم اللياﻗ ة الص حية
للخدمة بالقوات المسلحة ويرغب الطالب ﻓﻲ التحويل إل ى كلي ة الط ب
جامعة القاهرة.
 القرار:
ﻗرر المجلس عدم المواﻓقة على تحوي ل الطال ب /أحم د الس يد منص ور الع زازي
المقي د بالفرﻗ ة الرابع ة بكلي ة الط ب ب القوات المس لحة ﻓ ﻲ الع ام الج امعﻲ
 ٢٠١٧/٢٠١٦والحاص ل عل ى الثانوي ة اﻷزهري ة ع ام  ٢٠١٣ﻗب ل إلتحاﻗ ه
بالكلي ة )والمنتظ ر ﻓص له م ن الكلي ة( لع دم اللياﻗ ة الص حية للخدم ة ب القوات
المس لحة إل ى كلي ة الط ب جامع ة الق اهرة ﻓ ﻲ الع ام الج امعﻲ ،٢٠١٨/٢٠١٧
وذلك لسابق حصول الطالب على الشهادة الثانوية اﻷزهرية.

) (٤٠تقرير اللجنة المشكلة بشأن دراسة ﻓكرة تدريس تاريخ العل وم ب بعض
ﻗطاعات التعليم الجامعﻲ.
 القرار:
 أح يط المجل س علم ا ً ب التقرير المق دم م ن اللجن ة المش كلة بش أن دراس ة ﻓك رة
تدريس تاريخ العلوم ببعض ﻗطاعات التعليم الج امعﻲ والمتض من ع دم ت دريس
مقرر تاريخ العلوم لﻸسباب الموضحة بالتقرير المرﻓق واستبداله بمق رر تح ت
مسمى " التنمية المستدامة وريادة اﻷعمال".
 إحال ة التقري ر المق دم م ن اللجن ة إل ى لج ان القط اع المختص ة لدراس ة ﻓك رة
مقرر" التنمية المستدامة وريادة اﻷعمال".

) (٤١تقرير اللجنة المشكلة برئاسة الس يد أ.د /ع ادل الس يد ص ادق مب ارك ـ
نائ ب رئ يس جامع ة المنوﻓي ة لش ئون التعل يم والط ﻼب لدراس ة
المش كﻼت الت ﻲ تواج ه الط ﻼب الحاص لين عل ى المعاه د الفني ة
للتمريض والمعاهد الفنية الصحية ش عبة ﻓني ات تم ريض عن د ﻗب ولهم
بكليات التمريض.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلﻲ:
* أحيط المجلس علما ً بتوصيات اللجن ة المش كلة لدراس ة المش اكل الت ﻲ تواج ه
الط ﻼب الحاص لين عل ى المعاه د الفني ة للتم ريض والمعاه د الفني ة الص حية
شعبة ﻓنيات تمريض عند ﻗبولهم بكليات التمريض.
* إحالة الموض وع إل ى لجن ة ﻗط اع التم ريض ﻹب داء ال رأي ﻓيم ا توص لت إلي ه
اللجنة من توصيات ثم إحالته إلى اللجنة العليا للتنسيق.
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) (٤٢محض ر اجتم اع اللجن ة المش كلة لمراﻗب ة ومتابع ة أعم ال اختب ارات
القدرات ﻓﻲ الكليات التﻲ يتطل ب القب ول له ا اختب ار ﻗ درات والمش كلة
بالقرار الوزاري رﻗم  ٢٤٩٨بتاريخ .٢٠١٧/٧/٢
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلﻲ:
* المواﻓقة على ما جاء بالتقرير المرﻓق.
* إحالة التقرير إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

) (٤٣كتاب أ.د /رئ يس جامع ة الق اهرة بش أن اﻻستفس ار ع ن كيفي ة معامل ة
الطﻼب الواﻓدين الراغبين ﻓﻲ الحصول عل ى درج ة جامعي ة م ن حي ث
الرسوم والمصروﻓات الدراسية.
 القرار:
إحالة التقرير إل ى الس يد أ.د /ص بري السنوس ﻲ ـ المستش ار الق انونﻲ للمجل س
اﻷعلى للجامعات ﻹبداء الرأي.

* اعتم اد محض ر اجتم اع لجن ة العﻼﻗ ات الثقاﻓي ة بجلس تها رﻗ م )(١٢٣
بتاريخ .٢٠١٨/٢/١٥
 القرار:
اعتم اد محض ر اجتم اع لجن ة العﻼﻗ ات الثقاﻓي ة بجلس تها رﻗ م )(١٢٣
بتاريخ  ٢٠١٨/٢/١٥والذي تتض من الموض وعات اﻵتي ة م ن رﻗ م )(٤٥
إلى رﻗم ):(٦٣
) (٤٥مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة جرانادا ـ أسبانيا.
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً بم ذكرة التف اهم ب ين جامع ة الق اهرة وجامع ة جران ادا ـ
أسبانيا.

) (٥٣مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة )كلية العﻼج الطبيعﻲ( وجامعة وﻻي ة
ونيس تون س الم )ﻗس م الع ﻼج الطبيع ﻲ بمدرس ة العل وم الص حية(
أمريكا.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً باتفاﻗية التعاون بين جامعة القاهرة )كلية الع ﻼج الطبيع ﻲ(
وجامعة وﻻية ونيستون سالم )ﻗس م الع ﻼج الطبيع ﻲ بمدرس ة العل وم الص حية(
أمريكا .على أن يراعى مستقبﻼً أن يكون هناك ﻻئحة مالية متكاملة.
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) (٥٤مذكرة تفاهم ب ين جامع ة الق اهرة )كلي ة اﻻﻗتص اد والعل وم السياس ية ـ
برن امج الدراس ات اﻷوروبي ة المتوس طية( وﻗس م العل وم السياس ية
والعﻼﻗات الدولية بجامعة بيلوبونيز باليونان.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بما يلﻲ:
ـ مذكرة تفاهم بين جامعة الق اهرة )كلي ة اﻹﻗتص اد والعل وم السياس ية ـ برن امج
الدراسات اﻷوروبي ة المتوس طية( وﻗس م العل وم السياس ية والعﻼﻗ ات الدولي ة
بجامعة بيلوبونيز باليونان ،على أن تقوم الكلية ﻗدما ً ﻓﻲ اعتماد الشهادة.
ـ يتم تفسير المادة ) (٧والتﻲ تنص على }أن يكون الطالب المتقدم حاصل عل ى
درج ة علمي ة )عل ى اﻷﻗ ل مرتب ة الش رف الثاني ة( ﻓ ﻲ مج ال دراس ة ذو ص لة
)عل ى س بيل المث ال ،العل وم السياس ية العﻼﻗ ات الدولي ة ،اﻻجتم اع ،اﻻﻗتص اد
السياسﻲ ،القانون( يجب على الطالب المتقدم أن يكون لدي ه تمك ن ممت از م ن
اللغة اﻹنجليزية ،وسيتم أيضا ً اﻷخذ بع ين اﻻعتب ار الخب رات المهني ة الس ابقة
وأي مهارات أخرى ذات صله " عل ى س بيل المث ال المعرﻓ ة باللغ ات اﻷخ رى
المستخدمة ﻓﻲ منطقة المتوسط{.
مﻊ مراعاة أن يكون الطالب حاصل على جيد جدا ً أو مايعادلها بنظام الس اعات
المعتمدة.

) (٥٥م ذكرة تف اهم ب ين جامع ة الق اهرة )كلي ة الزراع ة( وجامع ة ي ون ن ان
للمعلمين بالصين.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بمذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة )كلية الزراعة( وجامعة
يون نان للمعلمين بالصين.

) (٦٥إعادة النظر ﻓﻲ موضوع اﻹعتراف بمؤسسات التعليم العالﻲ العمانية.
 القرار:
ﻗرر المجلس المواﻓقة على مايلﻲ:
١ـ اﻹعت راف بال درجات العلمي ة اﻷول ى )الليس انس ـ البك الوريوس( الممنوح ة
م ن كاﻓ ة مؤسس ات التعل يم الع الﻲ العماني ة الخاض عة ﻹش راف وزارة التعل يم
العالﻲ العمانية على أن يكون اﻻعتراف متب ادل بالمث ل لكاﻓ ة مؤسس ات التعل يم
العالﻲ الخاضعة ﻹشراف وزارة التعليم العالﻲ المصرية من خﻼل وزارة التعل يم
العالﻲ العمانية.
٢ـ السماح للطﻼب العمانيين الحاصلين على الدرجة العلمية اﻷول ى )الليس انس
ـ البك الوريوس( م ن إح دى مؤسس ات التعل يم الع الﻲ العماني ة بالتس جيل
بالدراس ات العلي ا ﻓ ﻲ الجامع ات المص رية عل ى أن تف رض الكلي ة بالجامع ة
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المص رية م اتراه مناس با ً م ن المق ررات العلمي ة الﻼزم ة للتس جيل بالدراس ات
العليا.

) (٦٦التقرير النهائﻲ للجنة المشكلة لدراسة تفعيل صندوق دخ ول الع املين
بالجامعات.
 القرار:
ﻗرر المجلس تشكيل لجنة من كل من السادة:
أ.د /ماجد عبد التواب القمري رئيس جامعة كفر الشيخ
أ.د /جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة الزقازيق
أ.د /خالد عبد الباري
رئيس جامعة اﻹسكندرية
أ.د /عصام أحمد الكردي
نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة
د /ﷴ معيط
لدراسة التقرير النهائﻲ للجنة المشكلة لتفعيل ص ندوق تحس ين دخ ول الع املين
بالجامعات وتقديم مقترحاتها ﻓﻲ هذا الشأن وذلك بالتنسيق مﻊ اللجنة اﻷصلية.

) (٧١كت اب مؤسس ة المع ايير الدولي ة بش أن طل ب اعتم اد النظ ام ال دولﻲ
الموحد للتوثيق .ISCN System
 القرار:
ﻗرر المجلس تأجيل النظر ﻓﻲ الموضوع.

) (٧٣كت اب الس يد أ.د /مس اعد أول ال وزير للعﻼﻗ ات الثقاﻓي ة والبعث ات
وشئون الجامعات بشأن ما يلﻲ ـ :
ـ طل ب س فارة اﻷردن بالق اهرة معامل ة الط ﻼب اﻷردني ين لدرج ة
البك الوريوس الحاص لين عل ى م نح بمعامل ة الط ﻼب المص ريين
المقبولين بالجامعات اﻷردنية ضمن برنامج التبادل الثقاﻓﻲ.
ـ طلب سفارة جن وب الس ودان بالق اهرة إعف اء طﻼبه ا المقي دين عل ى
منح دراسات عليا م ن س داد رس وم التس جيل الت ﻲ تفرض ها الكلي ات
بالجنيه المصري.
 القرار:
ﻗرر المجلس ما يلﻲ:
أوﻻً :بالنسبة لطلب سفارة اﻷردن بالقاهرة ﻓيتم إحالة الموضوع إل ى الس يدأ.د/
ﷴ عل ﻲ ص الح الق ائم بأعم ال رئ يس ﻗط اع الش ئون الثقاﻓي ة والبعث ات
ب وزارة التعل يم الع الﻲ والبح ث العلم ﻲ للدراس ة وإب داء ال راي ﻓ ﻲ ه ذا
الشأن.
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ثانياً :عدم المواﻓقة على طلب سفارة جن وب الس ودان بالق اهرة ﻹعف اء طﻼبه ا
المقيدين على منح دراسات عليا من سداد رس وم التس جيل الت ﻲ تفرض ها
الكليات بالجنيه المصري ،وإحالة الموضوع إلى السيد أ.د /رئ يس جامع ة
أسيوط للنظر ﻓﻲ هذا الشأن.

) (٧٥تعديل تشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعﻲ .٢٠١٩/٢٠١٨
 القرار:
ﻗ رر المجل س المواﻓق ة عل ى تع ديل تش كيل اللجن ة العلي ا للتنس يق ﻓ ﻲ الع ام
الجامعﻲ  ٢٠١٩/٢٠١٨برئاسة السيد اﻷستاذ الدكتور /خالد عب د الغف ار وزي ر
التعل يم الع الﻲ والبح ث العلم ﻲ ورئ يس المجل س اﻷعل ى للجامع ات لتص بح
بعضوية كل من السادة:
الدرجة
اﻻسم
رئيس جامعة الفيوم
أ.د /خالد ﷴ حمزة
رئيس جامعة عين شمس
أ.د /عبد الوهاب عزت
رئيس جامعة القاهرة
أ.د /ﷴ عثمان الخشت
الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻷعل ى
أ.د /يوسف راشد
للجامعات
نائ ب رئ يس جامع ة حل وان لش ئون التعل يم
أ.د /جمال شكري عثمان
والطﻼب
اﻷس تاذ بكلي ة الهندس ة جامع ة الق اهرة
أ.د /سمير شاهين
ومسئول التنسيق اﻹلكتروني
رئ يس قط اع التعل يم ب وزارة التعل يم الع الي
أ /السيد عبد ﷲ عطا
والمشرف العام على مكتب التنسيق
أ /أحمد عبد العزيز عبد العال م دير اﻹدارة العام ة للس كرتارية الفني ة
بالمجلس اﻷعلى للجامعات
م دير إدارة ش ئون التعل يم والط ﻼب
أ /شيماء ﷴ عبد الحليم
بالمجلس اﻷعلى للجامعات
عضو المكتب الفني ﻷم ين المجل س اﻷعل ى
ط /ﷴ موسى
للجامعات
وذلك للقيام بما يلﻲ:
١ـ تحديد اﻷعداد المقرر ﻗبولها من الطﻼب المصريين الحاصلين عل ى الش هادة
الثانوية العامة المصرية بالجامع ات الحكومي ة المص رية ﻓ ﻲ الع ام الج امعﻲ
.٢٠١٩/٢٠١٨
٢ـ تحديد أعداد المقبولين من غير أبناء جمهورية مصر العربي ة ﻓ ﻲ الجامع ات
المص رية وذل ك ﻓ ﻲ ض وء الفق رة الثاني ة م ن الم ادة ) (٧٤م ن الﻼئح ة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ﻓﻲ العام الجامعﻲ .٢٠١٩/٢٠١٨
٣ـ زيادة اﻷعداد التﻲ تقبلها الجامعات ﻓﻲ العام الجامعﻲ .٢٠١٩/٢٠١٨
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٤ـ المواﻓق ة عل ى اﻗتراح ات الجامع ات بب دء الدراس ة بالكلي ات الت ﻲ يص در
بإنش ائها ﻗ رارت جمهوري ة ﻗب ل ب دء الع ام الج امعﻲ  ٢٠١٩/٢٠١٨س واء
عن طريق التنسيق أو عن طريق التحويل.
٥ـ الب ت ﻓ ﻲ كاﻓ ة اﻷم ور العاجل ة المتعلق ة ب القبول ﻓ ﻲ الع ام الج امعﻲ
.٢٠١٩/٢٠١٨
٦ـ متابع ة أعم ال مكت ب التنس يق ﻓ ﻲ الع ام الج امعﻲ  ٢٠١٩/٢٠١٨خ ﻼل
مراحله المختلفة وكذلك مراجعة الحد اﻷدنى لمجم وع ال درجات ﻓ ﻲ مختل ف
الكليات الجامعية ومعالجة اﻷعداد المرشحة للقب ول عن د التس اوي ﻓ ﻲ الح د
اﻷدنى لمجم وع ال درجات ﻓ ﻲ بع ض الكلي ات ومواجه ة أي مش كﻼت تواج ه
أعم ال المكت ب وع رض تق ارير بنت ائج أعم ال تباع ا ً عل ى المجل س اﻷعل ى
للجامعات.

) (٧٦الم ذكرة المقدم ة م ن الس يد ال دكتور /نائ ب م دير مرك ز الخ دمات
اﻹلكتروني ة والمعرﻓي ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات بش أن طل ب
المواﻓقة على ﻗي ام مرك ز الخ دمات اﻹلكتروني ة والمعرﻓي ة بالجامع ات
بإصدار تقارير دورية ربﻊ سنوية عن الخدمات اﻻلكترونية والمعرﻓية
بالجامعات متضمنة أﻓضل الممارسات المطبقة ﻓﻲ الجامعات المصرية
الحكو مية وكذلك مؤشرات آداء أنشطة تلك الخدمات داخل الجامعات.
 القرار:
ﻗرر المجلس تأجيل النظر ﻓﻲ الموضوع للجلسة القادمة.

) (٧٧مناﻗشة موضوع زيادة الموارد بالجامعات لتحسين أوضاعها.
 القرار:
ﻗ رر المجل س التوص ية ل دى الس ادة رؤس اء الجامع ات بمواﻓ اة أمان ة المجل س
بمقترح اتهم بش أن س بل زي ادة الم وارد المالي ة بالجامع ات لتحس ين أوض اع
الس ادة أعض اء هيئ ة الت دريس والع املين وتحس ين البني ة التحتي ة والعملي ة
التعليمية بالجامعات المصرية.

