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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1193لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء

بعد اإلطالع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  203لسنة 1991؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم  12لسنة 2003؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعلى قرار رئييس مجليس اليوزراء رقيم  454لسينة  1987بشينن حددييد االفتالياالت
واألعياد التي يدتالل بها كل عام بجمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  837لسنة  1991بشنن االفتالال بعيد الجالء
 18يونيو؛
وعلييى قييرار رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم  2052لسيينة  2002بشيينن اعترييار يييوم 7
يناير من كل عام أجازة مدفوعة األجر بمناسرة عيد الميالد المجيد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  720لسنة  2009بشنن االفتالال بعيد حدريير
طابا؛
وعلى قيرار المجليس األعليى للقيوات المسيلدة رقيم  41لسينة  2012بشينن االفتاليال
بعيد ثورة  25يناير وعيد الشرطة كل عام بجمهورية مصر العربية؛
قــــــــــــرر:
(المادة األولى)
يدتالييل كييل عييام فييي جمهورييية مصيير العربييية باألعييياد والمناسييرات الرسييمية التالييية
وحعطل فيها وزارات ومصالح الدكومة والهيئات العامة ووفدات اإلدارة المدلية؛
1ـ رأس السنة الهجرية.
2ـ المولد النروي الشريف.
3ـ وقالة عيد الالطر وأيام العيد الثالثة.
4ـ وقالة عيد األضدى وأيام العيد األربعة.
5ـ عيد الميالد المجيد  7يناير.
6ـ عيد ثورة  25يناير وعيد الشرطة.
7ـ عيد شم النسيم.
8ـ عيد حدرير سيناء  25أبريل.
9ـ عيد العمال أول مايو.
10ـ عيد ثورة  30يونيو.
11ـ عيد ثورة  23يوليو.
12ـ عيد القوات المسلدة 6أكتوبر.
ويستدق الموظالون أجازة بنجر كامل عين أييام عطيالت األعيياد والمناسيرات الرسيمية
المشار إليها.

13

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ويسييري فكييم الالقييرحين األولييى والثانييية ميين هيياد المييادة علييى شييركات القطيياع العييام
والعيياملين بهييا علييى أن حقتصيير أجييازة عيييد الالطيير وعيييد األضييدى بالنسييرة لهييم علييى
اليييومين األول والثيياني ميين ايييام عيييد الالطيير ووقاليية عيييد األضييدى واليييومين األول
والثاني من أيام عيد األضدى.
(المادة الثانية)
يدتالل كل عام في جمهورية مصير العربيية باألعيياد التاليية وال حعطيل فيهيا اليوزارات
والمصالح الدكومية والهيئات العامة ووفدات اإلدارة المدلية وشركات القطاع العام:
1ـ عيد حدرير طابا  19مارس وحعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها.
2ـ عيد الجالء  18يونيو وحعطل فيه المدارس والجامعات دون غيرها.
3ـي عيييد السييويس  24أكتييوبر ويييتم االفتالييال بييه فييي مدافظيية السييويس بعييد مواعيييد
العمل الرسمية.
4ـ عيد النصر  23ديسمرر ويتم االفتالال به في مدافظة بورسعيد بعد مواعييد العميل
الرسمية.
5ـ عيد وفاء النيل.
(المادة الثالثة)
بمراعاة فكم الميادة ( )52مين قيانون العميل المشيار إلييه يسيتدق العياملون بالقطياع
الخاص أجازة بنجر كامل عين أييام عطيالت األعيياد والمناسيرات الرسيمية التيي يصيدر
بتدديدها قرار من الوزير المختص بالقوى العاملة.
وبمراعاة أفكام قانون شيركات قطياع األعميال العيام المشيار إلييه يسيري فكيم الالقيرة
السابقة على العاملين بشركات قطاع األعمال العام.
(المادة الرابعة)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  454لسنة  1987المشيار إلييه كميا يلغيى كيل
فكم يخالف أفكام هاا القرار.
(المادة الخامسة)
ينشيير هيياا القييرار فييي الجريييدة الرسييمية ويعمييل بييه اعترييارا ميين اليييوم التييالي لتيياري
نشرد.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في  18شوال سنة 1439هـ.
الموافق  2يوليو سنة 2018م
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطالى كمال مدبولي
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1372لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء

بعد اإلطالع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة 1978؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1193لسنة  2018بشنن األعياد التيي حعطيل
فيهيا وزارات ومصييالح الدكوميية والهيئييات العاميية ووفييدات اإلدارة المدلييية وشييركات
القطاع العام؛
قـــــــــرر:
(المادة األولى)
يكون يوم األثنين الموافق  23من يوليو عام  2018أجازة رسمية مدفوعة األجر في
الييوزارات والمصييالح الدكومييية والهيئييات العاميية ووفييدات اإلدارة المدلييية وشييركات
القطاع العام وذلك بمناسرة ذكرى ثورة  23يوليو.
(المادة الثانية)
ينشر هاا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في  3ذي القعدة سنة 1439هـ
الموافق  16يوليو سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطالى كمال مدبولي
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1439لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء

بعد االطالع على الدستور؛
وعلى القانون رقم  42لسنة  1967بشنن التالويض في االختصاصات؛
وعلى قانون حنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنة 1972؛
وعلى القانون رقم  69لسنة  1973في شنن نظام الريافثين العلمييين فيي الماسسيات
العلمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  269لسنة  2018بتشكيل الوزارة؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والردث العلمي؛
قـــــــرر:
(المادة األولى)
ياليو السييد اليدكتور وزيير التعلييم العيالي والرديث العلميي فيي مراشيرة اختصاصيات
رئيييس مجلييس الييوزراء المنصييوص عليهييا فييي المييادحين ( )91 85ميين قييانون حنظيييم
الجامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنة  1972المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشيير هيياا القييرار فييي الجريييدة الرسييمية ويعمييل بييه اعترييارا ميين اليييوم التييالي لتيياري
نشرد.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في  9ذي القعدة سنة  1439هـ
الموافق  22يولية سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطالى كمال مدبولي

16

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ثالثــــ ًا
قــرارات الســادة الــــوزراء

17

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

18

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

وزارة المالية
قرار رقم  271لسنة 2018

بشنن قواعد صرف العالوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم  81لسنة 2016؛ والعالوة الخاصة العالوة االستثنائية
للموظالين والعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم  96لسنة 2018
وزير المالية