القائم بأعمال أمين المجلس اﻷعلى
للجامعات
أ.د /يوسف راشد

وزير التعليم العالﻲ والبحث العلمﻲ
ورئيس المجلس اﻷعلى للجامعات
أ.د /خالد عبد الغفار
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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلﺴة رقم ) (١١٧٠بتاريــخ )٢٠١٨/٣/٢٩م(
أوﻻً :الترحيـب بالﺴـادة اﻷساتـذة أعضاء المجلس الموقر.
بدأ اﻻجتماع بترحي ب الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة بالﺴ ادة الحض ور،
والتنويه إلى أن المجلس يعقد في هذا التوقيت البالغ اﻷهمي ة ف ي ت اريخ ال وطن،
مص رنا الحبيب ة ،وجامعتن ا العريق ة ،جامع ة الق اهرة .وال ذي تق وم في ه الجامع ة
بدورها المنوط بها في اﻻرتقاء بوطنن ا ،وه و م ا يتبل ور ف ي ك م اﻹنج ازات الت ي
تمت بالجامعة ﺧﻼل الشهر الماضي ،وستتم اﻹشارة إليها ﻻحقا.
ثاني ا ً :أش اد رئ يس الجامع ة ب المجتمع الج امعى م ن ط ﻼب وأعض اء هيئ ة ت دريس
وعاملين ،وذل ك لمش اركتهم الفعال ة ف ى اﻻنتخاب ات الرئاس ية ،وم ا أظه روه م ن
حم اس وح س وطن ى راق ،وإدراك لمﺴ ئولياتهم وواجب اتهم الوطني ة ،ووع يهم
بدورهم فى تعزيز مﺴتقبل الوطن ،واﻹرتقاء به ،وأوضح أن مص ر تﺴ ير بخط ى
ثابت ة نح و النه وض باﻻقتص اد ،وتعزي ز اﻷم ن ،واﻻس تقرار ،والحف اظ عل ى
مكانتها عل ى ك ل اﻷص عدة اﻹقليمي ة والدولي ة ﺧ ﻼل الﺴ نوات الماض ية ،ووج ود
مؤشرات موضوعية على مﺴتقبل أفضل ﻷبناء وطننا.
ثالﺜا ً :تهنئـة الﺴيد اﻷستاذ الدكتــور /أيمن سعد نصـر الدي ـن المتول ـى الخط ـيب عمي د
كلي ة الص يدلة لص دور الق رار الجمه وري بتجدي د تعي ين س يادته عمي دا لكلي ة
الصيدلة.وأكد رئيس الجامعة أن تجديد التعيين قد تم عن جدارة واس تحقاق .وأن
اﻹس هامات العلمي ة المتمي زة لكلي ة الص يدلة له ا دور ب ارز ف ي تحﺴ ين ترتي ب
الجامع ة ف ي التص نيفات العالمي ة .ث م طل ب رئ يس الجامع ة م ن الﺴ يد اﻷس تاذ
الدكتور إيمن الخطيب إلقاء قﺴم الجامعة أمام المجلس.
رابعا ً :قدم الﺴيد اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامعة التهنئة لكل من الﺴادة عمداء الكليات
وال وكﻼء ورؤس اء اﻷقﺴ ام وك ل أعض اء هيئ ة الت دريس والهيئ ة المعاون ة
والﺴادة العاملين ،وذلك للتقدم الكبير ال ذي ح دث ف ي التص نيف البريط اني كي و
إس  QSالدولي للجامعات لع ام )٢٠١٨م( .فق د ج اءت جامع ة الق اهرة اﻷول ى
على الجامعات المص رية ،وت ـم تص نيف س ـتة عش ر تخصص ا م ـن تخصص ـات
جامع ة الق اهرة )بزي ادة س ت تخصص ات ع ن الع ام الماض ي( ض من أفض ل
ﺧمﺴ مائة جامع ة عل ى مﺴ توى الع الم ،ودﺧل ت التص نيف مجموع ة م ن
التخصص ات الت ي ل م تك ن موج ودة ،وه ي الهندس ة المدني ـة ،والهندس ة
الكيميائي ة ،والرياض يات ،والق انون ،والتج ارة وإدارة اﻷعم ال ،واللغ ات.
وقف ـزت بع ـض التخصص ـات لمراك ـز متقدم ـة ،بعض ـها قف ز لخمﺴ ين مرك زا
وه ـي ك ل م ـن الهندسـ ـة المعم ـارية والصيدل ـة )ش ريحة م ن،(١٥٠ -١٠١
والحاس بات والمعلوماتي ة ،واﻷحي اء ،والفيزي اء ،وعل وم الفل ك .وه و م ا ح دث
نتيج ة لب ذل ك ل الع املين ف ي الجامع ة ﻷقص ى جه د ،وحرص هم عل ى اﻻرتق اء
بجامعتهم التي تمﺜل قاطرة التنمية في وطننا.
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ﺧامﺴا ً :تهنئة لجامعة القاهرة لحصولها عل ى تجدي د ش هادة اﻷي زو ،٩٠٠١/٢٠٠١٥
والت ي تش مل اﻷمان ة العام ة ومرك ز جامع ة الق اهرة لض مان ج ـودة التعلي ـم
واﻻعتمـاد لﺜﻼث سنوات قادمة.
سادسا ً :اﻹحاطة علما ً بمشاركة الجامعة في فعاليات المؤتمر القومي للبحث العلمي
الذى نظمته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمؤتمر إطﻼق طاقات
المصريين بحضور الﺴيد رئيس الجمهورية يومي ) ٢٤و  ٢٥مارس( في
الجلﺴة الختامية للمؤتمـر بورقة بحﺜية بعنوان" :تطوير البحث العلمي فـي
مجابهة التطرف واﻹرهاب" .وتمﺜلت أهم اﻷفكار التي طرحها رئيس الجامعة
في المؤتمر في أن البحث العلمي اﻻجتماعي واﻹنﺴاني له دور كبير في
مواجهة التطرف واﻹرهاب ،وأننا بحاجة لتأسيس ﺧطاب ديني جديد يعتمد
على تغيير طرائق تفكير المﺴلمين وتطوير علوم الدين .وعرض سيادته
تحليﻼ لﻸﺧطاء المنهجية في در اسة علوم الدين ،وبيان أسباب تلك اﻷﺧطاء،
وكيفية تجاوزها.كما تعرض بالنقد لﻸوهام المﺴيطرة في دراسة المذاهب
الدينية .وتمت كذلك المشاركة في المعرض الذي تم تنظيمه على هامش
المؤتمر لعرض اﺧتراعات شباب الباحﺜين ،حيث تم عرض مشروع إنتاج
محرك ديزل محلى ﻻ يشمل أية مكونات أجنبية ،وكذلك تصنيع صاروخ،
وتحكم عن بعد لمركبة استكشافية لﺴطح المريخ ،وتصنيع سيارة تﺴير١٠٠
كم بلتر بنزين واحد ،وتصميم وتصنيع مركبات الطاقة الشمﺴـية ،وتصنيـع
سـيارة سـباق .وقـد عرض الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامعة تلك
اﻹنجازات على فخامة الرئيس عبد الفتاح الﺴيﺴي أثناء تفقده جناح الجامعة
بالمعرض .وأوضح رئيس الجامعة أننا بصدد عمل دراسات جدوى لتطوير
تلك اﻷفكار ،وعمل مشروع متكامل لتحويل هذه اﻻبتكارات المتميزة إلى
ﺧطوط انتاج ،وأضاف سيادته أن الجامعة عليها القيام بتوجيه مشروعات
البحوث التطبيقية لباحﺜيها نحو مجاﻻت اقتصادية من شأنها توفير حلـول
علمية للحـد مـن اﻻستيراد واستخدام تكنولوجيا محليه لخدمة أهداف الدولة.
سابعا ً :س بق الجامع ة ف ى أغﺴ طس الماض ى لمرك ز البح وث واﻻستش ارات اﻷوروب ي
"ترين دز" والبرلم ان اﻷوروب ي ف ى التأكي د عل ى ض رورة مواجه ة الفك ر
المتطرف من ﺧﻼل تعزيز التفكير الناقد.
وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة أدرك ت مبك را أهمي ة التفكي ر الناق د وقيمت ه
في محاربة التطرف واﻹرهاب ،وأنه ا أﺧ ذت ﺧط وة اس تباقية لتنفي ذ ه ذا الفك ر
عل ى أرض الواق ع بعم ل مق رر للتفكي ر الناق د كمتطل ب جامع ة ،وعم ل مﺴ ابقة
واس عة النط اق ﻻﺧتي ار أفض ل الكت ب المؤلف ة والمترجم ة لك ي تك ون الم ادة
العلمية لهذا المقرر ،بحيث يتاح للطال ب حري ة اﺧتي ار الكت اب ال ذي يرغ ب ف ي
دراسته ،سواء كان مؤلفا أو مترجما.
ثامن ا ً :أك د رئ يس الجامع ة أهمي ة تفعي ل ق رار مجل س الجامع ة بش أن س ؤال ح ل
المش كﻼت ﺧ ﻼل امتحان ات الفص ل الدراس ي الﺜ اني م ن الع ام الج امعي الح الي
)٢٠١٨/٢٠١٧م( ،وذل ك حﺴ ب طبيع ة الدراس ة ف ى ك ل كلي ة ،م ع مراع اة
الفروق ب ين مختل ف التخصص ات عل ى أن يح دد أس تاذ المق رر الدراس ى نﺴ بة
ه ذا الﺴ ؤال م ن الدرج ة اﻹجمالي ة لﻺمتح ان وفق ا ً لم ا ت م ش رحه للط ﻼب ،م ع
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التأكي د عل ى ض رورة ت دريب الط ﻼب عل ى الح ل ،وأن ه ﻻ ب د م ن تطبيق ه نظ را
ﻷهميته ف ي اﻻرتق اء بفك ر الط ﻼب ،وم نهجهم العلم ي ،وتنمي ة ق درات التفكي ر
الناق د واﻹب داعي ل ديهم ،وتقلي ل التحص يل الق ائم عل ى الحف ظ .كم ا أك د رئ يس
الجامع ة ض رورة أن يه تم الﺴ ادة العم داء بتنظ يم ه ذا الموض وع م ن ﺧ ﻼل
إرسال تعليمات كتابية لرؤساء اﻷقﺴام لحﺜهم على تطبيق المقترح بش كل مﺜم ر
يحقق الهدف منه .كما نوه سيادته ﻷهمية استمرار امتحانات الباب ل ش يت الت ي
تعتم د عل ى اﻻﺧتي ار م ن متع دد ،وع دم إج راء تغيي رات متك ررة ف ي ش كل
اﻻمتحان ات حت ى ﻻ يح دث ارتب اك ل دى الط ﻼب .وف ي ك ل الح اﻻت المه م ه و
مراع اة مواص فات الورق ة اﻻمتحاني ة الت ي أقرته ا الجامع ة ،والتأكي د عل ى
ضرورة وجود بنك لﻸسئلة فى كل مقرر دراسى حتى نتﻼفى تك رار اﻷس ئلة ف ى
مختلف اﻹمتحانات.
تاسعا ً :أشاد الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة باﻹنج از ال ذى ح دث ف ى مش روع
تطوير مﺴتشفيات جامعة القاهرة عموما ،وقدم الشكر للجنة المﺴئولة عن هذا
المش روع لجهوده ا المخلص ة .فق د ب دء التنفي ذ الفعل ى لتط وير المﺴتش فيات،
حي ث أعُل ن ع ن ف تح ب اب التق ديم للتأهي ل لتق ديم ﺧ دمات استش ارية لتص ميم
وتخط يط المﺴتش فيات واﻹش راف عل ى التنفي ذ لمش روع تجدي د مب انى
مﺴتشفيات جامعة القاهرة .وأوضح رئيس الجامعة أن هذا المشروع ه و بداي ة
ﻹنج از المش روعات الكب رى الت ى س تقوم به ا الجامع ة ﺧ ﻼل الفت رة القادم ة،
وسيكون فى أولوياتها "الجامعة الدولية بالشيخ زايد".
عاش را ً :كم ا أش اد رئ يس الجامع ة باﻹنج از ال ذى حقق ه فري ق الط ﻼب بكلي ة الهندس ة
بمش اركة ف ي الم اراثون الع المى ف ي س نغافورة م ن ) ٨ال ى  ١١م ارس(،
وال ذي نظمت ه ش ركة ش ل العالمي ة ب ين ط ﻼب كب رى الجامع ات لي تم تص نيع
الﺴيارات الموفرة للوقود والصديقة للبيئة.
حادى عشر :توجيه الﺴادة العمداء باتخاذ كاف ة اﻹج راءات الﻼزم ة لمكافح ة مختل ف
صور الفﺴاد ،وبيان أنه ﻻ يمكن التﺴترعلى أي حالة مهما كانت بﺴ يطة،
حي ث إن ه تم ت إحال ة واقع ة س رقة المبن ى اﻹداري بالمدين ة الجامعي ة
للنيابة العامة.
ثانى عشر :التأكيد على عدم مخاطبة اﻷمانة العامة لوزارة ال دفاع إﻻ م ن ﺧ ﻼل مكت ب
رئيس الجامعة ومكتب اﻻتصال العﺴكرى بالجامعة.
ثالث عشر :متابعة أعمال ص يانة المب اني والمنش ات ف ي منظوم ة الكهرب اء والص رف
الصحي والحريق وصيانة المصاعد.
راب ع عش ر :تأكي د جامع ة الق اهرة عل ى ض وابط وآلي ات تنظ يم ال دورات التدريبي ة
المختلفة بالمراكز المتخصص ة بالجامع ة ،بحي ث تتناس ب م ع قيم ة وق در
وثقل الجامعة وتحقيق المﺴ تهدف من ه .وي أتي ف ي قم ة ذل ك عق د دورات
اﻷمن من ﺧﻼل المراك ز الت ى ي رتبط عمله ا بمج اﻻت تخص ص ال دورات،
وع دم تنظ يم أى دروس أو أنش طة طﻼبي ة تدريبي ة متخصص ة م ن ﺧ ﻼل
مراك ز ﺧ ارج إط ار التخص ص لعمله ا وتنفي ذ ق رارات مجل س الجامع ة
الﺴابقة فى هذا الشأن واعتبار كل ما يخالف ذلك مخالفة قانونية.
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ﺧامس عشر :قررت الجامعة التعاق د عل ى وثيق ة أم ان المص ريين للعم ال المتعاق دين،
ومن يرغب من العمال اﻵﺧرين ،ودفع قيمتها ،على أن يتم تقﺴيط المبل غ
على عام ،مع مراعاة أن يكون ذلك اﺧتياريا للعامل.
سادس عشر :اﻹحاطة علما ً بخطاب الﺴيد اﻷستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث
العلمي والمتضمن :
التنﺴ يق والتكام ل ب ين مختل ف مؤسﺴ ات الدول ة المص رية بم ا يوط د
عﻼقات التعاون فى مج اﻻت التعل يم الع الى والبح ث العلم ى والتكنولوجي ا
مع الدول الشقيقة والصديقة وف ى الوق ت نفﺴ ه يكف ل الحف اظ عل ى اﻷم ن
الق ومى ،وي دعم الموق ف المص ري ف ى ش تى المج اﻻت والقض ايا عل ى
الﺴاحتين اﻹقليمية والدولية.
سابع عشر :اﻹحاطة علما ً بقرارات وتوصيات المجلس اﻷعلى للجامعات في جلﺴته
اﻷﺧيرة ،يوم ) ٢٤مارس ٢٠١٨م( ،وأهمها :دراسة أفكار جديدة لزيادة
الموارد الذاتية للجامعات المصرية ،بما في ذلك زيادة البرامج العلمية
المتميزة.
ثامن عشر :اﻹحاطة علما ً بأنشطة الجامعة ﺧﻼل الفترة الماضية وأبرزها :
 استضاف صالون جامعة القاهرة الﺜقافي د.عمرو شريف في حوار
مفتوح مع الطﻼب حول التفكير العلمي في مواجهة الفكر المتطرف
يوم ) ٧مارس(.
 استضافت الجامعة فعاليات منتدى التواصل اﻻجتماعى الذى نظمته
مؤسﺴة مﺴك الخيرية التابعة لولى العهد الﺴعودى اﻷمير ﷴ بن
سلمان تحت عنوان":وسائل التواصل اﻻجتماعى الﺜقة الجديدة
للشباب العربى" ،بقاعة اﻻحتفاﻻت الكبرى بحضور الﺴيد اﻷمين
العام لمؤسﺴة مﺴك الخيرية يوم ) ٩مارس(.
 نظمت جامعة القاهرة ومنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول
العربية الملتقى اﻷول للجامعات العربية في مكافحة العنف ضد المراة
حول دور الجامعات العربية في مكافحة العنف ضد المراة.
 تقديم رئيس الجامعة محاضرة بكلية القادة واﻷركان بعنوان :كيف يفكر
اﻹرهابي .وفيها تم إلقاء الضوء على صفات ومراحل تفكير الشخص
اﻹرهابى ،وتم توضيح اﻷﺧطاء المغرضة التي يقع فيها اﻹرهابي.
 استضافة وزير اﻷوقاف الدكتور ﷴ مختار جمعة في ندوة حول دور
الشباب فـي بنـاء المجتمـع ،وذلك بمشاركـة الكاتبيـن الصحفيـين عبد
الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية ،وإبراهيم القصاص
رئيس تحرير اليوم الﺴابع.
 أقامت جامعة القاهرة في ) ١٨مارس( ندوة الشباب وبناء الدولة :نحو
تفعيل دور الشباب في إطار استراتيجية التنمية المﺴتدامة رؤية
مصر) ،(٢٠/٣٠وذلك بمشاركة اﻷستاذ /عﻼء ثابت رئيس تحرير
اﻷهرام والدكتور أسامة اﻷزهرى واﻷستاذ ﷴ الﺴويدى رئيس إتحاد
الصناعات ،والدكتور جهاد عامر عضو مجلس النواب.
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 نظمت جامعة القاهرة المهرجان الدولى الخامس لﻸم المﺜالية بالتعاون
مع اﻹيﺴﺴكو ومؤسﺴة ﷴ بن راشد ال مكتـوم بمناسبة عيـد اﻷم
يـوم ) ٢١مارس ٢٠١٨م( ،وذلك بحضـور الدكتـورة /غـادة والى
وزيرة التضامن اﻻجتماعـى ،والدكتـور /صـﻼح الديـن الجعفـراوى
ممﺜـل المنظمـة اﻹسﻼمية للتربيـة والعلوم والﺜقافة ،وﺧالد بن زايد
عن مؤسﺴة محمـد بـن راشـد ال مكتوم لﻸعمال الخيرية.
 نظمت الجامعة احتفالية عيد اﻷم ،بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية
للطلبة ،يوم )٢٠١٨/٣/٢٠م(.
 تمـت إقامـة الحفل الفني ﻷوركﺴترا القاهرة الﺴيمفوني ،بالتعـاون مـع
وزارة الﺜقافة ودار اﻷوبرا المصرية بقاعـة اﻻحتفـاﻻت الكبـرى ،يوم
)٢٠١٨/٣/١٣م(.
 تمت إقامة حفل "كورال أطفال مصر" بقيادة المايﺴترو سليم سحاب،
بقاعة اﻻحتفاﻻت الكبرى ،يوم )٢٠١٨/٣/٢٤م(.
 تم عمل حوار مفتوح مع الطﻼب ،بعنوان" :جامعة القاهرة ودورها
التنويري في المجتمع" بكلية اﻵداب ،يوم )٢٠١٨/٣/٥م(.
 عق دت كلي ة الع ﻼج الطبيع ي الم ؤتمر ال دولي ال ـتاسع عش ر ،بعن وان:
"الع ﻼج الطبيع ي ومﺴ تقبل أفض ل لمتح دي اﻹعاق ة" ،ي وم
)٢٠١٨/٣/٢٢م(.
 عقدت كليـة العلـوم المؤتمـر الدولـي الﺴابـع فـي الكيميـاء يوم
)٢٠١٨/٣/١٥م(.
تاسع عشر :اﻹحاطة علما ً بالوفود الزائرة للجامعة ﺧﻼل الفترة الماضية وهى :
• زيارة الدكتور /دونالد كوين رئيس قﺴم الصيدلة بجامعة بوردن لمقابلة
اﻷستاذ الدكتور /عمرو عدلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
العليا والبحوث فى )٢٠١٨/٣/٥م(.
• زيـارة الﺴـيدة  /كاريين ميـت كالف مﺴئول التﺴوق بمؤسﺴة الﺴيفير
لمقابلة اﻷستاذ الدكتور /عمـرو عدلى نائـب رئيـس الجامعة لشئون
الدراسات العليا والبحوث فى )٢٠١٨/٣/٢١م(.

المصادقـات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم ـاع مجل ـس جامع ـة القاه ـرة الجلﺴ ـة رق ـم )(١١٦٩بتاريـخ )٢٠١٨/٢/٢٧م( الممتدة حتى )٢٠١٨/٣/٢٨م(.

 المص ادقة عل ى ق رارات اﻷس تاذ ال دكتور /رئ يس الجامع ة الص ادرة ب التفويض م نمجل س الجامع ة ﺧ ﻼل الفت رة م ن )٢٠١٨/٣/٢٨م( حت ى )٢٠١٨/٣/٢٩م( ف ى
المجاﻻت اﻵتية:
 -١منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليﺴانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(.
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 -٢تعي ين أعض اء م ن الخ ارج بمج الس الكلي ات ،وض م أس اتذة لمجالﺴ ها ،طبق ـا ً
للفق رتين )ج ـ( و )ه ـ( م ـن الم ـادة ) (٤٠م ن الق انون رق ـم ) (٤٩لﺴ نة )١٩٧٢م(
بشـأن تنظيم الجامعات.
 -٣قبــــــول هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 -٤مد البعﺜات واﻹجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
 -٥وق ـف ق ـيد وقب ـول أع ـذار الط ـﻼب بمرحلت ـى )الليﺴان ـس والبكالوري ـوس(
و)الدراسـات العليا(.
 -٦قَبـُول أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين عادوا ﺧﻼل شهر من تاريخ اﻻنقطاع.
 -٧تقرير إنهاء ﺧدمـة أعضاء هيئة التدريس الذين لم يعودوا ﺧـﻼل ستة أش هر م ـن
تاريخ اﻻنقطاع.
 -٨ح اﻻت تص حيح بيان ات ال درجات العلمي ة الت ي ق د يح دث فيه ا ﺧط أ ،وتتطل ب
الع رض علـ ـى مجلـ ـس الجامعـ ـة ،وذل ك بع د مراجعته ا مـ ـن اﻹدارة المركزي ة
للشئون القانونية بالجامعة.
 -٩حــاﻻت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من ﺧارج كليات الجامعة.
 -١٠إص ـدار ق ـرارات إنه ـاء الخدم ـة ف ـى ح ـاﻻت انقط ـاع أعض اء هيئ ة الت دريس
والهيئة المعاونـة المنتدبين أو المعاري ـن أو م ن يعم ـل بش كل غي ر رسم ـى تح ت
أى اسم لدى أية جهة أﺧرى ﺧارج الجامعة.
 -١١الموافقة على اعتمـاد اﻹعفـاءات والخصومـات التـى وافـق عليهـا الﺴـيد
اﻷسـتاذ الدكتور رئيس الجامعة على جميع الخدمات والرسوم.

تعيينــات
كلية اﻵداب
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /هالة أحمد محمود فراج فى )وظيفة أستاذ( الش اغرة)بقﺴم اللغة اﻷلمانية وآدابها( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ﺧال د عب د الحل يم ﷴ أب و اللي ل ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم اللغة العربية وآدابها( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /حﺴ ن كم ال حﺴ ن عب د ال رازق ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم اللغة اليابانية وآدابها( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نج وان ﷴ حم دى إب راهيم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الدراسات اليونانية والﻼتينية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتورة  /نﺴ مة عي د عل ى عب د الحمي د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم المكتبات والوثائق والمعلومات( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /س حر ﷴ فتح ى عب د العل يم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اللغة العربية وآدابها( بالكلية.

كلية الحقوق
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ س امى ﺧلي ل ال دجوى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم المالية العامة والتشريع الضريبى( بالكلية.
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كلية العلوم
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ عل ى ﷴ ال ديب ف ى )وظيف ة م درس( الش اغرة)بقﺴم الكيمياء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /إس ﻼم عص ام إب راهيم ف رج ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الرياضيات( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /إين اس ﷴ عل ى عب د الق ادر ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم النبات والميكروبيولوجى( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ﷴ ش اكر ﷴ س الم ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم الفيزياء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /س حر أحم د عل ى فض ل ﷲ ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم الكيمياء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /س امى عب اس م دبولى ف رج ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم الكيمياء( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /س هى عل ى المرس ى ف ى )وظيف ة أس تاذ( الش اغرة)بقﺴم الفارماكولوجيا( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /حﺴ ين حش مت ﷴ عل ى قاس م ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم أمراض القلب( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /س حر ﷴ مص طفى الش ال ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /س مر عب د الم نعم حﺴ ن نص ر الش يخ ف ى )وظيف ةأستاذ( الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أشرف أحمد لطفى الدالى فى )وظيفة أستاذ( الش اغرة)بقﺴم التوليد وأمراض النﺴاء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /هب ة ﷲ فاض ل محم ود عل ى الجب الى ف ى )وظيف ةأستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /حنان عب د العزي ز أحم د ﷴ س عد ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /شادى إيليا أن يس إس حق ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /حنان سليمان عبد الحميد إبراهيم ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ني رمين ﺧي رى أحم د محم ود بﺴ يونى ف ى )وظيف ةأستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الروماتيزم والتأهيل( بالكلية.
 الموافقة على تعيين ال دكتورة  /دين ا ﷴ حم دى ﷴ فتح ى العق اد ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الطفيليات( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /أحم د عب د ﷲ حﺴ ن عل ى حﺴ ن ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
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 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /س امح ف ايق جم ال ال دين عب د ال رحمن ف ى )وظيف ةأستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل( بالكلية.
 الموافقة على تعيين ال دكتورة  /ش يماء مص طفى عب اس ﷴ ج اد ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /مروة محمود عبد العزيز عبد اللطيف الش رقاوى ف ى)وظيفة أستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻻكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /حﺴ ن ﷴ عل ى ﷴ عب د المقص ود ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴا عد( الشاغرة )بقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رانيا عصام على جم ال ال دين حﺴ ن عل ى نص ر ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /علي اء س يد محم ود ال دش ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /فاطمة حﺴن عبد الرؤف أحمد ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /بلﺴ م ش ريف فهم ى محم ود ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /هب ه ع ادل ﷴ عب د الغف ار ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتورة  /ش ريفة ط ارق بﺴ يونى س الم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻹكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /س هيله لطف ى ﷴ عب د الق ادر ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /يﺴ را أب و النج ا فهم ى ﷴ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /م ريم س عد س ليمان نﺴ يم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /إيم ان ش فيق ش افعى ﷴ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ﷴ ثروت إبراهيم ﷴ فى )وظيفة م درس( الش اغرة)بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /فادية موريس ب ولس عب د ﷲ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عاطف عبد العزيز على إبراهيم فى )وظيفة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رشا س يد ﷴ راوى ف ى )وظيف ة م درس( الش اغرة)بقﺴم اﻷمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ عب د الم نعم مرس ى الﺴ يد ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم( بالكلية.
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 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﺧال د عب د الفت اح عب د ﷲ س رحان ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ماج دة ص الح رزق عب د الوه اب ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /هشام فؤاد عبد اللطيف عﺜم ان ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد عادل عبد الﺴﻼم محم ود ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد ﷴ ﷴ أبو اليزيد رمضان فى )وظيفة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /إس ﻼم الحفن اوى عب د الفت اح الش يوى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم اﻷشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ رأف ت ﷴ عب د المجي د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ بش ر أحم د ع اطف قن اوى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب العين وجراحتها( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مى ناص ر عب د المحﺴ ن س يد ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب العين وجراحتها( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /منى ﷴ إبراهيم ﷴ القلي وبى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض الجلدية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ جم ال لطف ى اﻷنص ارى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب الحاﻻت الحرجة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ح اتم حﺴ ام أحم د م وافى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب الحاﻻت الحرجة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ ص برى عب د العزي ز حﺴ ن جوي د ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نهى عادل محفوظ على فرغلى فى )وظيفة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض النفﺴية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /س ميه حﺴ ن حﺴ ن عل ى ش اهين ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض النفﺴية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد رمضان ﷴ على فى )وظيفة مدرس( الش اغرة)بقﺴم اﻷمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة /أمي رة رأف ت إس ماعيل ﷴ الجن دى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الطفيليات( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عيد نصار على موسى فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقﺴم التشريح( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /بﺴ مة حﺴ ين م راد غال ب ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الطب المهنى والبيئى( بالكلية.
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 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ع ادل ﷴ ع اطف ﷴ عليم ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم التوليد وأمراض النﺴاء( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /أميم ة ﷴ عب د الواح د ع وض ﷲ ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الفﺴيولوجيا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /م روة ﷴ عب د ال رحمن عط ا ﷲ ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الفﺴيولوجيا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /ﷴ عبد ﷲ عبد المجيد عب د ﷲ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم طب اﻷطفال( بالكلية.

كلية التجارة
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ه انى رج ب رزق محم ود ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم المحاسبة( بالكلية.

كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /معت ز ﷴ ح اتم العي ادى ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم الرياضيات والفيزيقا الهندسية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ح اتم حﺴ ين مج دى زي ن ال دين ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم هندسة القوى واﻵﻻت الكهربية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ياس مين عم ـرو محم ـد عل ـى عب د ال رؤوف ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم الهندسة الكيميائية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /مايك ل مل ك عب د الﺴ يد مل ك ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د ﷴ الﺴ يد أحم د عل ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الهندسة الكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمود رمض ان ﷴ أب و س ريع ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم هندسة التصميم الميكانيكى واﻹنتاج( بالكلية.
 الموافقة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم ود حام د إس ماعيل إب راهيم ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم هند سة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /مه ا أم ين عل ى ﷴ حﺴ نين ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم الرياضيات والفيزيقا الهندسية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ياس مين عل ى حﺴ ن فهم ى ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم هندسة اﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية( بالكلية.

كلية الزراعة
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /أمل لطفى عبد اللطيف ف ى )وظيف ة أس تاذ( الش اغرة)بقﺴم اﻷراضى( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /سيد أحمد سفينة عيﺴى فى )وظيف ة أس تاذ( الش اغرة)بقﺴم المحاصيل( بالكلية.
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 الموافقة على تعي ين ال دكتور  /ش ريف عب د الغن ى طلب ه عط ا ﷲ ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم اﻹنتاج الحيوانى( بالكلية.
 الموافقة على تعي ين ال دكتور  /ياس ر يحي ى ﷴ إب راهيم ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم الحشرات اﻻقتصادية والمبيدات( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /هب ة ﷲ قاس م الﺴنوس ى إس ماعيل ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم اﻹنتاج الحيوانى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتور  /إب راهيم حﺴ ن يعق وب ع ارف ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم المحاصيل( بالكلية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /س مر ه ﻼل عب د الفت اح أحم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم التغذية والتغذية اﻹكلينيكية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د ﷴ أحم د حﺴ ين عب د الش افى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم الﺴموم والطب الشرعى واﻹجراءات البيطرية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ش ـيماء عب ـد الراض ـى فهم ـى عب د ال رحيم ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقﺴم الطفيليات( بالكلية.
 الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ﷴ ص ﻼح ال دين أحم د نص يف عل يش ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم أمراض الدواجن( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /هال ة محم ود زاه ر ﷴ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻷمراض المشتركة( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ريه ام محم ود ﷴ عب د الﺴ ﻼم ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ﷴ إب راهيم ﷴ عب د الﺴ ﻼم ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم أمراض اﻷسماك ورعايتها( بالكلية.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /طه عب د المقص ود عب د الحمي د حﺴ نين أب و عبي ة ف ى)وظيفة أستاذ مﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم التاريخ اﻹسﻼمى( بالكلية.

كلية طب اﻷسنان
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /رن ا محم ود ش ريف مص طفى ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم اﻻستعاضات الﺴنيه المﺜبتة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمرو عزت عبد اللطيف إب راهيم ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقﺴم طب أسنان اﻷطفال( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة /دع اء محم ود عب د الحمي د القاض ى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم اﻻستعاضه الصناعية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /وﻻء قدرى ﷴ حافظ فى )وظيف ة م درس( الش اغرة)بقﺴم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
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 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ياس مين أحم د عب د ﷲ نص ار ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ع ادل حم دى أب و الفت وح حام د ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نه ى حﺴ ين س يد حﺴ ين ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الكيمياء الحيوية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /م ى أحم د ج ﻼل عب د الفت اح ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم اﻷدوية والﺴموم( بالكلية.

كلية العﻼج الطبيعى
الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /م روة مه دى عب د الحمي د إب راهيم ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقﺴم العﻼج الطبيعى للجراحة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /من ى ﷴ إب راهيم أحم د ف ى )وظيف ة م درس(الش اغرة )بقﺴ م الع ﻼج الطبيع ى ﻻض طرابات الجه از العض لى الحرك ى وجراحته ا(
بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /نبي ل عب ده عب د ال ﻼه ﷴ ف ى )وظيف ة م درس(الش اغرة )بقﺴ م الع ﻼج الطبيع ى ﻻض طرابات الجه از العض لى الحرك ى وجراحته ا(
بالكلية.

كلية التمريض
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /من ى ﷴ إب راهيم عب د النب ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم تمريض صحة حديﺜى الوﻻدة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /فاطم ة عب د العزي ز ﷴ ﷴ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم تمريض الحاﻻت الحرجة والطوارئ( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /أمي رة عب د العظ يم ﷴ ف رج ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم تعليم التمريض( بالكلية.

كلية اﻵثار
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ﷴ عطية ﷴ عطي ة ف ى )وظيف ة م درس( الش اغرة)بقﺴم ترميم اﻵثار( بالكلية.

كلية التخطيط اﻻقليمى والعمرانى
 الموافقة علـى تعيين ال دكتور  /س يد ص ﻼح ح افظ عب د الﺴ ﻼم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم التخطيط البيئى والبنية اﻷساسية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /وردة ﷴ إب راهيم ح رارة ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم التصميم العمرانى( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتورة  /هبة ﷲ عاصم على عزت الفولى ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم التصميم العمرانى( بالكلية.

كلية التربية النوعية
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سارة فايز عبد المﺴيح طوس ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم اﻹعﻼم التربوى( بالكلية.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دع اء ص الح عل ى عب د ال دايم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم بحوث العمليات ودعم القرار( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /وليد محى ال دين ع دلى إب راهيم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم تكنولوجيا المعلومات( بالكلية.

المعهد القومى لﻸورام
 الموافقة علـى تعيين ال دكتورة  /من ى ش فيق محم ود العش رى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الباثولوجيا اﻻكلينيكية( بالمعهد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحم د ﷴ كام ل س ليمان ف ى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم طب أورام اﻷطفال( بالمعهد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /الفريد إلياس نجيب نمور فى )وظيف ة أس تاذ مﺴ اعد(الشاغرة )بقﺴم طب اﻷورام( بالمعهد.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ري م ﷴ عم اد ال دين إب راهيم ف ى )وظيف ة أس تاذمﺴاعد( الشاغرة )بقﺴم اﻷشعة العﻼجية والطب النووى( بالمعهد.

معهد البحوث والدراسات اﻹفريقية
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محم ود زكري ا محم ود إب راهيم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقﺴم الﺴياسة واﻻقتصاد( بالمعهد.

تجديد إعــارات
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد إعارة اﻷستاذ الدكتـور  /عمرو بﺴطويﺴى أحمد )اﻷس تاذ بقﺴ مجراحة القلب والصدر بالكلية( للعمـل )نائـب رئيـس جامعة مصر للعل وم والتكنولوجي ا
للقطاع الطبى( للعام الجامعى الحادى عشر )٢٠١٩/٢٠١٨م( مهمة قومية.
 الموافقة على تجديد إعارة اﻷستاذ الدكت ـور  /هش ام ع زت ﷴ مقب ل )اﻷس تاذ بقﺴ مالميكروبيولوجيا الطبي ة والمناع ة بالكلي ة( للعم ل )بجامع ة الخل يج العرب ى ب البحرين(
للع ام الج امعى التاس ع )٢٠١٩/٢٠١٨م( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/١/١٢م( حت ى
)٢٠١٩/١/١١م(.
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 الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة اﻷس تاذ الدكت ـور  /ﷴ ص ﻼح ال دين زك ى ﷴ الرمل ى)اﻷس تاذ بقﺴ م أم راض القل ب واﻷوعي ة الدموي ة بالكلي ة( للعم ل )بمﺴتش فى باق دو
والدكتور عرفان بالﺴعودية( للعام الجامعى الﺴابع )٢٠١٩/٢٠١٨م(
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة اﻷس تاذة الدكت ـورة  /إيم ان ف اروق رم زى إس ماعيل)اﻷس تاذ بقﺴ م الباثولوجي ا اﻹكلينيكي ة والكيميائي ة بالكلي ة( للعم ل )ب وزراة الص حة
بالﺴ عودية( للع ام الج امعى الﺴ ابع )٢٠١٩/٢٠١٨م( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/٤/٢٠م(
حتى )٢٠١٩/٤/٨م(.
 الموافقة على تجديد إع ارة اﻷس تاذ الدكت ـور  /ﺧال د ف رج عل ى قاس م )اﻷس تاذ بقﺴ ماﻷمراض الباطنة بالكلي ة( للعم ل )عمي دا ً لمعه د التم ريض بمحافظ ة الداﺧلي ة بﺴ لطنة
عمان( للعام الجامعى الحادى عشر )٢٠١٩/٢٠١٨م( مهمة قومية.
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة الدكت ـورة  /فاطم ة ﷴ عب دالرحمن عوض )اﻷستاذ المﺴاعد بقﺴم اﻷشعة التشخيصية والتداﺧلي ة بالكلي ة( للعم ل
)بالهيئة الملكية بالجبي ل وينب ع بالﺴ عودية( للع ام الج امعى الﺜ امن )٢٠١٩/٢٠١٨م(
اعتبارا ً من )٢٠١٨/٢/٨م( حتى )٢٠١٩/٢/٨م(
ق رر المجل س الموافق ة عل ى اقت راح الكلي ة عل ى أن يك ون تجدي د اﻹع ارة لﺴ يادتها
اعتبارا ً من )٢٠١٨/٢/٨م( حتى )٢٠١٩/٢/٧م( فى إطار العام الجامعى الﺴابع.
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /ناصر ﷴ عب د ﷲ دب ل)اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ م التخ دير والعناي ة المرك زة الجراحي ة وع ﻼج اﻷل م بالكلي ة(
للعمل )بمجمع مروم الطب ى حف ر الب اطن بالﺴ عودية( اس تكماﻻً للع ام الج امعى العاش ر
)٢٠١٩/٢٠١٨م(.
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية عل ى أن يك ون تجدي د إع ارة س يادته اعتب ارا ً
من )٢٠١٨/٩/١م( حتى )٢٠١٩/٥/٣١م( نهاية الﺴنوات العشر المﺴموح بها.
 الموافقة على تجدي د إع ارة الدكت ـورة  /أم انى عب د الم نعم حﺴ ين ش لتوت )اﻷس تاذالمﺴاعد بقﺴم التوليد وأمراض النﺴاء بالكلية( للعمل )بشركة س مير ﷴ عل ى عب اس
الطبية المحدودة بالﺴعودية( للعام الجامعى الﺴابع )٢٠١٩/٢٠١٨م(.
 الموافق ة عل ى تحوي ل إج ازة رعاي ة الطف ل لﻸس تاذة ال دكتورة  /إيم ان ف وزى أحم دحﻼوة )اﻷستاذ بقﺴم طب اﻷطفال بالكلي ة( إل ى إع ارة للعم ل )بكلي ة إب ن س ينا اﻷهلي ة
للعلوم الطبية بجدة بالﺴعودية( عقب إجازة رعاي ة الطف ل الممنوح ة لﺴ يادتها اعتب ارا ً
من )٢٠١٨/٢/٥م(

كلية التخطيط العمرانى واﻻقليمى
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة الدكت ـور  /ع ﻼء ال دين يوس ف أحم د )الم درس بقﺴ مالتص ميم العمران ى بالكلي ة( للعم ل )بوظيف ة مﺴتش ار ب وزارة الﺴ ياحة مﺴ قط مكت ب
ال وزير س لطنة عم ان( للع ام الج امعى التاس ع)٢٠١٩/٢٠١٨م( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٨/٣/١م( حتى )٢٠١٩/٢/٢٨م(.