بعد اإلطالع على قانون التنمين االجتماعي رقم  79لسنة 1975؛
وعلى قانون التقاعد والتنمين والمعاشات للقوات المسلدة رقم  90لسنة 1975؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعليييى القيييانون رقيييم  96لسييينة  2018بمييينح عيييالوة خاصييية وعيييالوة اسيييتثنائية
للموظالين والعاملين بالدولة؛
وعلييى القييانون رقييم  99لسيينة  2018بشيينن زيييادة المعاشييات وحعييديل بعييض أفكييام
قانون فقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم  10لسنة 2018؛
وبنا ًء على ما عرضه رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة؛
قـــــــــرر:
(المادة االولى)
يكون الدد األدنى لقيمة العالوة الدورية المستدقة للموظالين المخاطرين بنفكام قيانون
الخدمة المدنية المشار إليه المستدقة في  2018/7/1ـ طرقا ً لينص الميادة ( )37منيه
ـ مرلغ  65جنيها ً شهريا ً وبدون فد أقصى.
(المادة الثانية)
حميينح العييالوة الخاصيية الشييهرية المقييررة بالمييادة الثانييية ميين القييانون رقييم  96لسيينة
 2018المشار إلييه اعترياراً مين أول يولييو  2018للعياملين بالجهياز اإلداري للدولية
ووفدات اإلدارة المدلية والهيئات العامة الدائمين والمياقتين بمكافينة شياملة وذوو
المناصييا العاميية والييربب الثابييم داخييل جمهورييية مصيير العربييية ميين غييير المخيياطرين
بنفكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وكالك العاملون بالدولة الياين حينظم شيئون
حوظيالهم قوانين أو لوائح خاصة.
(المادة الثالثة)
حدسييا العييالوة الخاصيية المقييررة بالمييادة الثانييية ميين القييانون رقييم  96لسيينة 2018
المشييار إليييه بنسييرة ( )%10ميين األجيير األساسييي أو مييا يقابلييه فييي المكافيينة الشيياملة
للعامييل فييي  2018/6/30أو عنييد التعيييين بالنسييرة لميين يعييين بعييد هيياا التيياري ميين
العاملين المستدقين لها وذلك بديد أدنيى  65جنيهيا ً شيهريا ً وبيدون فيد أقصيى وحعيد
هيياد العييالوة جييزءاً ميين األجيير األساسييي للعامييل وحاييم إليييه اعترييارا ميين أول يوليييو
.2018
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(المادة الرابعة)
حكون العيالوة االسيتثنائية المقيررة بالميادة الثالثية مين القيانون رقيم  96لسينة 2018
المشار إليه طرقا ً للدرجة المالية في  2018/6/30أو عند التعيين بالنسيرة لمين يعيين
بعييد هيياا التيياري ميين العيياملين المنصييوص عليييهم فييي المييادة الخامسيية ميين القييانون
الماكور بالئات مالية مقطوعة بواقع  200جنييه شيهريا ً لليدرجات الماليية الرابعية فميا
دونهييا و 190جنيهييا ً شييهريا ً للييدرجات المالييية األولييى والثانييية والثالثييية و180
جنيها ً شهريا ً للدرجات المالية مدير عام فميا فوقهيا أو ميا يعيادل كيل منهيا وحعيد هياد
العالوة جزءاً من األجر الوظيالي أو األساسي لكيل مينهم وحايم إلييه اعتريارا مين أول
يوليييو  2018ويييتم الجمييع بييين هيياد العييالوة والعييالوة الدورييية أو العييالوة الخاصيية
المنصوص عليهما في المادحين األولى والثانية من هاا القرار.
(المادة الخامسة)
ال حصرف العالوة الخاصة أو العالوة االسيتثنائية الشيهرية المقيررة بالقيانون رقيم 96
لسنة  2018المشار إليه لكل من:
1ـ العاملون المسيتدقين لهيا الياين يعمليون فيي الخيارك وذليك فيميا عيدا الياين يعترير
عملهم بالخارك امتداد لعملهم األصلي.
2ـ العاملون المعارون للعمل بالخارك.
3ـ العاملون الموجودون بالداخل في أجازات خاصة بدون مرحا.
4ـي ميين ال يتقاضييى مرحرييه فييي الييداخل ميين العيياملين الموجييودين بالخييارك فييي أجييازات
خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة األجازة أو المندية أو
الرعثة.
وحصرف هاد العالوة للمستدقين لها عند العودة من العميل فيي الخيارك أو اإلعيارة أو
األجازة أو المندية أو الرعثية وذليك اعتريارا مين حياري حسيلمهم العميل باليداخل وعليى
أسيياس األجيير األساسييي المسييتدق لهييم فييي  2018/6/30والدرجيية المالييية فييي ذات
التاري .
(المادة السادسة)
في فالة الجمع بين المعيا ودخيل مين العميل للعياملين المنصيوص علييهم فيي الميادة
الخامسييية مييين القيييانون رقيييم  96لسييينة  2018يكيييون صيييرف العيييالوة الخاصييية أو
االستثنائية التي حقررت بالقانون المشار إليه والزيادة التي حقررت للمعاشات بالقانون
رقم  99لسنة  2018المشار إليه وفقا ً للاوابب اآلحية:
أوالًييـ إذا كييان العامييل مسييتدقا ً لمعييا عيين نالسييه ويقييل سيينه عيين السييتين حصييرف لييه
العييالوة الخاصيية أو العييالوة االسييتثنائية بتييوافر شييروط اسييتدقاقها وعلييى جهيية
عمله أن حخطر جهة صرف المعا بالك فإذا كانم هاد العالوة أقل مين الزييادة
فييي المعييا بمقييدار الالييرق بينهمييا أمييا إذا كانييم العييالوة حسيياوي الزيييادة فييي
المعا أو حزيد عنها فال حصرف له الزيادة في المعا .
ثانياًـ إذا كان العامل مستدقا ً لمعا عين نالسيه وبليغ سين السيتين أو جاوزهيا حصيرف
فإذا كانم هاد الزيادة أقل من العالوة الخاصة أو العيالوة
له الزيادة في المعا
االستثنائية أدى إليه الالرق بينهما من الجهية التيي يعميل بهيا بعيد الدصيول عليى
بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعا بقيمة الزيادة المستدقة له.
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ثالثاًـ إذا كان العامل مستدقا ً لمعا عن الغير يدق له الجميع بيين العيالوة الخاصية أو
العيييالوة االسييييتثنائية والزييييادة فييييي المعيييا بمراعيييياة أفكيييام قييييانون التيييينمين
االجتميياعي الصييادر بالقييانون رقييم  79لسيينة  1975وحعديالحييه وقييانون التقاعييد
والتنمين والمعاشات للقوات المسيلدة الصيادر بالقيانون رقيم  90لسينة 1975
بدسا األفوال.
(المادة السابعة)
يخصيييم بيييالعالوات المنصيييوص عليهيييا فيييي القيييانون رقيييم  96لسييينة  2018بالنسيييرة
للجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري ـ وفدات اإلدارة المدلية ـ
هيئات خدمية) على اعتمادات الراب األول (األجيور وحعويايات العياملين) عليى النديو
التالي:
1ـ بالنسرة للموظالين المخاطرين بقيانون الخدمية المدنيية المسيتدقين للعيالوة الدوريية
والعالوة االستثنائية بالمادحين األوليى والثالثية مين القيانون رقيم  96لسينة 2018
يخصييم بهييا علييى نييوع  5ـ األجيير الييوظيالي برنييد 1ـي الوظييائف الدائميية بالمجموعيية
األولى األجور والردالت النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
2ـيي بالنسييرة للعيياملين غييير المخيياطرين بقييانون الخدميية المدنييية المسييتدقين للعييالوة
الخاصة والعيالوة االسيتثنائية المقيررة بالميادحين الثانيية والثالثية مين القيانون رقيم
 96لسنة  2018يخصم بها على نيوع 1ـي المرحريات األساسيية برنيد  1ـ الوظيائف
الدائمة بالمجموعة األولى األجور والردالت النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
وبالنسرة للهيئات االقتصادية فيتم الخصم بقيمية العالوحيين عليى اعتميادات المجموعية
الثانية ـ األجور.
كمييييا يخصييييم بييييالعالوحين الميييياكورحين (الخاصيييية واالسييييتثنائية) للعيييياملين الميييياقتين
المستدقين لهما على االعتمادات التي يخصم عليها بنجورهم.
وعلى جميع الجهات موافاة وزارة المالية في موعد غايته آخير ينياير  2019بموقيف
الصرف الالعلي وافتياجاحها لتعزيز الرياب األول ((األجيور وحعويايات العياملين)) بعيد
استنالاذ وفورد في فدود ما ال يجاوز قيمة العالوحين المشار إليهما.
(المادة الثامنة)
ينشر هاا القرار في الوقائع المصرية.
صدر في .2018/7/1