كلية التربية النوعية
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة الدكت ـور  /ط ارق ج اد الك ريم أحم د )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم التربية الفنية بالكلية( للعمل )بالهيئة العامة للصناعات الخزفي ة بﺴ لطنة عم ان(
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للع ام الج امعى الﺜ امن )٢٠١٩/٢٠١٨م( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/١/١م( حت ى
)٢٠١٨/١٢/٣١م(

تجديد تعاقد
كلية العلوم
 الموافق ة عل ى تجدي د تعاق د اﻷس تاذ الدكت ـور /جاب ـر ﷴ ﷴ عب د الﺴ ﻼم حج اج)اﻷستاذ الﺴابق بقﺴم علم الحيوان بالكلي ة( للعم ل )ب ذات القﺴ م( متعاق دا ً ع امﻼً لم دة
عام اعتبارا ً من )٢٠١٨/٣/٢٧م( بمكافأة مالية ق درها ) ١٥٠٠جني ه( ش هرياً ،وذل ك
فى ضوء نص الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون تنظ يم الجامع ات والمﺴ تبدل به ا ق انون رق م
) (٨٤لﺴنة )٢٠١٢م(.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد تعاقد اﻷستاذ الدكتـور /ﷴ حﺴن عيﺴى )اﻷستاذ الﺴابق بقﺴ مالباثولوجي ا بالكلي ة( للعم ل )ب ذات القﺴ م( متعاق دا ً ع امﻼً لم دة ع امين اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٨/٤/٢٩م( بمكافأة مالي ة ق درها ) ٣٠٠٠جني ه( ش هرياً ،وذل ك ف ى ض وء ن ص
الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون تنظ يم الجامع ات والمﺴ تبدل به ا ق انون رق م ) (٨٤لﺴ نة
)٢٠١٢م(.

كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى تجدي د تعاق د اﻷس تاذة الدكت ـورة  /ش ادية الشيش ينى س عد الشيش ينى)اﻷس تاذ غي ر المتف رغ م ن الخ ارج( للعم ل )بقﺴ م الهندس ة الكيميائي ة بالكلي ة( لم دة
عامين تعاقد شرفى اعتبارا ً من )٢٠١٨/٣/٣٠م( وذلك فى ضوء ن ص الم ادة )(١٢٣
من قانون تنظيم الجامعات والمﺴتبدل بها قانون رقم ) (٨٤لﺴنة )٢٠١٢م(
 الموافقة على تجديد تعاقد اﻷستاذ الدكتـور /عصام عب د العزي ز ش رف للعم ل )بقﺴ مهندس ة اﻷش غال العام ة بالكلي ة( متعاق دا ً ع امﻼً لم دة ع امين اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٨/٣/٣١م( بمكافأة مالي ة ق درها ) ١٥٠٠جني ه( ش هرياً ،وذل ك ف ى ض وء ن ص
الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون تنظ يم الجامع ات والمﺴ تبدل به ا ق انون رق م ) (٨٤لﺴ نة
)٢٠١٢م(

تعيينات غير مﺴتوفاة
كلية اﻵداب
 ع دم الموافق ة عل ى ترقي ة ال دكتورة  /ليل ى س يد س ميع أب و س ريع )الم درس بقﺴ مالمكتبات والوثائق والمعلومات بالكلية( لوظيفة أستاذ مﺴاعد.
 ع دم الموافق ة عل ى ترقي ة ال دكتور  /رج ب س ﻼمة ﷴ إب راهيم عم ران )اﻷس تاذالمﺴاعد بقﺴم التاريخ بالكلية( لوظيفة أستاذ.

كلية العلوم
 عدم الموافقة على ترقية الدكتور  /ﷴ حﺴ ن ﷴ س ليمان )الم درس بقﺴ م الفيزي اءبالكلية( لوظيفة أستاذ مﺴاعد.
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كلية طب قصر العينى
 عدم الموافقة على ترقية الدكتورة  /منى حﺴام الدين عبد الحميد )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعﻼج اﻷلم بالكلية( لوظيفة أستاذ.

كلية التربية النوعية
 عدم الموافقة عل ى ترقي ة ال دكتورة  /أميم ة مص طفى كام ل جمع ه إب راهيم )اﻷس تاذالمﺴاعد بقﺴم العلوم التربويـة والنفﺴية بالكليـة( لوظيفـة أستاذ.

نـقـــل
معهد البحوث والدراسات اﻷفريقية
 الموافقة على نقل الدكتور /مصطفى أبو الفضل كام ل ﷴ )الم درس بقﺴ م الجغرافي ابالمعه د( إل ى مﺜ ل وظيفت ه بجامع ة بن ى س ويف كلي ة اﻵداب قﺴ م الدراس ات الﺴ كانية
وبدون درجته المالية.

منح ألقاب علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /أحم د حﺴ ام ال دين أحم ـد م ـوافى )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم طب الحاﻻت الحرجة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة على منح ال دكتور  /حﺴ ام مص طفى عب د الحل يم ش ريف )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم طب الحاﻻت الحرجة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافق ـة عل ى من ـح ال دكتورة  /مي ادة عل ى به ى ال دين عب د ﷲ )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم الروماتيزم والتأهيل بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /دع اء ش افعى أب و زاه ر ب ﻼل )الم درس بقﺴ م التولي دوأمراض النﺴاء بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /ش يرين ﷴ أحم د ص بح )الم درس بقﺴ م التولي دوأمراض النﺴاء بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /هش ام مم دوح حام د حج اج )الم درس بقﺴ م التولي دوأمراض النﺴاء بالكليـة( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة عل ى م نح ال دكتورة  /هب ه محم ود إب راهيم عب د ال رحمن مرع ى )الم درسبقﺴم التوليد وأمراض النﺴاء بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة على منح ال دكتور  /ش ريف س امح زك ى )الم درس بقﺴ م التولي د وأم راضالنﺴاء بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /أمي ر عرب ى جب ر يوس ف )الم درس بقﺴ م التولي دوأمراض النﺴاء بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /ه انى س عد أم ين ﷴ ش لبى )الم درس بقﺴ م التولي دوأمراض النﺴاء بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
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 الموافقة على م نح ال دكتور  /وائ ل أحم د يحي ى ع ويس )الم درس بقﺴ م ط ب الع ينوجراحتها بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /أشرف أحمد عبد المقصود نصير )الم درس بقﺴ م ط بالعين وجراحتها بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.

كلية طب اﻷسنان
 الموافقة على منح الدكتور  /ﷴ حمدى عباس عطيه )اﻷستاذ المﺴاعد بقﺴ م ع ﻼجالجذور بالكليـة( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /باس م حش مت نجي ب مين ا )الم درس بقﺴ م الكيمي اءالعضوية الصيدلية بالكلية( اللقـب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مﺴاعد(.

كلية العﻼج الطبيعى
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /إنج ى ﷴ إب راهيم النح اس )الم درس بقﺴ م الع ﻼجالطبيعى لصحـة المـرأة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /غ ادة إب راهيم أحم د الرف اعى )الم درس بقﺴ م الع ﻼجالطبيعى لصحة المرأة بالكليـة( اللقـب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /جيهان على عبد الﺴميع سعيد )المدرس بقﺴم الع ﻼجالطبيعى لصحة المرأة بالكليـة( اللقـب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /هبه أحم د عل ى عل ى عاب دين )الم درس بقﺴ م الع ﻼجالطبيع ى ﻻض طرابات الجه از ال دورى والتنفﺴ ى والمﺴ نين بالكلي ـة( اللق ب العلم ى
)لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /أسماء أسامة سيد عبد الخالق )المدرس بقﺴم الع ﻼجالطبيعى لﻸطفـال بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مﺴاعد(.

كلية التربية النوعية
 الموافق ـة عل ى من ـح ال دكتورة  /من ى س امى س عيد ب دير )اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ مالتربية الفنية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /ن رمين حم دى عل ى ع وض )الم درس بقﺴ م التربي ةالموسيقية بالكليـة( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مﺴاعد(.

مﺴتشفيات جامعة القاهرة
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن م نح ال دكتورة  /لمي اء حام د ﷴ أب و قم رزمي ل )الص حة العام ة والط ب الوق ائى( بمﺴتش فيات جامع ة الق اهرة اللق ب العلم ى
لوظيف ة اس ـتشارى مﺴ اعد والمعادل ة لدرج ة أس تاذ مﺴ اعد بالك ادر الج امعى طبق ا ً
للقانون رقم ) (١١٥لﺴنة )١٩٩٣م(
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مﺴائل تنظيمية
كلية التجارة
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن التعديﻼت التى أقرتها لجنة قط اع الدراس اتالتجاري ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات ببرن امج الماجﺴ تير المهن ى ف ى الحماي ة
اﻻجتماعية  Professional Master in Social Protectionبكلية التجارة.
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن التعديﻼت التى أقرتها لجنة قط اع الدراس اتالتجاري ة ب المجلس اﻷعل ى للجامع ات ببرن امج الماجﺴ تير المهن ى ف ى إدارة اﻷعم ال
 MBAتخص ص الرعاي ة الص حية  Health Care Managementف ـى إط ـار
اتفاقيـة التعـاون بين جامعة القاهرة وجامعة سانت فرانﺴيس بأمريكا لكلية التجارة.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافق ة عل ى إض افة ش روط إض افية للقب ول ببرن امج الماجﺴ تير
المهنى .MBA

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافقة للحاصلين عل ى ش هادة الماجﺴ تير المهن ى ف ى الدراس ات
الﺴياس ية واﻻقتص ادية الدولي ة اس تكمال دراس تهم للحص ول عل ى ش هادة الماجﺴ تير
اﻷكاديمى فى العلوم الﺴياسية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة.

كلية التمريض
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن إع ادة ع رض تكلي ف معي دين باﻷقﺴ امالمختلفة بكلية التمريض.

كلية اﻻعﻼم
 بناء على ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور عمي د كلي ة اﻹع ﻼم بش أن تنظ يم دورات متخصص ةفى مجاﻻت اﻹعﻼم من ﺧﻼل كلية اﻹع ﻼم وذل ك حفاظ ا ً عل ى قيم ة التخص ص وس معة
وثقل ومكانة جامعة القاهرة.
قرر المجلس الموافقة على اعتماد آلي ات وض وابط التنﺴ يق ب ين المراك ز المتخصص ة
والمتنوع ة ب القرار اﻹدارى ال ذى أص دره اﻷس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة رق م )(٣٨
بت اريخ )٢٠١٨/٣/١٤م( ،والتأكي د عل ى ق رارات الجامع ة الﺴ ابقة
بتاريخى)٢٠١٣/١١/٢٥م( و)٢٠١٣/١٢/٣٠م( فى هذا الشأن.

إدارة الجامعة
 بن اء عل ى ﺧط اب اﻷس تاذ ال دكتور الق ائم بأعم ال أم ين المجل س اﻷعل ى للجامع اتبشأن توصيات اللجان النوعية متضمنة لجن ة الش ئون اﻹفريقي ة والع رض المق دم م ن
اﻷستاذ الدكتور /الﺴيد فليفل رئيس لجنة الشئون اﻹفريقية بمجلس النواب.
قرر المجلس اﻹحاطة علما ً بالخطاب المعروض ،مع التمﺴك بحص ول جامع ة القاه ـرة
علـى ممتلكاتها اﻷصلية لفـرع جامعة القاهرة بالخرطوم.
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 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافقة من حيث المبدأ على ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور رئيس جامع ة
ع ين ش مس ب ائتﻼف ع دد م ن الجامع ات المص رية لت دريس الماجﺴ تير المق ـدم م ـن
جامع ـة ع ين ش مس للمجل س اﻷعل ى للجامع ات م ع التنﺴ يق م ع اللجن ة ذات الص لة
المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة معالى وزير الكهرباء.
وتتخذ اﻹجراءات الﻼزمة فـى هـذا الشأن.
 بن اء عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/٢٠م( بالموافق ة عل ى عم ل نﺴ خة احتياطي ة لب راءات ﺧريج ى كلي ات
ومعاه د الجامع ة عل ى أن تك ون النﺴ خة ص ورة طب ق اﻷص ل ومختوم ة بش عار
الجمهورية على أن يتم اﻻنتهاء م ن إع داد نﺴ خة كامل ة ع ن جمي ع الﺴ نوات الﺴ ابقة
ﺧﻼل ستة أشهر من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
ق رر المجل س الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ة
)٢٠١٨/٣/٢٠م( فى هـذا الشـأن علـى أن تك ون النﺴ خة اﻻحتياطي ة الكتروني ـة وي تم
ذلك للﺴنوات اﻷحدث فاﻷقدم ). (scan
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلﺴ ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٨/٣/١٩م( بالموافق ة عل ى قي ام القط اع بإع داد دراس تين ع ن إنش اء
كليتى )التربية الرياضية( و)الﺴياحة والفندقة( بدون مقابل.
وتوجيه الشكر لقطاع شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وعل ى أن تك ون م ن كلي ات
الجامعة الدولية.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلﺴ ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٨/٣/١٩م( بالموافق ة عل ى توص يات اجتم اع مجل س إدارة رابط ة
ﺧريجى جامعة القاهرة.
 بن اء عل ى ﺧط اب اﻷس تاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الى والبح ث العلم ى ب الرد عل ىالمكاتبات الموجهة من مجلس الوزراء ﺧﻼل مدة ﻻ تتعدى  ٧٢ساعة كح د أقص ى م ن
تاريخ وصول المكاتبات.
ق رر المجل س اﻹحاط ة علم ا ً بالخط اب المع روض م ع تعميم ه عل ى كلي ات الجامع ة
ومعاهدها.
 بناء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن ال دورة المﺴ تندية للتﺴ جيل والمراجع ه لقب ولالطﻼب الوافدين الواردة من إدارة شئون التعليم.
ق رر المجل س التأكي د عل ى الم ذكرة المعروض ة وتعميمه ا عل ى كلي ات الجامع ة
ومعاهدها.
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن موافق ة الﺴ يد رئ يس اﻹدارة المركزي ةللحﺴابات بالموافقة على:ـ
 -١انشاء ثﻼث وحدات حﺴابية جديدة.
 -٢تعديل نطاق اﻹشراف على بعض الوحدات الحﺴابية الجديدة
 الموافقة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن اعتم اد عق د تط وير مﺴتش فى أب و ال ريشاليابانى )الدورين الﺜالث والرابع( وعقد تطوير مﺴتشفى اﻷطفال الج امعى أب و ال ريش
المنيرة بالدور الﺜامن.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – مارس ٢٠١٨

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

 الموافقة على المذكرة المعروض ة بش أن اعتم اد المناقص ات والممارس ـات والعق ـودبمختلف أنواعها وﺧﻼل الفترة من )٢٠١٧/٨/١م( وحتى )٢٠١٨/٣/٢٢م(

شئون الطﻼب
كلية الحقوق
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن طل ب التحوي ل المق دم م ن ول ى أم ر الطالب ة/فاطمة محمود ﷴ عزب بكلية الحقوق.
قـرر المجلس إحالة الموضـوع إلى اللجنـة الطبية.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن إع ادة ع رض فت وى المﺴتش ار الق انونىللجامع ة الخاص ة بم د اس تﺜنائى لم دة ع امين بع د الم د اﻻس تﺜنائى م ن ﺧ ارج الﻼئح ة
ب ﺜﻼث س نوات لتش كيل لجن ة الحك م والمناقش ة للطالب ة /هب ه ﷲ ع ادل عب د العزي ـز
الخربوطلـى بدرجـة الماجﺴتير بكلية الطب.
مـع تفويـض اﻷستاذ الدكتور نائب رئيـس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى اتخاذ
قرارات المد من ﺧارج الﻼئحة لمدة عام أو عامين بعد الﺴنوات الﺜﻼث اﻻستﺜنائية،
وذلك فى حالة انتهاء الرسالة وتقديمها للمناقشة.
 بشأن إعادة عرض فت وى المﺴتش ار الق انونى للجامع ة الخاص ة بم د اس تﺜنائى لم دةع ام بع د الم د اﻻس تﺜنائى م ن ﺧ ارج الﻼئح ة ب ﺜﻼث س نوات لتش كيل لجن ة الحك م
والمناقشة للطالب /أحمد ﷴ على إسماعيل بدرجة الماجﺴتير بكلية الطب.
قرر المجلس الموافقة على المذكـره المعروضـة ،مـع تفويـض اﻷستاذ الدكتور نائب
رئيـس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى اتخاذ قرارات المد من ﺧارج الﻼئحة
لمدة عام أو عامين بعد الﺴنوات الﺜﻼث اﻻستﺜنائية ،وذلك فى حالة انتهاء الرسالة
وتقديمها للمناقشة.

كلية دار العلوم
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن فصل الطالبتين )آﻻء عب د الحمي د عب د اله ادى ـآمال فؤاد يوسف واصلى( المقيدتين بالفرقة الﺜالﺜة انتظام بكلية دار العلوم.
قرر المجلس الموافقة على فصل الطالبتين المذكورتين نهائيا ً.
 الموافقة على ﺧطاب اﻷستاذة الدكتورة مديرة معهد كونفوشيوس لمخاطب ة الﺴ فارةالص ينية للب دء ف ى إج راءات تفعي ل مائ ة منح ة للط ﻼب الص ينيين ف ى مختل ف
التخصص ات ،تقﺴ م عل ى ﺧم س س نوات بموج ب عش رين منح ة س نوياً ،تتحم ل فيه ا
جامعة القاهرة نفقات الدراسة واﻹقامة الكاملة بالمدينة الجامعية شاملة التغذية.

المعهد القومى لﻸورام
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافق ة عل ى نق ل قي د الطال ب /هش ام ﷴ س يد ﷴ المقي د بدرج ة
ماجﺴتير الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس إلى درجة ماجﺴ تير جراح ـة اﻷورام
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جامع ة الق اهرة لتعي ين الطال ب بوظيف ة معي د مق يم بالمعه د الق ومى ل ﻸورام للع ام
الجامعى )٢٠١٧/٢٠١٦م(.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/٢٠م( بالموافقة على الميﺜاق اﻷﺧﻼقى لجامعة القاهرة فيما يتعل ق بش ئون
التعليم والطﻼب على أن ترسل التعديﻼت للﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة للنظر فيها.

تشكيل لجان ومجالس
إدارة الجامعة
 بناء على قرار مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئ ة بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٩م( بالموافق ة عل ى تش كيل لجن ة لدراس ة ق انون ح وافز العل وم
والتكنولوجيا واﻻبتكار.
قرر المجل س تش كيل لجن ة برئاس ة اﻷس تاذ ال دكتور /س عيد يحي ى محم ود ض ـو نائ ـب
رئي ـس الجامع ة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة وعض وية ك ﻼً م ن الﺴ ادة
اﻷساتذة :
الدكتور /عمـرو أمـين محمــد عدلـى
نائب رئيس الجامعة للدراسات عضوا ً
العليا والبحــوث
الدكتور /الﺴــيد فهيــم الﺴـيد طـه
عضوا ً
عميــــد كليــــــة العلـــــوم
الدكتور /الﺴيد ﷴ أحمد تاج الديـــن
عضوا ً
عميــــد كليـــــة الهندســــة
الدكتور /صبرى ﷴ الﺴنوسى
عضوا ً
عميــــد كليــــــة الحقــــوق
الدكتور /عمـرو أحمد مصطفى محمــد
عضوا ً
عميـــــد كليـــــة الزراعــــة
الدكتور/ﺧـالـد مكين عبد العظيم الرفاعى وكيـــ ـل كليـــ ـة ط ـب قص ر عضوا ً
العيني لشئون ﺧدمــة المجتمع
وتنميـة البيئــة
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه الدراس ة وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.
 بن اء عل ى ق رار مجل س ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٩م( بالموافق ة عل ى الت أمين عل ى العمال ة الحرفي ه والمعاون ة التابع ة لقط اع
ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة من ﺧﻼل )شهادة أمان(.

قرر المجلس تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة :
مقررا ً
قائم بأعمال أمــين عـــــام
الدكتور /مجــدى جمــال عبـد القادر
الجامعـة
عضوا ً
عميــــد كليـــــة التجـــــارة
الدكتور /إيهـاب ﷴ حﺴـن أبو عيش
عضوا ً
عميــــــــد كليــــــة اﻵداب
الدكتور  /أحمد الشربينى الﺴيد
عضوا ً
عميـــــد كليـــــة الزراعــــة
الدكتور /عمـرو أحمد مصطفى
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه الدراس ة وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.
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اتفاقيات تعاون
كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٢/١٨م( بالموافقة على اتفاقية التعاون ب ين جامع ة الق اهرة ـ كلي ة الحق وق(
و )جامعة باريس ).(١

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافقة علـى تجدي ـد عق ـد اتف ـاق ﻹعـ ـداد برنام ـج تدريب ـى بي ـن
)جامعـة القاهـرة ـ كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية( وكل من البنك المص رى الخليج ى
والمعهد المصرفى  ،وذلك للحصول عل ى ش هادة البن ك المص رفى الخليج ى المص رفية
بغرض دعم طلبة الكلية لعدد ) (٢٥طالبا ً من الطﻼب المتفوقين على أن ي تم اس تخراج
الشهاد التدريبية باعتماد كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافق ة عل ى بروتوك ول التع اون ب ين لجن ة ج امعتى الق اهرة
والفيوم لرعاية واستخدام حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى.

لـوائــح
كلية الحقوق
 بن اء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافق ة عل ى تع ديل الم ادة ) (٤فق رة )أ( م ن الﻼئح ة الداﺧلي ة
لمعهد قانون اﻷعمال الدولى بكلية الحقوق.
ق رر المجل س الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ة
)٢٠١٨/٣/١٨م( ف ى ه ذا الش أن بع د تع ديل كلم ة "ال ذى ﻻ يؤه ل للتﺴ جيل لدرج ة
الدكتوراه فى الحقوق وليس فى القانون كما هو وارد بالمذكرة".

كلية طب اﻷسنان
 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن الﻼئح ة المالي ة المقترح ة لبرن امج الت دريبالمﺴائى المتمي ز للن واب الزائ رين وأطب اء اﻻمتي از وبرن امج التدري ـب بعي ـادة غ رس
اﻷسـنان بكليـة طب اﻷسنان.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى التع ديﻼت الت ى أقرته ا لجن ة قط اع الدراس ات الص يدلية ب المجلساﻷعل ى للجامع ات بتغيي ر المحت وى العلم ى لل دبلوم الخ اص بقﺴ م الكيمي اء العض وية
الصيدلية.

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – مارس ٢٠١٨

كلية العﻼج الطبيعى
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن اعتم اد الﻼئح ة برن امج التعل يم الع ام وح دةالتدريب بكلية العﻼج الطبيعى.
قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ بشرط إتمام التعديﻼت المطلوبة.

كلية دار العلوم
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/١٨م( بالموافقة على تعديل بند ) (٣من المادة ) (٢٢من الﻼئح ة الداﺧلي ة
للدراسات العليا بنظام الﺴاعات المعتمدة بكلية دار العلوم.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٨/٣/٢٠م( بالموافق ة عل ى الﻼئح ة الداﺧلي ة الموح دة لبرن امج درج ة
البك الوريوس ف ى الص يدلة اﻹكلينيكي ة طبق ا ً لنظ ام الﺴ اعات المعتم دة ف ى ص ياغتها
النهائية بكلية الصيدلة.

المعهد القومى لﻸورام
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلﺴ ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٧/١٢/١٧م( بالموافقة على إضافة تخصص ماجﺴتير الص يدلة اﻹكلينيكي ة إل ى
تخصصات الماجﺴتير الموجودة بالﻼئحة التى يمكن قبول الحاصلين عليه للتق دم للقي د
بدرج ة ال دكتوراه ف ى بيولوجي ا اﻷورام )تخص ص الفارم اكولوجى والع ﻼج التجريب ى
لﻸورام حيث أنه تخصص مﺴتحدث بالمعهد القومى لﻸورام.

جـوائـز
كلية اﻵداب
 الموافقة على ترشيح اﻷس تاذ ال دكتور  /ﷴ عﺜم ان الخش ت رئ يس الجامع ة وأس تاذفلﺴ فة ال دين والم ذاهب الحديﺜ ة والمعاص رة لج ائزة عب د الحمي د ش ومان لع ام
)٢٠١٨م( فى مجال اﻵداب والعلوم اﻹنﺴانية واﻻجتماعية والتربوية.

كلية الزراعة
 الموافقة عل ى ترش يح اﻷس تاذة ال دكتورة  /س هرة ﺧلي ل عط ا رئ يس قﺴ م اﻻقتص ادالزراع ى بالكلي ة لج ائزة الكوي ت ف ى مج ال العل وم اﻻقتص ادية واﻻجتماعي ة لع ام
)٢٠١٨م(.
 الموافقة على ترشيح الدكتور /محمـد سامـر محﺴـن ف ـؤاد )اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ مالهندس ة الزراعي ة( لج ائزة عب د الحمي د ش ومان للب احﺜين الع رب دورة )٢٠١٧م(
والممتدة حتى )٢٠١٨م(
 الموافقة على تجديد كﻼً من :ـجائزتى المهندس /سمير عب د ال رحمن إب راهيم الﺴ مان الت ى س وف تنته ى م دتها ف ى
)٢٠١٨/٧/١م( واﻷستاذ الدكتور /كمال رمزى استينو والتى س وف ينته ى م دتها ف ى
)٢٠١٨/٧/١م(
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مﺴائـل ماليـة
كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على تجدي د ش هادات اس تﺜمار البن ك اﻷهل ى المص رى مجموع ة )ب( بمبل غ ٢٠.٠٠٠جنيه )عشرون ألف جنيـه ﻻغ ـير( باس ـم اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ الﺴ يد س ليم
سينتهى اجلها فى يونيو )٢٠١٨م(

هدايا وتبرعات
كلية الزراعة
 الموافقة على قبول الهدية المقدمة من س مو الش يخ /س لطان ب ن ﷴ القاس مى ح اكمإمارة الشارقة وهى عب ارة ع ن ع دد ) (٥أت وبيس بإجم الى مبل غ  ٦,٩٠٠,٠٠٠جني ه
)فقط ستة مﻼيين وتﺴعمائة ألف جنيه مصرى( إلى الكلية.

إدارة الجامعة
 بناء على ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور مدير مركز الخدمات اﻻلكترونية والمعرفية ب التبرعالمقدم من شركة فورى دهب عب ارة ع ن ﺧ وادم للمﺴ اهمة ف ى دع م وت وطين ﺧ دمات
التحصيل اﻻلكترونى بالجامعة.
قرر المجلــس الموافقة علـى قبول الهدية مع الشكر.

محوعقـوبـة
كلية العلوم
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى مح و الج زاءات )اﻹن ذار ﺧص م ي وم م نالرات ب( الموق ع عل ى ال دكتور  /جمع ه عل ى ﷴ النج ار )الم درس بقﺴ م الكيمي اء
بالكلية(.
قرر المجلـس عـدم الموافقـة علـى اقتراح الكلية.

كلية اﻹعﻼم
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على محو الجزاء )التنبيه( الموق ع عل ى ال دكتورة /اﻷمي رة س ماح ف رج )اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ م اﻹذاع ة والتليفزي ون بالكلي ة( والص ادر
بقرار الﺴيد اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم ) (١٢٧٥فى )٢٠١٦/٩/٢٠م(.
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية بشرط عدم وجود نزاع قضائى فإن وجد ه ذا
الن زاع يرج أ النظ ر ف ى المح و انتظ ارا ً لح ين انته اء المنازع ة القض ائية ،ويعم م عل ى
الكليات بعدم عرض موضوع محو الجزاء على مجالس اﻷقﺴام العلمي ة والكلي ات ح ال
وجود منازعة قضائية.

المعهد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة على محو الجزاء )اللوم( الموقع على ال دكتورة  /م رام ط ه حﺴ ين ﷴ أب وكنه )اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ م عل وم اللي زر وتفاعﻼت ه بالمعه د( والص ادر بق رار الﺴ يد
اﻷستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم ) (١٧٦٣فى )٢٠١٥/١١/٢٦م(.
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بشرط ع دم وج ود ن زاع قض ائى ف إن وج د ه ذا الن زاع يرج أ النظ ر ف ى المح و انتظ ارا ً
لح ين انته اء المنازع ة القض ائية ،ويعم م عل ى الكلي ات بع دم ع رض موض وع مح و
الجزاء على مجالس اﻷقﺴام العلمية والكليات حال وجود منازعة قضائية.

تغيير مﺴمى
معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 الموافق ة عل ى تقري ر اللجن ة المش كلة بق رار مجل س الجامع ة بتاري ـخ)٢٠١٨/٢/٢٧م( بتغيي ـر اس م معه د الدراس ات والبح وث اﻹحص ائية ليص بح كلي ة
الدراسات العليا للبحوث اﻹحصائية.

كلية العلوم

سحب قرار

 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على سحب ق رار مجل س الجامع ة بجلﺴ ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٧/١٠/٣١م( فيم ا تض منه م ن اعتب ار ال دكتور /ﺧال د ﷴ عب د الوه اب
تعيل ب الم درس بقﺴ م الفيزي اء بالكلي ة مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ارا ﺧدمت ه منتهي ه
اعتبارا ً من )٢٠١٦/٥/١٧م( تاريخ انقطاعه عن العمل.
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية بعودة سيادته للعمل فى وظيفة مدرس بقﺴ م
الفيزياء.

اجـــازات
كلية العلوم
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٧/١١/٢٨م( الت ىتجاوزتها الدكتورة  /سلوى فـؤاد إبراهيـم أحمد )اﻷستاذ المﺴاعد بقﺴم عل م الحي وان
بالكلي ة( عق ب انته اء اﻹج ازة الخاص ة ب دون مرت ب لرعاي ة اﻷس رة عل ى إنه ا إج ازة
ﺧاصة بدون مرتب.
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٤/١٦م( حت ى )٢٠١٧/٧/١١م( الت ىانقطعه ا ال دكتور  /ص ـﻼح عب ـد الرحي ـم مهن ـى )اﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ م الجيوفيزي اء
بالكلية( على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
 الموافقة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٦/٢١م( الي وم الت الى ﻹنته اء الت دريبالعمل ى حت ى )٢٠١٧/٨/٢٧م( الي وم الﺴ ابق لتﺴ لم العم ل الت ى تجاوزه ا الﺴ يد  /ﷴ
ﺧال د ﷴ إس ماعيل )الم درس المﺴ اعد بقﺴ م الرياض يات بالكلي ة( عل ى إنه ا إج ازة
ﺧاصة بدون مرتب.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٨/٢/١٧م( الت ىتجاوزه ا اﻷس تاذ ال دكتور  /أش رف ﷴ ص الح حﺴ ين )اﻷس تاذ بقﺴ م الط ب الش رعى
بالكلية( على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
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كلية الهندسة
 بناء على اقتراح الكلي ة الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/١٠/١م( الي ومالت الى ﻵﺧ ر م د حت ى )٢٠١٨/٢/٢٤م( الي وم الﺴ ابق لتﺴ لم العم ل الت ى تجاوزه ا
المهندس /الحﺴن ﷴ فطين ﷴ زك ى )الم درس المﺴ اعد بقﺴ م هندس ة اﻻلكتروني ات
واﻻتصاﻻت الكهربية بالكلية( على انهاء إجازة ﺧاصة بدون مرتب.
ارا م ن )٢٠١٧/٩/٢٧م(
ق رر المجل س الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة لﺴ يادته اعتب ً
اليوم التالى لتاريخ المناقشة حتى )٢٠١٨/٢/٢٤م( اليوم الﺴابق لتﺴلم العمل.

كلية التخطيط اﻻقليمى والعمرانى
 الموافق ة عل ى احتﺴ اب الفت رة م ن )٢٠١٧/٩/١م( حت ى )٢٠١٨/١/٣٠م( الت ىانقطاعه ا اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ ط اهر أحم د ﷴ )اﻷس تاذ المتف رغ بقﺴ م التنمي ة
اﻻقليمية بالكلية( على إنها إجازة ﺧاصة بدون مرتب.

إحالة للمعاش المبكر
كلية اﻵداب
 الموافق ة عل ى إحال ة ال دكتورة  /س الى عب د العزي ز عب د الﺴ ﻼم حم ودة )اﻷس تاذالمﺴ اعد بقﺴ م اللغ ة اﻹنجليزي ة وآدابه ا بالكلي ة( للمع اش المبك ر اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/١١/١م( وذل ك بن اء عل ى الطل ب المق دم م ن س يادتها طبق ا ً لقواع د التيﺴ ير
بالمادة ) (١ / ٧٠من قانون الخدمة المدنية رقم ) (٨١لﺴنة )٢٠١٦م(.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على إحالة اﻷستاذ الدكتور  /عمر سليمان عبد الﺴميع الصافورى )اﻷس تاذبقﺴ م اﻷم راض الجلدي ة بالكلي ة( للمع اش المبك ر اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٩/١م( عق ب
انتهاء إعارة سيادته ،وذلك بناء على الطلب المقدم م ن س يادته طبق ا ً لقواع د التيﺴ ير
بالمادة ) (٢/٧٠من قانون الخدمة المدنية رقم ) (٨١لﺴنة )٢٠١٦م(.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على إحالة اﻷستاذ الدكتور  /أيمن عبد الفتاح عبد اللطيف الغايش )اﻷس تاذبقﺴم الطفيليات بالكلية( للمعاش المبكر اعتبارا ً من )٢٠١٧/١٢/١م( وذلك بناء عل ى
الطلب المقدم م ن س يادته طبق ا ً لقواع د التيﺴ ير بالم ادة ) (٢ / ٧٠م ن ق انون الخدم ة
المدنية رقم ) (٨١لﺴنة )٢٠١٦م(.