وزير المالية
د /مدمد معيب
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الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم  721لسنة 2018
بتاري 2018/6/11

بإعتماد حعديل الئدة النظام األساسي لصندوق التنمين الخاص
ألعااء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

بعييد االطييالع علييى القييانون رقييم  54لسيينة  1975بإصييدار قييانون صييناديق التيينمين
الخاصة والئدته التنالياية وحعديالحها؛
وعلى القانون رقم  10لسينة  1981بإصيدار قيانون اإلشيراف والرقابية عليى التينمين
في مصر والئدته التنالياية وحعديالحهما؛
وعلى القانون رقيم  10لسينة  2009بتنظييم الرقابية عليى األسيواق واألدوات الماليية
غير المصرفية؛
وعلييى قييرار رئيييس الهيئيية العاميية للرقابيية المالييية رقييم  1050لسيينة  2017بتدديييد
اختصاص السادة نائري السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلييى قييرار الهيئيية المصييرية للرقابيية علييى التيينمين رقييم  228لسيينة  1993بقرييول
حسيجيل صييندوق التيينمين الخيياص ألعايياء هيئيية التييدريس والعيياملين بجامعيية القيياهرة
برقم ()471؛
وعلى الئدة النظام األساسي للصندوق وحعديالحها؛
وعليييى مداييير اجتمييياع الجمعيييية العموميييية للصيييندوق المنعقيييدة فيييي 2017/5/18
بالموافقيية علييى حعييديل بعييض مييواد الئديية النظييام األساسييي للصييندوق اعترييارا ميين
2017/1/1؛
وعلى مدار اجتماع لجنة الرم في طلريات التيرخيص بإنشياء صيناديق حينمين خاصية
جديدة وطلرات حعديل أنظمتها األساسية المشكلة بقرار رئييس الهيئية رقيم  330لسينة
 2016بجلسيييتها المنعقيييدة فيييي  2018/5/6بيييإقتراع اعتمييياد التعيييديل المقيييدم مييين
الصندوق الماكور؛
وعلييى ميياكرة اإلدارة العاميية لتييرخيص صييناديق التيينمين الخاصيية بالهيئيية المارخيية
2018/6/7؛
قــــــــــــرر:
مادة 1ـ يستردل بنصوص المادة ( /3و )2/مين الرياب األول ( بيانيات عامية) والرنيدين
(أوالً ثانياً) من المادة ( )8من الراب الثالث ( المزايا ) النصوص التالية:
الراب األول ـ (بيانات عامة):
مادة 3ـ في حطريق أفكام هاا النظام يقصد بـ:
(و) أجر االشتراك:
2ـ أجر االشتراك الاي حصرف بموجره المزايا:
هو األجر األساسي الشهري وفقا ً لجداول األجور المرفقة بالئدة التوظيف بالجهية فيي
 2012/7/1مثرتا ً بقيمته في ذلك التاري وال يعتد بني إضافات أخرى على هاا األجير
أيا ً كان سند إقرارها إال بعيد إعيداد دراسية اكتواريية بالديص المركيز الميالي للصيندوق
واعتمادها من الهيئة.
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الراب الثالث ـ (المزايا):
مادة (:)8
أوالًـ في فالة انتهاء الخدمة لرلوغ سن التقاعد القانوني:
يادي الصندوق للعاو ميزة حنمينية بواقع مائة وخمسة وسرعين شهراً من أجير
اإلشتراك الوارد بالمادة (/3و )2/بدد أقصى مائة وعشرون ألف جنيه.
ثانياًـ في فالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكلي المستديم:
ييادي الصييندوق للعاييو أو لورثتييه الشييرعيين (فييي فاليية عييدم حدديييد مسييتاليدين
عنه) ميزة حنمينية بواقع مائة وخمسة وسرعين شيهراً مين أجير االشيتراك اليوارد
بالمادة (/3و )2/بدد أقصى مائة وعشيرون أليف جنييه وفيد أدنيى خمسيون أليف
جنيه.
مادة 2ـ حسري هاد التعديالت وفقا ً لما قررحه الجمعية العموميية للصيندوق بإجتماعهيا
السالف اإلشارة إليه.
ميادة 3ـي ينشير هياا القيرار فيي الوقييائع المصيرية ويعميل بيه مين الييوم التيالي لتيياري
النشر وعلى الجهات المعنية حنالياد.
نائا رئيس الهيئة
المستشار /رضا عرد المعطي
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وزارة التعليم العالي والردث العلمي
قرار وزاري رقم  2239لسنة 2018
بتاري 2018/7/4

بشنن إجراء حعديل في بعض بنود القرار الوزاري رقم ( )2131بتاري
 2018/6/11بشنن نظام وقواعد القرول بالجامعات الدكومية المصرية
في العام الجامعي 2019/2018
وزير التعليم العالي والردث العلمي ورئيس المجلس األعلى للجامعات

بعد اإلطيالع عليى القيانون رقيم  49لسينة  1972فيي شينن حنظييم الجامعيات القيوانين
المعدلة له؛
وعلييى قييرار رئيييس الجمهورييية رقييم  809لسيينة  1975بإصييدار الالئديية التنالياييية
لقانون حنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاري 2018/5/19؛
وعلى القرار الوزاري رقم ( )2131بتاري 2018/6/11؛
وعلى قرارالمجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاري 2018/6/23؛
قـــــــــــــرر:
(المادة األولى)
أوالًييـ إجييراء حعييديل فييي الرنييد رقييم ((( )5بشيينن حوفيييد اخترييارات القييدرات اعتريياراً ميين
العام الجامعي  ))2019/2018من الرند (فادي عشر :اخترارات القدرات) من القرار
الوزاري رقم ( )2131بتاري (( 2018/6/11بشنن نظام وقواعد القرول بالجامعات
الدكومية المصرية في العام الجامعي  ))2019/2018وذلك على الندو التالي:
 حعديل مسمى اخترارحاري العمارة بكليات الالنون ـ قسم العمارة إلى ((حاري العميارةوالتشكيل واالبتكار)).
 إلغاء المقابلة الشخصية لصعوبة ضيمان حناليياها فيي بعيض الكلييات وإعمياالً بتكيافاالالرص بين المتقدمين.
 إجراء المقابلة الشخصية فقب لكليات التربية الرياضيية بعيد االختريار الطريي والقيواممراشرة ويدصل الطالا فيه على (الئق /غير الئق).
شروط النجاع في االخترارات فصول الطالا على نسرة ( )%50في كل اخترار على
أن يدصيييل فيييي النهايييية عليييى إجميييالي ( )%70مييين إجميييالي حوزييييع درجيييات جمييييع
االخترارات كشرط لنجاع الطالا وفصوله على الئق.
 حوفيد رسوم االخترار بمرليغ  350جنيهيا ً مقسيمة كالتيالي (280جنيهيا ً للكليية ـ 50جنيهيا ً حيياول إلييى الخزانيية العاميية للدوليية ـ  20جنيهيا ً للمجلييس األعلييى للجامعييات فييي
فساب المسابقة المركزية وذلك لصرف مكافنة للجان االختريارات لايمان سيريتها ميع
صرف أداوات ومستلزمات االخترارات التي يتم حوزيعها لجميع الكليات).
التنكيد على عدم حدصيل أي مقابل مادي للنقابات.
ثانياًـ يتم إلغاء أ ي قرار أو جزء من قرار مين القيرارات الوزاريية أو قيرارات المجليس
األعلى للجامعات السابقة يتعار مع هاا القرار.
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(المادة الثانية)
على جميع الجهات المختصة حناليا هاا القرار ويلغى كل نص يخالف ذلك.
(المادة الثالثة)
ينشر هاا القرار في الوقائع المصرية.
وزير التعليم العالي والردث العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د /خالد عرد الغالار
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رابعـــــ ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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قرارات

المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )677بتاري 2018/7/21م
( )1التصديق على مداير اجتمياع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم
( )676بتاري .2018/6/23
• القرار:
المصيادقة عليى مدايير اجتمياع المجليس األعلييى للجامعيات الجلسية رقييم ()676
بتاري .2018/6/23

( )2بدء الدراسة بالعام الدراسي والجامعي الجديد .2019/2018
استعر المجلس الموضوع في ضوء ما عرضيه السييد أ.د /خاليد عريد
الغالار (وزير التعليم العيالي والرديث العلميي) والسييد أ.د /طيارق شيوقي
(وزييير التربييية والتعليييم والتعليييم الالنييي) بشيينن الخريطيية الزمنييية للعييام
الدراسي والجامعي الجديد .2019/2018
• القرار:
التنكيد على بدء الدراسة بالمدارس والجامعات ييوم السيرم الموافيق  22سيرتمرر
.2018

( )3قرار مجلس الوزراء بشنن طلا حخاليض الدد األدنى للقرول بالجامعات
والمعاهييد العليييا المصييرية بدييد أقصييى  %2للطييالب الداصييلين علييى
الثانويييية العامييية واألزهريييية للعيييام الدراسيييي  2018/2017بمدافظييية
شمال سيناء هاا العام فقب.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
ـيييي أفيييييب المجلييييس علمييييا ً بقييييرار مجلييييس الييييوزراء بجلسييييته المنعقييييدة بتيييياري
 2018/7/18المتايييمن أن يتيييولى السييييد أ.د /وزيييير التعلييييم العيييالي والرديييث
العلمييي إفاليية موضييوع دراسيية خالييض الدييد األدنييى المعليين للقرييول بالجامعييات
والمعاهييد العليييا المصييرية للطييالب الداصييلين علييى الثانوييية العاميية واألزهرييية
للعييام الدراسييي  2018/2017بمدافظيية شييمال سيييناء بديييث ال يتجيياوز %2
كدييد أقصييى علييى أن يييتم حطريييق هيياا الخالييض علييى العييام الدراسييي الجييامعي
 2019/2018فقب.
ـ يتم حطريق قرار مجليس اليوزراء المشيار إلييه بعاليية بالتنسييق اإللكترونيي لهياا
العام الجامعي  2019/2018فقب بديث يااف ( )8.2درجة لمجموع درجيات
كييل طالييا فاصييل علييى الشييهادة الثانوييية العاميية المصييرية ميين مدافظيية شييمال
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سيناء عام  2017عند حوزيعه وحرشيده لكليات الجامعات الدكوميية المصيرية
والمعاهييد العالييية الخاصيية التابعيية لييوزارة التعليييم العييالي فييي العييام الجييامعي
 2019/2018فقب .وذلك مراعاة لدالة الارورة والظيروف االسيتثنائية التيي
حم بها مدافظة شمال سيناء ودعم الدولة لها فتى حمر بهاد األزمة.

( )4مراكز ريادة األعمال ودعم االبتكار بالجامعات.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـييي حكلييييف السييييد أ.د /يوسيييف راشيييد (القيييائم بنعميييال أميييين المجليييس األعليييى
للجامعيييات) بإنشييياء إدارة حتريييع المجليييس األعليييى للجامعيييات لمتابعييية حنالييييا
الجامعات في إنشاء مراكز رييادة األعميال ودعيم االبتكيار بهيا والتنسييق بيين
مراكز ريادة األعمال ودعم االبتكار بالجامعات لتنهيل المجتمع لريادة األعميال
ونشيير الييوعي بهييا لخدميية الجامعييات والمنيياطق المديطيية بهييا بالتعيياون مييع
الوزارات المعنية.
2ـي حكليييف السيييد أ.د /عمييرو عييدلي (نائييا وزييير التعليييم والردييث العلمييي لشييئون
الجامعيات) بتقييييم مراكييز رييادة األعمييال ودعييم االبتكيار الموجييودة بالجامعييات
والتواصييل مييع وزارة االحصيياالت والتكنولوجيييا للتنكيييد علييى التعيياون فييي هيياا
الشنن.

( )5خريطة التخصصات العلمية للدراسية بمرفلية الركيالوريوس بالجامعيات
المصرية.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ التوصية لدى السادة رؤساء الجامعيات بتقيديم حصيوراحهم المسيتقرلية لتديديث
خريطييية التخصصيييات العلميييية للدراسييية بمرفلييية الركيييالوريوس بالجامعيييات
المصرية لطرفها في فرص التنسيق التي حتاع للطالب بدءاً مين العيام القيادم
على أن يراعى في خريطة التخصصات الجدييدة افتياجيات المجتميع المصيري
وأولويات التنمية خالل الالترة القادمة.
2ـ حكليف كل من السادة:
نائببو ور ببر للم ابب ل لل ببالي وللميببش لل امببي ل ببئو
أ.د /عمرو عدلي
للجام ات
أ.د /كام ا ا صميي للقائل مأعمال رئ س قطاع لل بئو للققاي بو وللم قبات
مورلرة للم ا ل لل الي
بإعييداد دراسيية حتاييمن وضييع ضييوابب واشييتراطات ومعييايير إنشيياء كليييات أو
حخصصييات علمييية جديييدة بالجامعييات المصييرية وماشييرات قييياس أداء هيياد
الكلييييات والتخصصيييات وحقيييييم الييينمب الديييالي للتخصصيييات العلميييية القائمييية
بالجامعات على ان حعر في جلسة قادمة.
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( )6اقتراع جامعة القاهرة بشنن إضافة شيروط القريول بررنيامل الماجسيتير
المهني  MBAبكلية التجارة بالجامعة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ ي إضييافة شييروط القرييول بررنييامل الماجسييتير المهنييي  MBAبكلييية التجييارة ـ
جامعة القاهرة لتصرح على الندو التالي:
إذا كييان الطالييا فاصييل علييى حقييدير عييام مقرييول فييي مرفليية الركييالوريوس يييتم
إضافة مواد حنهيلية وهي:
ـ حسويق
ـ إدارة الموارد الرشرية
ـ التمويل
ـ المداسرة المالية
على أن يكون النجاع في المقررات التنهيلية من حقدير ( B-جيد) فتى يتسينى
للطالييييا االلتديييياق بررنييييامل الماجسييييتير المهنييييي  MBAعلييييى أن يسييييدد
مصروفات حماثل مصروفات المواد التكميلية علما ً بنن عدد ساعات التيدريس
لكييل مقييرر ( 15سيياعة) وال يعنييي اجتييياز الطالييا لهيياد المقييررات أنييه ميين
الممكن إعالائه من أي مقرر في الررنامل الاي يرغا في االلتداق به.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هاا الشنن.

( )22اقتيييراع جامعييية القييياهرة حعيييديل الالقيييرة (أ) مييين الميييادة ( )4بالالئدييية
الداخلية لمعهد قانون األعمال الدولي بكلية الدقوق.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ ي حعييديل الالقييرة (أ) ميين المييادة ( )4بالالئديية الداخلييية لمعهييد قييانون األعمييال
الييدولي بكلييية الدقييوق ـ جامعيية القيياهرة وذلييك علييى الندييو المرييين بتوصييية
لجنة القطاع القانونية بجلستها بتاري  2018/6/28في هاا الشنن.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هاا الشنن.

( )23اقتراع جامعية القياهرة بشينن الموافقية عليى اعتمياد الالئدية الداخليية
الجديييدة لمرفليية الركييالوريوس لكلييية الداسييرات والمعلومييات بنظييام
الساعات المعتمدة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـيي اعتميياد الالئديية الداخلييية الجديييدة لمرفليية الركييالوريوس بنظييام السيياعات
المعتمييدة والخاصيية بكلييية الداسييرات والمعلومييات ـ جامعيية القيياهرة وبييدء
حطريق الالئدة اعتراراً من العام الدراسي .2019/2018
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2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هاا الشنن.

* اعتميييياد مدايييير اللجنيييية العليييييا للتنسيييييق باجتماعهييييا المنعقييييد بتيييياري
.2018/7/15
• القرار:
اعتميياد مدايير اللجنيية العليييا للتنسيييق باجتماعهييا المنعقييد بتيياري 2018/7/15
المتامن الموضوع التالي:

( )27األعداد المقترع قرولها بكليات الجامعات الدكومية المصرية في العيام
الجامعي .2019/2018
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
ً
 )1أفيييب المجلييس علمييا بقواعييد القرييول والتنسيييق التييي أقييرت فييي المجلييس
األعليييى للجامعيييات والصيييادر بهيييا القيييرار اليييوزاري رقيييم ( )2131بتييياري
.2018/6/11
ً
 )2أفيب المجلس علميا بيالقرارات الوزاريية التيي صيدرت بالموافقية عليى بيدء
الدراسة بالكليات الجدييدة فيي العيام الجيامعي  2019/2018ميع األخيا فيي
االعترييار حدديييد األعييداد المقييررة لهييا فييي فييدود مقترفييات الجامعييات وطرقيا ً
للطاقة اإلستيعابية لهاد الكليات.
 )3الموافقيية علييى اعترييار األعييداد المقييرر قرولهييا فييي العييام الجييامعي الماضييي
 2018/2017أعداد استرشادية عند حدديد اللجنة العلييا للتنسييق لدعيداد
المقييرر قرولهييا فييي العييام الجييامعي الجديييد  2019/2018مييع األخييا فييي
االعترار أعداد الناجدين في امتديان الثانويية العامية المصيرية عيام 2018
(اليييدور األول ل اليييدور الثييياني) والزييييادة الواضيييدة فيييي أعيييداد النييياجدين
وشرائح المجاميع في الثانوية العامة هاا العام عن العام الماضي.

* اعتميياد مدايير لجنيية العالقييات الثقافييية بييالمجلس األعلييى للجامعييات رقييم
( )126بتاري .2018/5/15
( )49مناقشة موضوع متابعة حناليا برنيامل الدكومية بقطياع التعلييم العيالي
وضرب وحقييم منظومة العمل اإلداري بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ حشكل لجنة عليا على مستوى وزارة التعليم العالي والردث العلميي ـ بهيدف
دراسة وحقييم أوضاع الجهاز اإلداري للدولة بقطياع التعلييم العيالي والرديث
العلمييي وحالعيييل قييرار رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم  1146لسيينة 2018
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حمهيداً لالنتقال للعاصمة اإلداريية الجدييدة ـ وذليك برئاسية السييد أ.د /وزيير
التعليم العالي والردث العلمي وعاوية كل من السادة:
أ.د /عمرو عدلي نائبببو ور بببر للم اببب ل لل بببالي وللميبببش لل امبببي ل بببئو
للجام ات
أ.د /اسر ري ت نائبببو ور بببر للم اببب ل لل بببالي وللميبببش لل امبببي ل بببئو
للميش لل امي
أ.د /وسف رل د للقائل مأعمال أم للمجاس لألعاى لاجام ات
وعدد من قيادات وزارة التعليم العالي والردث العلمي.
2ـ حكليف الجامعات بتشكيل إدارة بكل جامعية لمتابعية وحنالييا برنيامل الدكومية
بقطيياع التعليييم العيييالي وضييرب وحقييييم منظومييية العمييل اإلداري بالجامعيييات
المصرية على أن حرلغ الجامعات السيد أ.د /عمرو عدلي نائيا وزيير التعلييم
العييالي والردييث العلمييي لشييئون الجامعييات بريانييات الشييخص المسييئول عيين
اإلدارة بالجامعيية لتوجيهييه للدصييول علييى الييدورات التدريرييية المطلوبيية فييي
هاا الشنن بوزارة التخطيب والمتابعة واإلصالع اإلداري.

( )51ميياكرة بشيينن مييا قامييم بييه اللجييان المشييكلة للنظيير فييي بييدء الدراسيية
بالكليات الجديدة بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ حوجيه الشيكر إليى السيادة أعاياء اللجيان المشيكلة للنظير فيي بيدء الدراسية
بالكلييات الجدييدة بالجامعيات المصييرية نوأمانتهيا الالنييةن وحوجييه الشييكر
إلى الكلية الالنية العسكرية وإلى الرقابة اإلدارية عليى الجهيود المراولية فيي
هاا الصدد.
2ـ صرف بدل انتقال إليى السيادة أعاياء اللجيان المشيكلة بواقيع ( 750جنييه)
للزيييارة داخييل القيياهرة الكرييرى (1150جنيييه) للزيييارة بمدافظييات وجيييه
بدري ( 1500جنيه) للزيارة بالمناطق النائية.

( )57النظر في امكانية حعديل قيمة المقابل المادي لمعادلة الدرجات العلميية
الممنوفة من ماسسيات حعليميية خيارك جمهوريية مصير العربيية مين
 50.000دوالر إلى  5000دوالر لكل حخصص.
• القرار:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى حعييديل قيميية المقابييل المييادي لمعادليية الييدرجات
العلمييية الممنوفيية ميين ماسسييات حعليمييية خييارك جمهورييية مصيير العربييية ميين
خمسين ألف دوالر  50.000إلى خمسة آالف دوالر  5000لكل حخصص.
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( )58كتاب السيد أ.د /رئيس لجنة قطياع الدراسيات الهندسيية بشينن إضيافة
ميييادحي اللغييية اإلنجليزيييية والكيميييياء المتدانيييات المسيييابقة المركزيييية
والموفدة لاللتداق بكليات الهندسة اعترارا من العام الجامعي القادم.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـيي فييي العييام الجييامعي  2020/2019إضييافة مييادة الكيمييياء بجانييا المييواد
األخيرى المالروضيية عليى الطييالب المتقيدمين للمسييابقة المركزيية والموفييدة
للطييالب الداصييلين علييى الثانوييية الالنييية الصييناعية (نظييام الييثال سيينوات)
والمعاهد الالنية الصناعية ونظائرها.
2ـ ي فييي العييام الجييامعي  2021/2020اضييافة مييادة اللغيية اإلنجليزييية بجانييا
الميييواد األخيييرى المالروضييية عليييى الطيييالب المتقيييدمين للمسيييابقة المركزيييية
للطالب الداصلين على المعاهد الالنية الصناعية ونظائرها.