المﺴتشفيات الجامعية
 الموافقة على اقتراح مﺴتشفيات جامع ة الق اهرة إحال ة ال دكتور  /ﷴ ﺧال د ﷴ عب دالمعطى )استشارى مﺴ اعد بقﺴ م ط ب اﻷطف ال( بمﺴتش فيات جامع ة الق اهرة للمع اش
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المبكر اعتبارا ً من )٢٠١٧/٧/١م( عقب انته اء إعارت ه طبق ا ً لقواع د التيﺴ ير بالم ادة
) (٢/٧٠من قانون الخدمة المدنية رقم ) (٨١لﺴنة )٢٠١٦م(

انهـاء ﺧدمـة
كلية العلوم
 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /ﷴ ص برى يوس ف عب د الج واد )اﻷس تاذ المﺴ اعدبقﺴم الفيزياء الحيوية بالكلية( مﺴتقيﻼً من عمله واعتبار ﺧدمت ه منتهي ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٥/٢٦م( تاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء اﻹجازة الخاصة بدون مرت ب
لمرافقة الزوجة ،وذلك طبقا ً لنص المادة ) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /وائ ل نبي ل فهم ى )الم درس بقﺴ م التخ دير والعناي ةالمرك زة الجراحي ة وع ﻼج اﻷل م بالكلي ة( مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة
اعتب ارا ً م ن )٢٠١٦/١٢/١م( ت اريخ انقطاع ه ع ن العم ل وذل ك طبق ا ً ل نص الم ادة
) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.
 الموافقة على اعتبار الدكتور /إسﻼم جمال الدين ﷴ أحمد )المدرس بقﺴ م الجراح ةالعام ة بالكلي ة( مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٦/٣/١٢م( ت اريخ انقطاع ه ع ن العم ل وذل ك طبق ا ً ل نص الم ادة ) (١١٧م ن
قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.

كلية الهندسة
 الموافقة على اعتبار الدكتور /أحمد ﷴ عﻼء ال دين عب اس )الم درس بقﺴ م هندس ةاﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية بالكلية( مﺴتقيﻼً من عمله واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة
اعتبارا ً من )٢٠١٧/٩/٥م( تاريخ انقطاع ه ع ن العم ل عق ب انته اء اﻹج ازة الخاص ة
لرعاية اﻷسرة وذلك طبقا ً لنص المادة ) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.
 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /رأف ت س يد عل ى الف ولى )الم درس بقﺴ م هندس ةالحاس بات بالكلي ة( مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٦/٩/١م( تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك طبقا ً ل نص الم ادة ) (١١٧م ن ق انون
تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.
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 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /عم رو ﷴ أحم د حﺴ ين )الم درس بقﺴ م هندس ةاﻻلكترونيات واﻻتصاﻻت الكهربية بالكلية( مﺴتقيﻼً من عمله واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة
اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٩/١٠م( ت اريخ انقطاع ه ع ن العم ل وذل ك طبق ا ً ل نص الم ادة
) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.
 الموافق ة عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة للمهن دس  /إس ﻼم س مير ﷴ ب درالدين )المدرس المﺴاعد بقﺴم الهندسة الحيوية الطبي ة والمنظوم ات بالكلي ة( اعتب ارا ً
من )٢٠١٧/٥/٢٠م( اليوم الت الى ﻵﺧ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١٢/٥/٢٠م( تاريخ الﺴفر.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٥/٢٠م( تاريخ الﺴفر.
 الموافق ة عل ى إنه اء البعﺜ ة الخارجي ة والخدم ه للمهن دس /ﷴ فت وح محم ود ف ودة)المعي د بقﺴ م اﻻلكتروني ات واﻻتص اﻻت الكهربي ة( بالكلي ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٩/١٧م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د لع دم الع ودة ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١١/٩/١٧م( تاريخ الﺴفر.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١١/٩/١٧م( تاريخ الﺴفر.
 الموافقة على إنهاء ﺧدمة الدكتور /ﷴ عﻼء ال دين محم ود )الم درس بقﺴ م هندس ةالحاس بات بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٧/٩/٧م( الي وم الت الى ﻻنته اء المهم ة العلمي ة
لعدم العودة ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٤/٩/٧م( تاريخ الﺴفر.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٤/٩/٧م( تاريخ الﺴفر.

كلية الزراعة
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن إنه اء ﺧدم ـة اﻷنﺴ ـة  /غدي ـر عب ـد العزي ـزمغـاورى )المدرس المﺴاعد بقﺴم بﺴاتين الفاكهة( بكلية الزراعة.
الق ـرار  :واف ق المجل س عل ى إنه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٧/١م( م ن ت اريخ آﺧ ر م د لع دم عودته ا م ن اﻹج ازة الدراس ية ومطالبته ا
وضامنها بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١٢/٤/١م( تاريخ الﺴفر.
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن إنهاء ﺧدمـة الﺴ يد /ﷴ عب ـد المرض ـى محم ـدأيـوب )المدرس المﺴاعد بقﺴم الوراثة( بكلية الزراعة.
القـرار  :وافق المجلس على إنهاء ﺧدمة س يادته لع دم الع ودة واس تﻼمه العم ل بع د
إنذاره بعدم موافقة اﻷمن على س فره إل ى ألماني ا ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات اعتب ارا ً
من )٢٠١٧/٤/٢٩م( تاريخ الﺴفر.
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كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /عب د الﺴ ﻼم جمع ه عب د الﺴ ﻼم )الم درس بقﺴ ماﻻحص اء بالكلي ة( مﺴ تقيﻼً م ن عمل ه واعتب ار ﺧدمت ه منتهي ة اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٩/١م( تاريخ انقطاعه عن العمل عقب انته اء إجازت ه الخاص ة ب دون مرت ب
لمرافقة الزوجة ،وذلك طبقا ً لنص المادة ) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.

استقالة
كلية الهندسة
 الموافقة على قبول اﻻس تقالة المقدم ة م ن المهن دس  /ﷴ حﺴ ين حام د عب د الغن ى)المعي د بقﺴ م هندس ة اﻻلكتروني ات واﻻتص اﻻت الكهربي ة بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٨/٢٥م( الي وم الت الى ﻵﺧ ر م د ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات اعتب ارا ً م ن
)٢٠١١/١١/٥م( تاريخ الﺴفر.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة ،ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا ً من )٢٠١١/١١/٥م( تاريخ الﺴفر.

كلية الحاسبات والمعلومات
 بناء على اقتراح الكلية الموافق ة عل ى قب ول اﻻس تقالة المقدم ة م ن الﺴ يد  /ش ادىسمير ﷴ ﺧليفة )المدرس المﺴ اعد بقﺴ م تكنولوجي ا المعلوم ات بالكلي ة( اعتب ارا ً م ن
)٢٠١٧/٩/١م( عق ب م ا رﺧ ص ل ه م ن إج ازة دراس ية ومطالبت ه وض امنه بالنفق ات
اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١م( تاريخ الﺴفر.
الق ـرار  :الموافق ة عل ى انه اء اﻹج ازة الدراس ية والخدم ه باﻻس تقالة المقدم ة م ن
سيادته اعتبارا ً من م ارس )٢٠١٧م( ت اريخ تق ديم اﻻس تقالة عق ب م ا رﺧ ص ل ه م ن
إجازة دراسية مع مطالبته وض امنه بم ا يﺴ تحق علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة اعتبارا ً من )٢٠١٢/٩/١م( تاريخ الﺴفر.

المعهد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة عل ى قب ول اﻻس تقالة المقدم ة م ن ال دكتور /ع اطف ص ابر ج اد ﷲ عب د ﷲ)الم درس بقﺴ م عل وم اللي زر وتفاعﻼت ه بالمعه د( اعتب ارا ً م ن )٢٠١٨/٣/١٥م(
لظروف ﺧاصة.
م ع إل زام س يادته بﺴ داد م ا ق د يك ون مﺴ تحقا علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل المعه د
والجامعة.
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سادسا ً
محضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والطــﻼب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطﻼب
الجلﺴة رقم ) (٢٧٢بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٠
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب اجتماع ه الﺜ انى والﺴ بعون بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الﺴاع ـة الحادي ة عش ر ص باحا ً ي وم الﺜﻼث اء المواف ق ٢٠١٨/٣/٢٠
بقاع ـة "أحم د لطف ى الﺴ يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الﺴ يد اﻷس تاذ
الدكتور /علـى حـاتم جــبر ـ وكيل كلية الهندسة ،وحضور كل من الﺴادة اعضاء المجلس
افتتح الﺴـيد اﻷسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس اﻻجتــماع
.

"﷽










"

اس تهل الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /عل ى ح اتم جب ر ـ وكي ل كلي ة الهندس ة
ورئيس المجلس اﻻجتماع بالترحيب بالﺴادة أعضاء المجلس الموقر .
تهنئ ة الﺴ يدة اﻷس تاذة ال دكتورة /إيم ان بك ر ﷴ ﺧض ر ـ بمناس بة تعي ين س يادتها
وكيل كلية الطب البيطرى لشئون التعليم والطﻼب.
تقديم الشكر للﺴيد اﻷستاذ الدكتور /ﷴ ﷴ على أحم د ـ وكي ل كلي ة الط ب البيط رى
لشئون التعليم والطﻼب )سابقاً( على م ا بذل ه م ن جه د متمي ز أثن اء فت رة عض وية
سيادته بالمجلس.
اﺧتي ار الﺴ يدة أ.د .ص فاء ﷴ ش وقى ـ وكي ل كلي ة التربي ة النوعي ة أمين ا ً له ذه
الجلﺴة.
تشكيل لجنة من الﺴادة اﻷساتذة:
وكيل كلية طب قصر العينى
الدكتورة /هالة صﻼح الدين ﷴ طلعت
وكيل كلية دار العلوم
الدكتور /ﷴ قاسم محمود المنﺴى
وكيل كلية العلوم
الدكتور /عبد الحميد وجدى المناوى
الﺴ يد /الﺴ يد إب راهيم ﷴ مص طفى م دير ع ام اﻹدارة العام ة لش ئون
التعليم والطﻼب
وذلك لوضع آلية تطبيق القرار الﺴابق من مجل س الجامع ة بت اريخ ٢٠١٥/٦/٢٩
بشأن اﻹطﻼع على صورة من كراسة اﻹجابة الخاصة بالطالب الملتمس.
الت ذكرة بمخاطب ة م دير اﻹدارة العام ة لش ئون التعل يم والط ﻼب بالجامع ة بأع داد
الطﻼب المقترح قبولها للعام الجامعى  ٢٠١٩/٢٠١٨بكافة الكليات ﺧﻼل أسبوع.
التوصية بالتوسع ف ى أس لوب التص حيح اﻹلكترون ى ،ومخاطب ة الﺴ يد م دير اﻹدارة
العامة لشئون التعليم والط ﻼب بالجامع ة بخص وص الم ذكرة المرس لة لبي ان طبيع ة
اﻻمتحانات بالكليات التى يصعب فيها استخدام التصحيح اﻹلكترونى.
القﺴم
" أقﺴ م ب ا العظ يم أن أحت رم الدس تور والق انون وأن أح افظ مخلص ا ً عل ى نظ ام
وس ﻼمة وأم ن ال وطن والجامع ة ،وأن أض ع مص الح ال وطن والجامع ة )كليت ى /
معهدى( على رأس أولوي اتى ،وأن أرع ى مص الح الط ﻼب وأعض اء هيئ ة الت دريس
والع املين بالجامع ة )الكلي ة  /المعه د( رعاي ة كامل ة ،وأن أؤدى واجب اتى الوظيفي ة
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بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل على الوجه اﻷكمل وأن أق ف ض د الفﺴ اد بكاف ة
جوانبه وأشكاله ،وأن أضع جهدى وعلمى لخدمة الوطن والجامعة ".

المصــادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـﻼب الجلﺴـة رق م )(٢٧١بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠م.

المتابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطﻼبالجلﺴة رقم ) (٢٧١بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠م

تفويضات
إدارة الجامعة
 المصادقة على قرارات الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يموالط ﻼب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط ﻼب ﺧ ﻼل الفت رة
من  ٢٠١٨/٢/٢١حتى ٢٠١٨/٣/٢٠

تعديل لوائح
كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى الﻼئح ة الداﺧلي ة الموح دة لبرن امج درج ة البك الوريوسفى الصيدلة اﻹكلينيكية طبقا ً لنظام الﺴاعات المعتمدة فى صياغتها النهائية بالكلية،
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة

مﺴائل تنظيمية

 احاطة المجلس علما بكتاب المجلس اﻷعلى للجامعات بشأن إنشاء عدد م ن ب رامجالليﺴانس بنظام الﺴاعات المعتمدة بكلية اﻵداب.
 الموافق ة عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن عم ل نﺴ خة احتياطي ة لب راءات ﺧريج ىكلي ات ومعاه د الجامع ة م ع التوص ية عل ى أن تك ون النﺴ خ ص ورة طب ق اﻷص ل
ومختومة بشعار الجمهورية على أن يتم اﻻنتهاء من إع داد نﺴ خة كامل ة ع ن جمي ع
الﺴ نوات الﺴ ابقة ﺧ ﻼل س تة أش هر م ن ت اريخ موافق ة مجل س الجامع ة ،تمهي دا ً
للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن مراجع ة م ا تض منه الميﺜ اق اﻷﺧﻼق ىلجامعة القاهرة فيما يتعلق بش ئون التعل يم والط ﻼب عل ى أن ترس ل التع ديﻼت للﺴ يد
أ.د .نائب رئ يس الجامع ة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة للنظ ر فيه ا ،تمهي دا ً
للعرض على مجلس الجامعة.
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كلية التربية للطفولة المبكرة
 الموافقة على تخفيض الرسوم الدراسية لبعض الطالبات بالبرامج المتميزة بالكليةوالعرض على أ.د .رئيس الجامعة للنظر فى الموافقة.
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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلﺴة رقم ) (٣٦١بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٨
عق ـد مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث اجتماع ه الواح د والﺴ تين بع د الﺜﻼثمائ ة
ف ى تم ام الﺴ اعة العاش رة والنص ف م ن ص باح ي وم اﻷح د المواف ق ٢٠١٨/٣/١٨
بقاعة "أحمد لطف ى الﺴ يد" برئاس ة الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى ـ
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ،وحض ور ك ل م ن الﺴ ادة اعض اء
المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس المجلس اﻻجتماع
" بﺴــم ﷲ الرحمـن الرحيــم "
اس تهل الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراسات العليا والبحوث.
 اﻹحاط ة علم ا بالخط اب ال وارد م ن مع الى وزي ر التعل يم الع الى و البح ث العلم ى
بخصوص مراعاة الحيدة فى كافة اﻹنتخابات القائمة و المﺴتقبلية
 تهنئ ة بتق دم جامع ة الق اهرة ف ى التص نيف ال دولى للتخصص ات طبق ا لم ا أعل ن م ن
المصنف البريطانى  QSفى  ٢٨فبراير .٢٠١٨
 التهنئ ة بص دور كتي ب يحت وى عل ى جمي ع ب رامج الكلي ات و المعاه د التابع ة لجامع ة
القاهرة.

إدارة الجامعة

المصادقـــات

 المص ادقة عل ى محض ر اجتم اع مجل س الدراس ات العلي ـا والبح وث الجلﺴ ة رق م) (٣٦٠بتاريخ .٢٠١٨/٢/١٨
 المص ادقة عل ى ق رارات اﻷس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي اوالبح وث ب التفويض م ن مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث ﺧ ﻼل الفت رة م ن
 ٢٠١٨/٢/١٩حتى ٢٠١٨/٣/١٨فى المجاﻻت التالية:
 .١تﺴجــيل رســائل المــاجﺴتيـر والدكتــوراه.
 .٢إلغاء تﺴجيــل رســائل المــاجﺴتيـر والدكتــوراه.
 .٣تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهدهـا.
 .٤ح اﻻت م د القي د اﻻس تﺜنائى لم دة ع ام م ن ﺧ ارج الﻼئح ة وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .٥حـاﻻت منـح التفـرغ للطـﻼب واﻻعتـذار عنهـا وتجديدها وإنهائها.
 .٦ح اﻻت م د القي د اﻻس تﺜنائى للع ام الﺜ انى والﺜال ث وفق ا ً للقواع د والل وائح المنظم ة
بالجامعة.
 .٧إع ادة قي د واس تﺜناء م ن ش رط م رور ع ام عل ى ش طب القي د وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .٨اﻻس تﺜناء م ن ش رط ع دم م رور أكﺜ ر م ن ﺧم س س نوات عل ى حص ول الطال ب
عل ى الﺴ نة التمهيدي ة للتﺴ جيل لدرج ة الماجﺴ تير وال دكتوراه ،وذل ك بع ذر مقب ول
وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
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 .٩الموافقة على فرض م ـواد تكميلي ة لمعادل ة الﺴ نة التمهيدي ة للماجﺴ تير أو ال دكتوراه
مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة الﺴابق فى هذا الشأن.
 .١٠م نح الط ﻼب فرص ة اس تﺜنائية ل دﺧول اﻻمتح ان )دبلوم/ماجﺴ تير( وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .١١اعتمـاد قـيد الطـﻼب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث.
 .١٢إض افة المش رف عل ى رس ائل الماجﺴ تير وال دكتوراه الخاص ة بإعف ائهم
من شرط ستة أشهر على إضافة المشرف.
 .١٣الم د اﻻس تﺜنائى للع ام الﺜال ث كح د أقص ى ،م ع ض رورة تش كيل لجن ة الحك م
على الرسالة قبل نهاية العام الﺜالث وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
 -١٤الموافق ة عل ى م نح فرص ة اس تﺜنائية إض افية م ن ﺧ ارج الﻼئح ة ل دﺧول اﻻمتح ان
النهائى للدكتوراه.

اتفاقيات تعاون
كلية اﻵداب
 الموافقة على م ذكرة التف اهم ب ين جامع ة الق اهرة )كلي ة اﻵداب( والوكال ة اﻹس بانيةللتع اون ال دولى والتنمي ة لم نح اﻹعان ات المالي ة والمﺴ اعدات لمحاض رين اللغ ة
اﻹس بانية )الت ابعين ل وزارة الخارجي ة والتع اون والوكال ة اﻹس بانية للتع اون ال دولى
والتنمية(وتتخذ اﻹجراءات.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على تجديد عق د اتف اق ﻹع داد برن امج ت دريبى ب ين )جامع ة الق اهرة ـ كلي ةاﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية( وك ل م ن البن ك المص رى الخليج ى والمعه د المص رفى،
وذل ك للحص ول عل ى ش هادة البن ك المص رفى الخليج ى المص رفية بغ رض دع م طلب ة
الكلية لعدد  ٢٥طالب ا ً م ن الط ﻼب المتف وقين عل ى أن ي تم اس تخراج الش هاد التدريبي ة
بإعتماد كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية فقط تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى بروتوك ول التع اون ب ين لجن ة ج امعتى الق اهرة والفي وم لرعاي ةوإس تخدام حيوان ات التج ارب ف ى التعل يم والبح ث العلم ى تمهي داًللعرض عل ى مجل س
الجامعة.
 الموافق ة عل ى م ذكرة التف اهم ب ين جامع ة الق اهرة وجامع ة الكولوجي و دى مكﺴ يكوبالمكﺴيك وعرضها على المﺴتشار القانونى ،تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

مهمات علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى م د المهم ة العلمي ة بأمريك ا لل دكتورة  /هب ة ﷲ ﷴ س عد ال دين ف ؤادالم درس بقﺴ م اﻷش عة التشخيص ية والتداﺧلي ة بالكلي ة لم دة ع ام ثال ث اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٨/٨/١٥بدون مرتب.
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كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى م د المهم ة العلمي ة بالﺴ عودية لل دكتور /حﺴ ين زي ن قرن ى حﺴ ينالم درس بقﺴ م التص ميم الميك انيكى واﻹنت اج بالكلي ة لم دة ع ام ثال ث اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٨/٢/١بدون مرتب.