( )59كتاب السيدة أ.د /القائم بنعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والرعثات
بوزارة التعليم العيالي بشينن النظير فيي اإلفصيائية الخاصية بالمرفلية
األولى لتنسيق الطالب الوافدين باإلدارة المركزية لشئون الوافدين.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
ـي أفيييب المجلييس علميا ً بكتيياب السيييدة أ.د /القييائم بنعمييال رئيييس قطيياع الشييئون
الثقافية والرعثات بوزارة التعلييم العيالي بشينن النظير فيي اإلفصيائية الخاصية
بالمرفلة األولى لتنسيق الطالب الوافدين باإلدارة المركزيية لشيئون الوافيدين
على الندو التالي:
األعداد
بيان
م
8376
 1عدد الطالب المتقدمين
4250
 2عدد الطالب غير المستوفيين
4126
 3عدد الطالب المستوفيين
56
 4عدد مستنالاين الرغرات
4070
 5عدد المقرولين*
* ميييوزعين عليييى كلييييات الجامعيييات الدكوميييية المصيييرية عليييى النديييو المريييين
بالجداول المرفقة.
ـ ي بالنسييرة للكليييات التييي حشييترط إجييراء امتدييان قييدرات فيييتم إجييراء امتدانييات
القدرات للطالب الوافدين بنالس قواعيد االمتديان والطريقية المترعية فيي العيام
الماضي وحدم إشراف كل من:
* السيييدة أ.د /رشييا كمييال (رئيييس اإلدارة المركزييية لشييئون الطييالب الوافييدين
بوزارة التعليم العالي).
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* اللجنييية العلييييا لمتابعييية امتدانيييات القيييدرات بالجامعيييات الدكوميييية المصيييرية
(برئاسيية السيييدأ.د /السيييد قنييديل ـ األسييتاذ بكلييية الالنييون الجميليية ـ جامعيية
فلوان).

( )62مشروع حدسين كالاءة الطاقة بالمراني الجامعية بالجامعيات المصيرية
والممول من بنك االئتمان إلعادة التنمية األلماني ()kfw
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على حشكيل لجنة من كل من السادة :
نائببببو ور ببببر للم ابببب ل لل ببببالي وللميببببش لل امببببي ل ببببئو
أ.د /عمرو عدلي
للجام ات
للقائل مأعمال أم للمجاس لألعاى لاجام ات
أ.د /وسف رل د
للمسم ببببببار  /ميمببببببد للمسم ار للقانوني لور ر للم ا ل لل الي وللميش لل امي
للمن اوي
أ.د /ل هاو لمو ع ش نائو ور ر للمال و ل ئو للخرلنو لل امو
وذلييك الحخيياذ االجييراءات الالزميية للرييدء فييي حناليييا مشييروع حدسييين كاليياءة الطاقيية
بالمراني الجامعية بالجامعات المصيرية والمميول مين بنيك االئتميان إلعيادة التنميية
األلميياني ( )kfwومتابعيية التناليييا فييي ضييوء مييا حييم االحاليياق عليييه علييى أن حكييون
أمانيية المجلييس األعلييى للجامعييات هييي الجهيية المنييوط بهييا حناليييا هيياا المشييروع
ووزارة المالية هى التي حقوم بتسدسد قيمة القر .

( )79اقتراع جامعة القاهرة بشنن الموافقة على اآلحي:

1ـ ي إجييراء بعييض التعييديالت بالجييداول الخاصيية بييالمقررات الدراسييية لررنييامل
ماجستير عالك الجاور.
2ـ دمل وحعديل الرند الثاني والثالث من المادة (.)11
3ـ حعديل الرند الرابع من المادة (.)11
4ـ حعديل الرند السادس من المادة (.)13
5ـ حعديل الرند الثاني والثالث من المادة (.)15
بالالئدة الداخلية لكلية طا األسنان بالجامعة (مرفلة الدراسات العليا).

• القرار:

قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـييي إجيييراء بعيييض التعيييديالت بالالئدييية الداخليييية لكليييية طيييا األسييينان (مرفلييية
الدراسات العليا) ـ جامعة القاهرة على الندو التالي:
( )1إجراء بعض التعديالت بالجداول الخاصة بالمقررات الدراسيية لررنيامل
ماجستير عالك الجاور.
( )2دمل وحعديل الرند الثاني والثالث من المادة (.)11
( )3حعديل الرند الرابع من المادة (.)11
( )4حعديل الرند السادس من المادة (.)13
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( )5حعديل الرند الثاني والثالث من المادة (.)15
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هاا الشنن.

القائم بنعمال أمين المجلس
األعلى للجامعات
أ.د /يوسف راشد

36

وزير التعليم العالي والردث العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د /خالد عرد الغالار.
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خامســ ًا
قرارات مجلس جامعة القاهرة
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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1174بتاريــخ (2018/7/31م)

أول :الترحيب بالسادة أعضاء المجلس.
ثانيا :قدم السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة التهنئة للسيدة األستاذة الدكتورة هبة
مصطفى كمال نوح بمناسبة تعيين سيادتها قائما بأعمال نائب رئيس الجامعة
لشئون التعليم والطالب ،وأثني سيادته على جهودها المسبقة عندما كانت وكيال
لكلية اآلثار لشئون التعليم والطالب ،وعميدا للكلية ،وتمنى لها التوفيق.
• وقدم سيادته الشكر للمقدم  /أحمد رضا هجرس عضو الرقابة اإلداريةة السةابق
وتمنى لسيادته دوام التوفيق والتقةدم ،كمةا قةدم سةيادته التهنئةة للمقةدم /م مةد
عالء الدين زيادة عضو الرقابة اإلدارية الجديد ،وتمنى لسيادته التوفيق.
ثالثا :ت دث السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن انطالق المؤتمر الوطني
السادس للشباب من ت ت قبة جامعة القاهرة إلعالن اإلستراتيجية القومية
لتطوير التعليم وبناء اإلنسان المصري ،ت ت رعاية وب ضور فخامة الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،وكل من الدكتور /مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ،وعدد
من الوزراء ،والدكتور /علي عبد العال رئيس مجلس النواب ،وشباب الجامعات
المصرية وأساتذتها ،ممثلين عن جميع م افظات مصر ،باإلضافة إلى حضور
شباب الجامعات ال كومية والخاصة ،وممثلين عن األحزاب السياسية المختلفة،
وأوائل الثانوية العامة ،وأوائل التعليم الفنى ،بخالف نخبة من رجال الدولة
المصرية ،والشخصيات العامة ،والبرلمان ،وغيرهم من مختلَف فئات المجتمع
المصري .وجاءت فعاليات المؤتمر على مدار يومي ( 29-28يوليو) الجاري،
وشهدت جلساته في اليوم األول مناقشة مجموعة من أبرز القضايا
والموضوعات والملفات المل ة المطروحة على أجندة الدولة المصرية ،والتى
تشغل بال المواطنين وت تل حيزا كبيرا من اهتماماتهم ،من أبرزها قضايا
التعليم واستراتيجيات تطويره ،وكيفية الرتقاء بتلك المنظومة التى تشكل عقل
ووجدان األمة ،فضال عن قضايا أخرى مرتبطة بواقع حياة الشعب المصري من
أهمها الص ة والتأمين الص ى ،فيما شهد اليوم الثانى فعاليات جلسة (اسأل
الرئيس) والتى أجاب فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشفافية ووضوح عن
الموجهة إليه عبر صف ة المؤتمر من مختلف شرائح المجتمع
كافة األسئلة
ّ
المصري حول العديد من القضايا التى تشغل الجميع فى مختلف القطاعات.
وعقدت ندوة (استراتيجية بناء اإلنسان المصرى) لكيفية بناء اإلنسان مجتمعيا
وثقافيا وص يا ورياضيا وتعليميا .وترأس السيد الرئيس اجتماع المجلس
األعلي للجامعات بقاعة أحمد لطفي السيد بالجامعة قبل افتتاح فعاليات المؤتمر
ت ت قبة جامعة القاهرة.
• وقد أوضح السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة أن انعقاد المؤتمر في رحاب
جامعتنا العريقة يعد حدثا فريدا ظهرت خالله جامعة القاهرة في أبهي صورها
إلستقبال السيد الرئيس وضيوف المؤتمر .وأثني الجميع وعلى رأسهم رئيس
مجلس الوزراء الدكتور /مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالى والب ث
العلمي الدكتور /خالد عبدالغفار على الجهود التي بذلتها أسرة جامعة القاهرة
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لكي يخرج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة ،حيث كان المؤتمر من أفضل
المؤتمرات الستة تنظيما وإعدادا .فقد ظهرت قدرة الجامعة على التنظيم
والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في المؤتمر وفرق العمل لكي يت قق
هذا اإلنجاز.
وقدم السيد األستاذ الدكتور /م مد عثمان الخشت درع الجامعة لفخامة
الرئيس عبدالفتاح السيسي ،بناء على موافقة مجلس الجامعة.
وقد أثني أعضاء مجلس الجامعة من السادة العمداء على الجهود المخلصة
التي بذلت لكي يخرج المؤتمر بهذه الصورة المشرفة للجامعة ،وأشادوا
بالمظهر الرائع الذي ظهرت به جامعة القاهرة أمام العالم.
وت دث السيد اللواء /كمال الدالي م افظ الجيزة ،مشيرا إلى أنه شارك في كل
المؤتمرات السابقة ب كم منصبه ،وذكر أن هذا المؤتمر من أحسن المؤتمرات
التي عقدت في مصر بوجه عام ،وليس مؤتمرات الشباب فقط ،ونقل لمجلس
الجامعة ت ية كل الوزراء وكبار المسئولين في الدولة على حسن اإلعداد
والتنظيم ،وقدم سيادته الشكر والتقدير للسيد الدكتور /م مد عثمان الخشت
رئيس الجامعة على نجاح المؤتمر.
وت دث األستاذ الدكتور /سعيد ي يى م مود ضو نائب رئيس الجامعة لشئون
خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وشكر األستاذ الدكتور رئيس الجامعة على
جهوده المخلصة في اإلرتقاء بالجامعة ،وأكد سيادته أنه رمز للجامعة
وألعضاء المجلس الموقر ،وأننا جميعا نقدره ون ترمه ون افظ عليه  ،وأشار
سيادته إلى أن ما صدر منه من الفاظ خالل جلسة مجلس الجامعة الماضية لم
يكن مقصودا ،ول يفسد للود قضية ،وأنه يكن لرئيس الجامعة كل الحتـرام
مـع وضـع  100خـط ت ـت كلمـة الحترام لشخص رئيس الجامعة ووعد أل
يتكرر ذلك مستقبال ،وأنه إذا كان فيما صدر منه أى تجاوز فإنه يعتذر عنه .
عبر السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن سعادته بكم اإلنجازات غير
المعتادة التي حققتها جامعة القاهرة هذا العام خالل الفترة من أول (أغسطس
2017م) حتى نهاية (يوليو 2018م) على كافة المستويات العلمية
والتعليمية والب ثية والثقافية واإلدارية واإلنشائية ،وعمل اإلصالحات
الهيكلية الكبرى ،ومختلف عمليات التطوير التي تسير قدما وبصورة
متسارعة وهادفة لت قيق رؤية الجامعة في أن تكون جامعة القاهرة إحدى
جامعات الجيل الثالث ،وأن تصبح في مقدمة الجامعات العالمية ،حتى يمكنها
أن تنهض بدورها المأمول في خدمة وطننا ،والرتقاء بمجتمعنا .وعرض
رئيس الجامعة باختصار بعض مالمح هذه اإلنجازات المتعددة ،وقدم الشكر
لكل السادة نواب رئيس الجامعة والعمداء وكل أعضاء أسرة الجامعة على ما
بذلوه من جهود مخلصة وبناءة لت قيق هذه اإلنجازات التي ت ققت بروح
الفريق وبطموح وثاب .وكان من أبرز هذه اإلنجازات ما يلى:
ت ديث الخطة الستراتيجية للجامعة وفقا لمتطلبات الت ول ن و جامعات الجيل
الثال ث ،وفي ضوء مفهوم األمن القومي الشامل ،وترسيخ مفهوم أخالق
التقدم ،وربط التعليم بنظرية التنمية الشاملة ،والتوسع في األنشطة الطالبية
واإلبداعية التي تنشئ أجيال قادرة على استشراف المستقبل.
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• إدارة العملية المت انية بنجاح كبير خالل العام ،ولم ي دث ما يعكر صفو هذه
المت انات .فلم ت دث أي حالت تسريب ألسئلة المت انات ،والتي جاءت
طبقا للمواصفات األكاديمية التي أقرها مجلس الجامعة ،وهي أن تكون
المت انات في مستوى الطالب ،ومطابقة لمواصفات الورقة المت انية،
سواء في امت انات الجامعة ،أو في امت انات التعليم المفتوح والمدمج.
• تكفلت الجامعة بمساعدة الطالب غير القادرين ،سواء في المصروفات
الدراسية أو مصروفات اإلقامة والتغذية بالمدن الجامعة .كما تم عمل منفذ
داخل الجامعة لبيع تذاكر واشتراكات المترو بأسعار مخفضة ،وتفعيل خدمة
الدفع اإلليكتروني للمصروفات الدراسية ورسوم اإلقامة في المدن الجامعية.
• تم اتخاذ عدة قرارات إصالحية للعاملين بالجامعة ،وزيادة مخصصات السفر
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ل ضور المؤتمرات العالمية ،إلى
جانب ت ول الجامعة تدريجيا وبنسبة كبيرة من الالمركزية إلى المركزية،
وتفعيل سلطة العمداء طبقا للقانون ،وهو األمر الذي أدي إلى سرعة إنهاء
األعمال في فترة مناسبة ،ودون أي تعطيل.