كلية الزراعة
 الموافقة على مد المهمة العلمية بأمريكا للدكتور /إسﻼم إبراهيم أحمد كامل عم ارة ـاﻷس تاذ المﺴ اعد بقﺴ م اﻹنت اج الحي وانى بالكلي ة لم دة س تة أش هر اعتب ارا ً م ن
 ٢٠١٨/٢/١حتى  ٢٠١٨/٧/٣١استكماﻻً للعام الﺜالث بدون مرتب.

تعديل لوائح
كلية الحقوق
 الموافقة على تعديل المادة ) (٤فقرة )أ( من الﻼئحة الداﺧلي ة لمعه د ق انون اﻷعم الالدولى بالكلية تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تقري ر لجن ة قط اع العل وم اﻹنﺴ انية بتع ديل بن د ) (٣م ن الم ادة )(٢٢من الﻼئحة الداﺧلية للدراسات العليا بنظام الﺴاعات المعتمدة بكلي ة دار العل وم تمهي دا ً
للعرض على مجلس الجامعة.

تشكيل لجان ومجالس

إدارة الجامعة

 بن اء عل ى ﺧط اب أ.د .نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ةبتشكيل لجنة مشتركة تضم قطاع ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع الدراسات العلي ا
والبح وث ﻹنش اء كليت ى الﺴ ياحة والفندق ة ،والتربي ة الرياض ية ،وذل ك للب دء ف ى
إجراءات عقد شراكة بين جامعة القاهرة وواحدة من الجامع ات اﻷجنبي ة عل ى أن تب دأ
الدراس ة به ذة الب رامج التابع ة له اتين الكليت ين س واء بنظ ام الش هادات المش تركة أو
بنظام الدرجات المشتركة.
ق رر المجل س تش كيل لجن ة م ن الﺴ ادة اﻷس اتذة وك ﻼء أو م ن ين وب ع نهم للكلي ات
اﻵتية:
ارة

)مقرراً(

ف وكي ل كلي ة الع ﻼج الطبيع ى

)عضواً(

زام وكي ل كلي ة التم ريض

)عضواً(

ال دكتور /محمـ ـد طـ ـارق أنيـ ـس وكيل كلي ة ط ب قص ر العين ى

)عضواً(

ة

)عضواً(
)عضواً(

الدكتور /مجدى جمال عبد القادر
ال
ال

دكتور /أم
دكتور /حن

ل ﷴ يوس
ان فهم

ىع

الدكتور /سلـوى كمـال عبد الحفيـظ
الدكتور /هبه ﷲ بهجــت الﺴمـرى

وكي

وكي

ل كلي

ل كلي

ة التج

ة الهندس

وكيل كلية اﻹعﻼم
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وكي

ل كلي

ة اﻵث

ار

)عضواً(

ال دكتور /رج ب محم ود طاج ـن وكي

ل كلي

ة الحق

وق

)عضواً(

الدكتور /جمعه محمـد عبد المقصـود

وكيل
كلية التخط يط اﻹقليم ى )عضواً(
الدكتور /أحمد عبد ﷲ ﷴ
العمرانى
الﺴيدة /الهام عبد الوهاب العــوينـى
مـدير عام العﻼقات الﺜقافيـة )عضواً(
مـدير عام الدراسـات العليـا
الﺴيدة /أمــل مصطـفى رجـــب
)عضواً(
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتهى إليه الدراسة وعرضه على المجل س ف ى
جلﺴة قادمة ،وللجنة ضم من تراه لﻺستعانة به.

معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 -الموافقة على تشكيل لجنة النشر العلمى لمدة عامين.

إدارة الجامعة
بناء عل ى طل ب أ.د .رئ يس جامع ة ع ين ش مس ب ائتﻼف ع دد م ن الجامع ات المص رية
لتدريس الماجﺴتير المقدم من جامعة عين شمس للمجلس اﻻعلى للجامع ات بجامع ات
اﻹئتﻼف.
قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الخطاب المعروض مع التنﺴيق م ع اللجن ة
ذات الصلة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة معالى وزير الكهرباء.

دراسات عليا
كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى م نح لق ب أس تاذ غي ر متف رغ Adjunct Professorبقﺴ م جراح ة العظ ام بالكلي ة لﻸس تاذ ال دكتور /عم رو محﺴ ن ـ أس تاذ بقﺴ م جراح ة
العظام بجامعة هل بإنجلترا كلية الطب على أن يتم وفق اﻹجراءات المتبعة.
 الموافق ة عل ى م نح لق ب أس تاذ غي ر متف رغ Adjunct Professorبقﺴم أم راض النﺴ اء بالكلي ة لﻸس تاذ ال دكتور /كيبري انوس نيك وﻻدس أس تاذ بجامع ة
كينج كولدج بريطانيا ومشاركته فى دورة تدريبية فى الفت رة م ن ٢٠١٨/٣/٢٣ - ٢٠
ب دون نفق ات م ن الجامع ةعلى أن ﻻ ي تم أى زي ارة إﻻ بع د اتخ اذ اﻹج راءات المتبع ة
واﻹﺧطار قبل شهرين من موعد الزيارة على اﻷقل.

كلية التجارة
 الموافقة على التقرير لجنة قطاع العل وم اﻻجتماعي ة بإض افة ش روط اض افية للقب ولببرن امج الماجﺴ تير المهن ى  MBAبكلي ة التج ارة تمهي دا ً للع رض عل ى مجل س
الجامعة.

كلية الزراعة
 بناء على اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى رف ع قيم ة إش تراك المكتب ة لك ل م ن )الﺴ ادةأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من  ٢٢جنيه إلى  ٥٠جنيه والط ﻼب م ن ١١
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جنيه إلى  ٢٥جنيه( ويضاف مبلغ وقدره  ١٠٠جني ه عل ى مص اريف الدراس ات العلي ا
تورد لحﺴاب المكتبة.
قرر المجلس إحالة الموضوع للمﺴتشار القانونى للجامعة.

كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافق ة للحاص لين عل ى ش هادة الماجﺴ تير المهن ى ف ى الدراس ات الﺴياس يةواﻻقتصادية الدولية استكمال دراستهم للحصول على شهادة الماجﺴتير اﻷك اديمى ف ى
العلوم الﺴياسية بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة

معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية
 بناء على ﺧطاب أ.د .عميد معهد الدراسات والبحوث اﻹحصائية بالموافقة على:* أن ت تم التحل يﻼت اﻹحص ائية )الرس ائل العلمي ة ـ اﻻستش ارات اﻹحص ائية ـ البح وث
التطبيقية( داﺧل الجامعة من ﺧﻼل المعهد.
* أن يقوم المعهد بتقديم إفادة ﻻعتماد التحليﻼت اﻹحص ائية إذا تم ت م ن جه ة أﺧ رى
ﺧﻼف المعهد.
قرر المجلس الموافقة على أن يكون ما ورد فى ﺧط اب اﻷس تاذ ال دكتور عمي د المعه د
توص ية غي ر ملزم ة م ع إتاح ة المعه د عم ل الدراس ات اﻻحص ائية لط ﻼب الدراس ات
العليا بتخفيض .%٥٠

المعهد القومى لﻸورام

 بن اء عل ى ﺧط اب أ.د .وكي ل المعه د الق ومى ل ﻸورام للدراس ات العلي ا والبح وثبضرورة تفعيل قرار مجلس الدراس ات العلي ا والبح وث بتﺴ ليم ملخ ص  ١٥ورق ة م ن
رس ائل الماجﺴ تير وال دكتوراه الممنوح ة م ن الجامع ة إل ى وح دة البواب ة اﻹلكتروني ة
على أن يتم إجراءات المنح فى حالة استﻼم تقري ر موق ع ومخت وم م ن الوح دة التابع ة
لمركز الخدمات اﻹلكترونية بإستﻼم ملخص.
أفاد اﻷستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بأن إدارة الدراسات العليا بصدد إع داد موق ع
الكترونى لتحميل الصفحات اﻷولى من كل رسالة ،وذلك بع د إض افة ص فحة تش ير إل ى
مﺴئولية الطالب عن المحتوى بعد مراجعتها من الناحية القانونية.
 بناء عل ى ﺧط اب أ.د .وكي ل المعه د الق ومى ل ﻸورام للدراس ات العلي ا والبح وث بأن هيج ب عل ى جمي ع المج ﻼت الص ادرة م ن مجل س الجامع ة إي داع نﺴ خة الكتروني ة م ن
أبحاثها عل ى البواب ة اﻻلكتروني ة لم ا ف ـى ذل ك م ن المﺴاهم ـة ف ـى تحﺴ ين التصني ـف
العالمى لجامعة الق اهرة وي تم رب ط ال دعم الم الى له ذه المج ﻼت بض رورة تﺴ ليم CD
باﻻبحاث عند إصدار كل عدد من المجلة إلى وحدة البوابة اﻻلكترونية.
قرر المجلس التواصل مع بنك المعرفة المص رى لتحدي د اﻹج راءات المطلوب ة م ن ك ل
هيئة تحرير مجلة تصدر من جامعة القاهرة حتى ت دﺧل ض من قواع د بيان ات المج ﻼت
الدولية مع تنظيم ورش عمل لذلك الغرض.
 الموافقة على نقل قيد الطالب /هشام ﷴ سيد ﷴ ـ المقيد بدرج ة ماجﺴ تير الجراح ةكلي ة الط ب جامع ة ع ين ش مس إل ى درج ة ماجﺴ تير جراح ـة اﻷورام جامع ة الق اهرة
لتعي ين الطال ب بوظيف ة معي د مق يم بالمعه د الق ومى ل ﻸورام للع ام الج امعى
 ٢٠١٧/٢٠١٦تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة
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بحــوث
كلية الهندسة
 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن إج راء المش روع البحﺜ ى " اﻻتص اﻻتالﻼسكية البصرية تقنية تكميلية لحل اﻹزدحام الطيف ف ى ش بكات الجي ل الخ امس غي ر
المتجانﺴة " بكلية الهندسة.بإش راف اﻷس تاذ ال دكتور /ﷴ ﷴ ﺧي رى اﻷس تاذ بالكلي ة
وبتموي ل م ن Texas A&M Engineering Experiment Stationوفق ا ً
لبنود التعاقد بين الطرفين.

المعهد القومى لﻸورام

 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن إج راء المش روع البحﺜ ى " التقي يمالبيولوجى الجزيئى للمخاطر فى الﺴرطان الميلودى الح اد " بالمعه د الق ومى ل ﻸورام
بإش راف اﻷس تاذة ال دكتورة /ني ره حم دى الش قنقيرى اﻷس تاذة بالمعه د وبتموي ل م ن
صندوق العلوم والتنمية التكنولوجي وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

مركز المعلومات والتوثيق – جامعة القاهرة
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ثامنا ً
محضر اجتماع مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة
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محضر اجتماع
مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة
الجلﺴة رقم ) (٢٠٨بتاريخ ٢٠١٨/٣/١٩

عقَ َد مجلس شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الﺜامن بعد المائتين ف ى
َ
تمام الﺴاعة العاشرة والنصف من صباح يوم اﻻثن ين المواف ق ٢٠١٨/٣/١٩م بقاع ة
»أحمد لطفى الﺴيد« بمبنى إدارة الجامعة ،برئاسة الﺴيد اﻷستاذ الدكتور /سعيد يحي ى
محمود ضو ـ نائب رئيس الجامعة لشئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وبحض ور ك ل
من الﺴادة اﻷساتذة أعضاء المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس المجلس اﻻجتماع
استهل الﺴيد اﻷس تاذ ال دكتور /س عيد يحي ى محم ود ض و ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ،ورئ يس المجل س اﻻجتم اع بالترحي ب بالﺴ ادة
اﻷساتذة أعضاء المجلس الموقر.
 الترحيب بالﺴيدة اﻷستاذة الدكتورة /شيرين حﺴن محمود الش واربى ـ بمناس بة تعي ين
سيادتها عضوا ً من الخارج ،وأدت القﺴم كما يلى:
القﺴـم
" أقﺴم با العظيم أن أحافظ مخلصا على نظام وسﻼمة وأم ن ال وطن والجامع ة ،وأن
أض ع مص الح ال وطن والجامع ة وكليت ي )معه دي( عل ى رأس أولوي اتي ،وأن أض ع
جه دي وعمل ي لخدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ،وأن أرع ي مص الح الط ﻼب وأعض اء
هيئة التدريس والعاملين بالجامعة رعاية كاملة ،وأن أقف ضد الفﺴاد واﻷرهاب بكاف ة
جوانبه وأشكاله".
 ض رورة اﻻهتم ام بالنص ب الت ذكارى أم ام جامع ة الق اهرة ول ذا ق رر المجل س تش كيل
لجنة من الﺴادة اﻷساتذة التالى أسماؤهم:
وكيل كلية التخطيط اﻹقليمى والعمرانى
الدكتورة /هالة سعــد مكـــاوى
وكيل كلية الهندسة
الدكتور /حﺴام الدين عبد الفتاح
ار
ة اﻵث
ل كلي
وكي
الدكتورة /هالة عفيفى محمود ﷴ
 التنوية عن إعطاء مﺴاحة من الوقت  ١٥دقيقة بعد المجلس عن ﺧدمات ش ركة أفك ار
شباب القادة .YLF
 عرض أنشطة وكﻼء شئون ﺧدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكليات والمعاهد التالية:
 .١كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية.
 .٢كلية التجارة.
 .٣كلية طب قصر العينى
 .٤كلية الطب البيطرى.
 .٥كلية الهندسة
 .٦المعهد القومى لعلوم الليزر.
 .٧كلية الحاسبات والمعلومات.
 .٨كلية العﻼج الطبيعى.
 .٩كلية اﻵثار.
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المصـــادقـــات

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة الجلﺴ ةرقم ) (٢٠٧بتاريخ ٢٠١٨/٢/١٩مع تصويب القرار رقم ) (٤بجلﺴ ة ) (٢٠٧بت اريخ
 ٢٠١٨/٢/١٩بإض افة الﺴ يد أ.د .نه ى محم ود الزي ات ـ وكي ل كلي ة التربي ة للطفول ة
المبكرة إلى اللجنة المشكلة.
 احيط المجلس علم ا بم ا ت م متابع ة تنفي ذه م ن ق رارات الجلﺴ ة رق م ) (٢٠٧بت اريخ٢٠١٨/٢/١٩
الموضــوع

متابعة التنفيذ

مش روع الت أمين عل ى ط ﻼب ت م تش كيل لجن ة م ن قب ل مجل س الجامع ة
جامع ة الق اهرة بداي ة م ن الع ام برئاسة:
اﻷس تاذ ال دكتور  /ﷴ مع يط – نائ ب وزي ر
الجامعي القادم.
المالية.
اﻷس تاذ ال دكتور  /رج ب ط اجن -المﺴتش ار
القانوني
اﻷستاذ الدكتور  /ﷴ غازى -أستاذ التأمين
الب دء ف ي اﻹج راءات التنفيذي ة
ﻹنشاء كلية الﺴياحة والفنادق –
جامعة القاهرة
الب دء ف ي اﻹج راءات التنفيذي ة
ﻹنش اء كلي ة التربي ة الرياض ية ـ
جامعة القاهرة

 موافقة مجلس الجامعة. اﻻنته اء م ن إع داد دراس ة الج دوىالمتكاملة.
 تشكيل لجنة بالتع اون م ع الدراس ات العلي اللشراكة
 موافقة مجلس الجامعة. اﻻنته اء م ن إع داد دراس ة الج دوىالمتكاملة.
 تش كيل لجن ة بالتع اون م ع الدراس ات العلي اللشراكة

تش كيل لجن ة متكامل ة ﻹقام ة
مع رض ”ص نع بمحافظ ة تم مناقشة الموضوع على أن يتم تفعيله ﻻحقاً.
الجيزة“.
تط وير “المنطق ة غي ر اﻵمن ة
اﻷولى  -بين الﺴرايات“ ،وتحديد قرارمجلس الجامعة بتأجيل التنفي ذ لح ين ت وفير
المهام المطلوبة والجدول الزمني التمويل الﻼزم.
لتنفيذ هذه المهام.
إنش اء وح دة متابع ة وتقي يم
أداء ج اري إع ادة الع رض عل ى مجل س الجامع ة
ابع
الط
الوح دات والمراك ز ذات
بصورة أكﺜر وضوحا للفكرة.
الخاص.
إقام ة فعالي ة وطني ة يخص ص ج ارى اﻻتص ال م ع الفن ان الكبي ر عم ر ﺧي رت،
دﺧلها لشهداء الوطن من الق وات من شأن إقامة هذه الفاعلية
المﺴلحة والشرطة.
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ملتقى التشغيل وتدريب الطﻼب تم إنشاء موقع على الـ Facebook
 مقرر الملتقى أ.د .شرين الشواربي Name tags & T shirtرواد كلي ات ومعاه د جامع ة  اجتمعت اللجنة ض رورة إحض ار س يرة ذاتي ة
الق اهرة وس فير ﺧدم ة المجتم ع
وقائم ة ب أهم اﻷعم ال الممي زة م ع عم ل
وتنمية البيئة.
 Presentationلكل عضو هيئة تدريس.

تشكيل لجان ومجالس
إدارة الجامعة
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن ق انون ح وافز العل وم والتكنولوجي ا واﻻبتك ار،وتحليل أوجه القوة والضعف والفرص والتهديدات .وتش كيل لجن ة بالتع اون م ع قط اع
الدراسات العليا والبحوث لمناقشة تفاصيل هذا القانون.
ق رر المجل س تش كيل لجن ة م ن الﺴ يد أ.د .س عيد يحي ى محم ود ض و ـ نائ ب رئ يس
الجامع ة لش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة ،والﺴ يد أ.د .عم رو ﷴ ع دلى ـ نائ ب
رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث لمناقش ة ق انون البح وث والتكنولوجي ا
واﻻبتكار.
)رئيﺴاً(
الدكتور /حﺴام الدين عبد الفتاح وكيـــل كليـــة الهنــدسـة
)عضواً(
الدكتور /ﺧالد مكين عبد العظيم وكيل كليـة طب قصـر العــينى
)عضواً(
الدكتورة /نهى محمــود الزيـات وكيـل كلية التربية للطفولة المبكرة
)عضواً(
وكيــــل كليـــــة العلـوم
الدكتور /طارق ﷴ عباس
)عضواً(
وكيــل كليــة التجـــــارة
الدكتور /ﷴ عبد المنعم
)عضواً(
وكيل كليـة الحاسـبات والمعلومات
الدكتور /هشام نبيه المهدى
)عضواً(
الدكتور /أسامة حﺴنين صالح وكيــــل كليـــــة الحقوق
الدكتور /محمــد سـالمان طايـع وكيل كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية )عضواً(
)عضواً(
الدكتورة /غـاده مصـطفى لبيـب مﺴتشـار رئيــس الـــوزراء
)عضواً(
رئيس المعهـد القومـى للمعـايرة
الدكتور /محمـد أحمــد عامــر
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنته ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.
 بن اء عل ى المذكرةالمعروض ة بش أن المقاب ل الم ادي ﻻس تغﻼل الح رم الج امعي ف يأعمال الدعاية واﻹعﻼن ع ن منتج ات الش ركات ،وكيفي ة توزي ع ه ذا المقاب ل الم ادى
بين الجامعة ووحداتها.
قرر المجلس تشكيل لجنة لوضع ضوابط دﺧ ول الش ركات وت رويج منتجات ه ،وكيفي ة
توزيع العائد بنﺴبة  %٥٠للجامعة و  %٥٠للكلية.
الدكتورة /إيمـان أحمـد هـريدى
وكيـل كلية الدراسات العليا للتربية )مقرراً(
الدكتور /هشام نبيه المهدى محمـد وكيل كليـة الحاسـبات والمعلومات )عضواً(
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الهنــدسـة
الدكتور /حﺴام الدين أحمد
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وكي ل كلي ة اﻻقتص اد والعل وم
الدكتور /محمــد سـالمان طايـع
الﺴياسية
لدراسة الموض وع وتق ديم تقري ر بم ا تنته ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.
 بناء عل ى م ذكرة قط اع ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بش أن دراس ة ج دوى التح ولالتدريجي للﺴيارات المملوكة لجامعة القاهرة للعمل بالغاز الطبيعي ،بدﻻ من الوقود.
قرر المجل س الموافق ة عل ى تش كيل لجن ة لدراس ة ج دوى ف ى م دى التح ول الت دريجى
للعمل من الوقود إلى الغاز الطبيعى من الﺴادة اﻷساتذة:
الدكتور /مجدى جمال عبــد القادر أمـــين عــام الجامعــــة
)رئيﺴاً(
)عضواً(
وكيـــل كليـــة العلــــوم
الدكتور /طارق ﷴ عباس العربى
الدكتور /هشام نبيه المهدى محمـد وكيل كليـة الحاسـبات والمعلومات )عضواً(
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الهنــدسـة
الدكتور /حﺴام الدين أحمد
لدراسة الموض وع وتق ديم تقري ر بم ا تنته ى إلي ه اللجن ة ،وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلﺴة قادمة.
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن تشكيل لجنة مشتركة م ن مجل س ش ئون ﺧدم ةالمجتم ع وتنمي ة البيئ ة ومجل س ش ئون الدراس ات العلي ا والبح وث ومجل س ش ئون
التعل يم والط ﻼب ،بش أن النظ ر ف ى إنش اء كلي ة التربي ة الرياض ية ،وكلي ة الﺴ ياحة
والفنادق بالشراكة مع الجامعات اﻷجنبية.
ق رر المجل س ض م اللجن ة المش كلة إل ى لجن ة الدراس ات العلي ا والبح وث وش ئون
الطﻼب لدراسة الموضوع وتقديم تقرير وعرضه على المجلس فى جلﺴة قادمة.
)عضوا ً(

مﺴائل تنظيمية
إدارة الجامعة
 قرار مجلس الجامعة بن اء عل ى ﺧط اب اﻷس تاذ ال دكتور /وزي ر التعل يم الع الي بش أنالموقف المائي في جامعة القاهرة.
قرر المجلس ضرورة تشكيل لجنة لدراسة ما يلى:
 تحديد كم المياة المناسبة لكل من:
 المﺴتشفيات . المﺴاحات الخضراء والزراعة. المعامل. دورات المياه. اقتراح آليات لترشيد اﻻستهﻼك.
 عرض ذلك على لجنة نهائية للبحث تطبيق هذه اﻵليات.
 الموافقة من حي ث المب دأ الطل ب المق دم م ن رابط ة ﺧريج ي جامع ة الق اهرة برئاس ةالﺴيد عمرو موسى ،بشأن تمتع أعضاء الرابطة ببعض المميزات الت ي تم نح م ن قب ل
مراك ز ووح دات جامع ة الق اهرة ،بم ا ف ي ذل ك مﺴتش فيات جامع ة الق اهرة تمهي دا ً
للعرض على مجلس الجامعة.
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 الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن قي ام قط اع ش ئون ﺧدم ة المجتم ع وتنمي ةالبيئ ة بإع داد دراس ة ج دوى إنش اء كلي ة التربي ة الرياض ية وكلي ة الﺴ ياحة والفن ادق
بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة ،علم ا ً ب أن التكلف ة الفعلي ة للدراس ة الواح دة ٢٠٠.٠٠٠
جني ه ،بإجم الي  ٤٠٠.٠٠٠جني ه ،وفق ا لمطالب ة مرك ز الدراس ات والبح وث التجاري ة
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على المذكرة المعروضة بش أن ض رورة الت أمين م ن ﺧ ﻼل ”ش هادة أم ان“على العمالة ﺧاصة الحرفية والمعاونة من ﺧﻼل شركة مصر لتأمين ات الحي اة والبن وك
اﻷربعة الحكومية )مصر ،اﻷهلى ،القاهرة ،اﻻئتم ان الزراع ي( عل ى أن يك ون التعام ل
مع بنك مصر )فرع الجيزة( تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
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تـبصـــــــــعب
قرارات الضيد ا.د  /رئيش الجبهعة
أوال :شئوى اعضبء هيئة التدريش

النشرة الرصوية لجبهعة القبهرة

هركز الوعلوهبت  -جبهعة القبهرة

 -هبرس 2018

تعييي
رقن القرار

التبريخ

293

2018-03-04

302

2018-03-05

386

2018-03-18

القرار

1
2
3

1
2019/6/14
201 /9/31
2

2019/2018

3

1

-

2
قيبم ببعوبل
رقن القرار

419

القرار

التبريخ

1

2018-03-22

81
2

النشرة الرصوية لجبهعة القبهرة

هركز الوعلوهبت  -جبهعة القبهرة

 -هبرس 2018

قيبم ببعوبل
رقن القرار

423

التبريخ

2018-03-25

القرار

1

2016

81
2

تكليف
رقن القرار

292

التبريخ

2018-03-01

القرار

1
2018/2/18
81
2

2016

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

تـبصـــــــــعب
قرارات الضيد ا.د  /رئيش الجبمعة
ثبنيب ً :شئون طالة الدراصبت العليب

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

65

2018/03/07

84

2018/03/07

85

2018/03/07

86

2018/03/07

87

2018/03/07

111

2018/03/08

112

2018/03/08

113

2018/03/08

114

2018/03/08

131

2018/03/08

249

2018/03/11

250

2018/03/11

251

2018/03/11

252

2018/03/11

253

2018/03/11

254

2018/03/11

255

2018/03/11

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

256

2018/03/11

257

2018/03/11

258

2018/03/11

260

2018/03/11

304

2018/03/13

305

2018/03/13

322

2018/03/14

323

2018/03/14

324

2018/03/14

325

2018/03/14

رقن القرار

التاريخ

368

2018/03/18

369

2018/03/18

370

2018/03/18

371

2018/03/18

372

2018/03/18

373

2018/03/18

القرار

كليح الحقىق
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الحقىق
رقن القرار

التاريخ

409

2018/03/19

410

2018/03/19

430

2018/03/20

رقن القرار

التاريخ

201

2018/03/08

202

2018/03/08

203

2018/03/08

204

2018/03/08

205

2018/03/08

206

2018/03/08

207

2018/03/08

208

2018/03/08

القرار

كليح العلـىم
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

209

2018/03/08

271

2018/03/12

272

2018/03/12

273

2018/03/12

274

2018/03/12

رقن القرار

التاريخ

290

2018/03/12

307

2018/03/13

311

2018/03/13

313

2018/03/13

314

2018/03/13

318

2018/03/13

رقن القرار

التاريخ

40

2018/03/06

القرار

كليح الطة
القرار

كليح التجارج
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح التجارج
رقن القرار

التاريخ

66

2018/03/07

72

2018/03/07

233

2018/03/11

234

2018/03/11

235

2018/03/11

479

2018/03/21

480

2018/03/21

رقن القرار

التاريخ

49

2018/03/08

50

2018/03/07

51

2018/03/07

القرار

كليح الهنذسح
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

67

2018/03/07

68

2018/03/07

69

2018/03/07

70

2018/03/07

74

2018/03/07

77

2018/03/07

79

2018/03/07

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

80

2018/03/07

81

2018/03/07

82

2018/03/07

83

2018/03/07

97

2018/03/08

98

2018/03/08

99

2018/03/08

115

2018/03/08

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

116

2018/03/08

246

2018/03/11

247

2018/03/11

248

2018/03/11

451

2018/03/21

رقن القرار

التاريخ

142

2018/03/08

172

2018/03/08

القرار

كليح الزراعح
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الزراعح
رقن القرار

التاريخ

173

2018/03/08

174

2018/03/08

175

2018/03/08

176

2018/03/08

177

2018/03/08

178

2018/03/08

179

2018/03/08

180

2018/03/08

181

2018/03/08

182

2018/03/08

228

2018/03/08

229

2018/03/08

230

2018/03/08

231

2018/03/08

232

2018/03/08

400

2018/03/19

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح الطة الثيطري
رقن القرار

التاريخ

117

2018/03/08

118

2018/03/08

119

2018/03/08

129

2018/03/08

130

2018/03/08

132

2018/03/08

133

2018/03/08

270

2018/03/12

332

2018/03/14

333

2018/03/14

334

2018/03/14

335

2018/03/14

336

2018/03/14

337

2018/03/14

339

2018/03/14

340

2018/03/14

341

2018/03/14

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح الطة الثيطري
رقن القرار

التاريخ

342

2018/03/14

362

2018/03/15

363

2018/03/15

391

2018/03/19

403

2018/03/19

412

2018/03/19

413

2018/03/20

رقن القرار

التاريخ

404

2018/03/19

405

2018/03/19

408

2018/03/19

423

2018/03/20

424

2018/03/20

425

2018/03/20

426

2018/03/20

427

2018/03/20

428

2018/03/20

القرار

كليح دار العلىم
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح دار العلىم
رقن القرار

التاريخ

429

2018/03/20

435

2018/03/21

436

2018/03/21

رقن القرار

التاريخ

104

2018/03/08

105

2018/03/08

106

2018/03/08

107

2018/03/08

108

2018/03/08

109

2018/03/08

110

2018/03/08

137

2018/03/08

138

2018/03/08

139

2018/03/08

140

2018/03/08

141

2018/03/08

326

2018/03/14

القرار

كليح طة الفن واالسناى
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح طة الفن واالسناى
رقن القرار

التاريخ

327

2018/03/14

365

2018/03/15

366

2018/03/18

367

2018/03/18

374

2018/03/18

375

2018/03/18

376

2018/03/18

377

2018/03/18

382

2018/03/18

383

2018/03/19

384

2018/03/19

385

2018/03/19

386

2018/03/19

387

2018/03/19

388

2018/03/19

389

2018/03/19

390

2018/03/19

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح طة الفن واالسناى
رقن القرار

التاريخ

392

2018/03/19

393

2018/03/19

394

2018/03/19

395

2018/03/19

396

2018/03/19

397

2018/03/19

398

2018/03/19

399

2018/03/19

401

2018/03/19

402

2018/03/19

416

2018/03/20

417

2018/03/20

437

2018/03/21

438

2018/03/21

439

2018/03/21

440

2018/03/21

441

2018/03/21

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح طة الفن واالسناى
رقن القرار

التاريخ

442

2018/03/21

443

2018/03/21

444

2018/03/21

445

2018/03/21

446

2018/03/21

453

2018/03/21

454

2018/03/21

455

2018/03/21

456

2018/03/21

457

2018/03/21

458

2018/03/21

459

2018/03/21

460

2018/03/21

461

2018/03/21

462

2018/03/21

463

2018/03/21

464

2018/03/21

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح طة الفن واالسناى
رقن القرار

التاريخ

465

2018/03/21

466

2018/03/21

467

2018/03/21

478

2018/03/21

482

2018/03/21

483

2018/03/21

484

2018/03/21

485

2018/03/21

486

2018/03/21

487

2018/03/21

488

2018/03/21

رقن القرار

التاريخ

185

2018/03/08

186

2018/03/08

188

2018/03/08

189

2018/03/08

190

2018/03/08

القرار

كليح الصيذلح
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الصيذلح
رقن القرار

التاريخ

191

2018/03/08

192

2018/03/08

193

2018/03/08

194

2018/03/08

195

2018/03/08

196

2018/03/08

197

2018/03/08

220

2018/03/08

221

2018/03/08

222

2018/03/08

223

2018/03/08

224

2018/03/08

225

2018/03/08

226

2018/03/08

227

2018/03/08

280

2018/03/12

281

2018/03/12

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الصيذلح
رقن القرار

التاريخ

282

2018/03/12

283

2018/03/12

284

2018/03/12

285

2018/03/12

286

2018/03/12

287

2018/03/12

301

2018/03/12

302

2018/03/12

303

2018/03/13

القرار

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

63

2018/03/07

239

2018/03/11

240

2018/03/11

241

2018/03/11

242

2018/03/11

243

2018/03/11

244

2018/03/11

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

245

2018/03/11

رقن القرار

التاريخ

143

2018/03/08

144

2018/03/08

145

2018/03/08

146

2018/03/08

147

2018/03/08

148

2018/03/08

149

2018/03/08

150

2018/03/08

151

2018/03/08

152

2018/03/08

153

2018/03/08

154

2018/03/08

155

2018/03/08

القرار

كليح العالج الطثيعً
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

156

2018/03/08

157

2018/03/08

158

2018/03/08

159

2018/03/08

160

2018/03/08

161

2018/03/08

162

2018/03/08

163

2018/03/08

164

2018/03/08

165

2018/03/08

166

2018/03/08

167

2018/03/08

198

2018/03/08

199

2018/03/08

200

2018/03/08

356

2018/03/15

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

447

2018/03/21

448

2018/03/21

449

2018/03/21

450

2018/03/21

رقن القرار

التاريخ

120

2018/03/08

121

2018/03/08

122

2018/03/08

123

2018/03/08

124

2018/03/08

125

2018/03/08

126

2018/03/08

127

2018/03/08

128

2018/03/08

348

2018/03/15

349

2018/03/15

القرار

كليح التوريض
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح التوريض
رقن القرار

التاريخ

414

2018/03/20

415

2018/03/20

468

2018/03/21

469

2018/03/21

470

2018/03/21

489

2018/03/21

رقن القرار

التاريخ

183

2018/03/08

184

2018/03/08

211

2018/03/08

212

2018/03/08

213

2018/03/08

214

2018/03/08

215

2018/03/08

216

2018/03/08

217

2018/03/08

القرار

كليح االعالم
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح االعالم
رقن القرار

التاريخ

218

2018/03/08

219

2018/03/08

292

2018/03/12

رقن القرار

التاريخ

52

2018/03/07

53

2018/03/07

54

2018/03/07

56

2018/03/07

57

2018/03/07

58

2018/03/07

59

2018/03/07

76

2018/03/07

92

2018/03/07

93

2018/03/07

94

2018/03/08

القرار

كليح اآلثار
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح اآلثار
القرار

رقن القرار

التاريخ

471

2018/03/21
كليح التخطيط االقليوً والعورانً
القرار

رقن القرار

التاريخ

55

2018/03/07

73

2018/03/07

236

2018/03/11

237

2018/03/11

238

2018/03/11
كليح الذراساخ العليا للترتيح

رقن القرار

التاريخ

379

2018/03/18

380

2018/03/18

381

2018/03/18

407

2018/03/19

418

2018/03/20

419

2018/03/20

420

2018/03/20

421

2018/03/20

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

كليح الذراساخ العليا للترتيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

422

2018/03/20

431

2018/03/20

432

2018/03/20

433

2018/03/21

434

2018/03/21
كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج

رقن القرار

التاريخ

39

2018/03/06

46

2018/03/06

47

2018/03/06

48

2018/03/07

88

2018/03/07

89

2018/03/07

90

2018/03/07

رقن القرار

التاريخ

64

2018/03/07

القرار

كليح الترتيح النىعيح
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ
رقن القرار

التاريخ

103

2018/03/08

134

2018/03/08

135

2018/03/08

136

2018/03/08

القرار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح
رقن القرار

التاريخ

277

2018/03/12

278

2018/03/12

279

2018/03/12

320

2018/03/13

321

2018/03/13

350

2018/03/15

351

2018/03/15

352

2018/03/15

رقن القرار

التاريخ

328

2018/03/14

329

2018/03/14

القرار

هعهذ األورام القىهً
القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

هعهذ األورام القىهً
رقن القرار

التاريخ

330

2018/03/14

331

2018/03/14

343

2018/03/14

344

2018/03/14

345

2018/03/14

346

2018/03/15

347

2018/03/15

364

2018/03/15

378

2018/03/18

القرار

هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح
رقن القرار

التاريخ

41

2018/03/06

42

2018/03/06

60

2018/03/07

61

2018/03/07

62

2018/03/07

78

2018/03/07

102

2018/03/08

القرار

النشرة الرصمية لجبمعة القبهرة

مركز المعلومبت  -جبمعة القبهرة

 -مبرس 2018

هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

168

2018/03/08

169

2018/03/08

170

2018/03/08

171

2018/03/08

452

2018/03/21

472

2018/03/21

473

2018/03/21
الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

رقن القرار

التاريخ

275

2018/03/12

276

2018/03/12

353

2018/03/15

354

2018/03/15

355

2018/03/15

القرار
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