• تم إنجاز العديـد مـن األنشطة الطالبيـة ،وتدشين برامـج لكتشـاف الموهوبيـن
وصناعة النجوم في المجالت األدبية ،والرياضية ،والفنية والثقافية ،وتوسيع
قاعدة مشاركة طالب الكليات والمـدن الجامعيـة في فعاليات الجامعة الثقافية
والتنويرية ،وأبرزها مشروع تطويـر العقـل المصري من خالل فعاليات
معسكـر إعـداد قادة المستقبل الذي نظمتـه الجامعة ،والذي جاء في إطار
مشروع فكري يستهدف تطوير العقل المصري ،وافتتاح عصر جديد قائم على
العقالنية النقدية والتفكير العلمي وبناء مجتمع جديد.
• أطلقت الجامعة عددا من مشروعات الب وث التطبيقية بين أعضاء هيئة
التدريس في بعض المجالت التي تخدم التنمية المجتمعية في الدولة.
• تمت زيادة معدلت النشر العلمـي فـي المجـالت والدوريـات العالمية
المتخصصة ،وقيام الجامعة بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون الب ثي
واألكاديمي والتوأمة مع بعض الجامعات األجنبية .وهو ما ترتب عليه تقدم
الجامعة في التصنيفات الدولية هذا العام إلى جانب حصول بعض تخصصات
البرامج األكاديمية على ترتيب متقدم مثل بعض برامج الصيدلة والهندسة
والطب ،ودخول بعض تخصصات البرامج األخرى في التصنيف ألول مرة هذا
العام.
• كما تم حفر أساسات جامعة القاهرة الدولية بعد شهرين من وضع حجر
األساس ،مع مالحظة أن جامعة القاهرة الدولية تقوم على البرامج المشتركة
مع الجامعات الدولية الكبرى ذات التصنيف المتقدم .مع العلم بأن الجامعة
لديها في الوقت الراهن ثالث عشرة درجة علمية مشتركة مع الجامعات
األجنبية الكبرى.
خامسا  :التأكيد على الكليات بضرورة إرسال الترشي ات الخاصة بتعيين الوكالء
ورؤساء األقسم ومديري المراكز قبل إنتهاء مدة القائمين على رأس العمل
بوقت كاف ل يقل عن ثالثة أشهر ،حتى يمكن اتخاذ إجراءات تعيين
األشخاص الجدد .وطلب رئيس الجامعة من السادة العمداء التشاور معه في
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حالة وجود مناصب خالية في الوقت ال الي ،للتنسيق معهم في اختيار أحد
البدائل الممكنة مؤقتا ،ومنها استمرار الشخص في منصبه قائما باألعمال
ل ين صدور قرار التعيين لمن سيتم اختياره.
سادسةةا :اإلحاطةةة علمةةا بأنةةه تةةم مةةنح مجلةةة جامعةةة القةةاهرة الدوليةةة للب ةةوث العلميةةة
المتقدمة  JARالترتيب السادس عالميا .وهةي المجلةة المتخصصةة فةى نشةر
األب ةاث العلميةة البينيةة ،وال اصةلة علةى معامةل تةأثير  IF4/327مةن أعلةى
هيئة دوليا فى هةذا الشةأن وهةى مؤسسةة تومسةون رويتةرز ،وذلةك ألول مةرة
منةةذ صةةدورها عةةام (2012م) .فقةةد تةةم تصةةنيف المجلةةة فةةى الناشةةر الةةدولى
السةةفير رقةةم ( )6بةةين أرقةةى المجةةالت العالميةةة ،بعةةد مجلتةةي  Naturaeو
 .Scienceوالمجلـة متاحة على اإلنترنت باللغة اإلنجليزية للقةراء والبةاحثين
مةةن دون ال اجةةة إلةةى اشةةتراك لنشةةر الب ةةوث والمقةةالت فةةى مجةةالت العلةةوم
األساسةةةية والتطبيقيةةةة ،بمةةةا فةةةى ذلةةةك العلةةةوم التكنولوجيةةةة ،والعلةةةوم الطبيةةةة
ال يوية ،والتخصصات ذات الصلة.
سابعا  :التاكيد على الكليات اللتزام بقرارات مجلس الجامعة والمجلس األعلى
للجامعات الخاصة بالت ويالت.
ثامنا :قرر المجلس تفويض السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى البت فى
الموضوعات حتى انعقاد مجلس الجامعة القادم ،كما قرر المجلس الموافقة
على تفويض األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والب وث
فى إعمال القانون واللوائح والقرارات وتطبيقها باإلعارات واإلجازات الخاصة
والمهمات والسفر بأنواعه ألعضاء هيئة التدريس على أن يتم عرضها فى
جداول فى الجلسة التالية لعتمادها من مجلس الجامعة.
تاسعا :اإلحاطة علما بخطاب السيد األستاذ الدكتور القائم بأعمال أمين المجلس
األعلى للجامعات بشان الموافقة على قرار مجلس الجامعة بتغيير اسم مركز
جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلى مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج،
وتغيير شعار المركز بما يتوافق مع المسمى الجديد.
• تعميم القرار على الجامعات ال كومية المصرية .
عاشرا :اإلحاطة علما بخطاب السيد األستاذ الدكتور القائم بأعمال أمين المجلس
األعلى للجامعات بشان الموافقة على مايلى :
 -1الالئ ةةةة الدراسةةةية لدبلةةةـوم تكنولوجيةةةـا تشييةةةـد الخامةةةـات الدوائيةةةـة (قسةةةم
الكيمياء العضوية الصيدلية) بكلية الصيدلة – جامعة القاهرة.
 -2تعديل مادة ( )2البند ثالثا من الالئ ة الداخلية لكلية العالج الطبيعى
جامعة القاهرة ،وذلك على الن و المبين بكتاب الجامعة .
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 -3الالئ ةةةة الداخليةةةة المعدلةةةة لبرنةةةامج الدراسةةةات العليةةةا (بنظةةةام السةةةاعات
المعتمةةدة) لكليةةة التمةةريض جامعةةة القةةاهرة بعةةد عمةةل التعةةديالت الخاصةةة
بةةةإدراج مقةةةررات قسةةةمى تعلةةةيم التمةةةريض وتمةةةريض المسةةةنين لةةةدرجتى
الماجستير والدكتوراه.
 -4اعتمةةةةاد الالئ ةةةةة الداخليةةةةة لكليةةةةة الهندسةةةةة – جامعةةةةة القةةةةاهرة (مرحلةةةةة
البكالوريوس ) بنظام الفصلين الدراسيين.
 -5إنشاء برنامج جديد يمنح درجة البكةالوريوس فةى (هندسةة وإدارة الرعايةة
الص ة ية ) بكليةالهندسةةة – جامعةةة القةةاهرة  ،واعتمةةاد الالئ ةةة الدراسةةية
للبرنامج (بنظام الساعات المعتمدة).
 -6أ -الموافقة لمدة عام على أن يجدد بعةد تقيةيم التجربةة علةى إنشةاء البةرامج
المهنية التالية بكلية اآلداب ـ جامعة القاهرة بنظام التعليم المدمج:
 -1برنامج الترجمة اإلنجليزية لمدة ( )4سنوات.
 -2برنامج علم النفس وتطبيقاته.
 -3برنامج الدراسات التاريخية.
 -4برنامج النشر وال فظ الرقمى.
 -5برنامج علم الجتماع التطبيقى.
ب -تأجيل باقى البرامج المطلوب إصدار القرار الوزارى لها ،ل ين
اإلنتهاء من إنتاج المقررات اإللكترونية للبرامج التى تمت الموافقة
عليها ،ورغبة الكلية فى استكمال باقى البرامج.
ج -تقييم البرامج المهنية التى تتم الموافقة على إنشائها سنويا ،والتأكد
من ت قيقها لألهداف المنشودة ،ومراعاتها جميع الشروط
والمواصفات التى وضعتها لجنة التعليم المدمج ،وفى حالة وجود
مخالفات يتم وقف البرنامج.
 -7اعتمةاد لئ ةة الماجسةتير المهنةى فةى الرعايةة الصة ية Health Care
 Managementفةى إطةار اتفاقيةة التعةاون الموقعةة بةين جامعةة القةاهرة
وجامعةةة سةةانت فرانسةةيس بالولي ةـات المت ةـدة األمريكي ةـة بكليةةة التجةةارة
جامعة القاهرة .
 -8اعتماد لئ ة الماجستير المهنى فى ال ماية الجتماعية Professional
 Master in Social Protectionبكلية التجارة جامعة القاهرة .

حادى عشر :اإلحاطة علما بمذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة جورجيا األمريكية
للتعاون الب ثي واألكاديمي في مجال الزراعة ،يوم (2017/7/5م).

ثانى عشر :اإلحاطة علما بالوفود الزائرة للجامعة خالل الفترة الماضية وهى :
• زيارة سفير اليابان لمقابلة األستاذ الدكتور /م مد عثمان الخشت
رئيس الجامعة يوم (2018/7/2م).
• زيارة وفد من جامعة ماربورج بألمانيا لمقابلة األستاذ الدكتور /أيمن
الخطيب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والب وث فى
(2018/7/19م).
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ثالث عشر :اإلحاطة علما بأنشطة الجامعة خالل الفترة الماضية ،وأبرزها:
• افتتاح فعاليات معسكر قادة المستقبل لطالب جامعة القاهرة ،والذي
نظمته الجامعة لطالبها خالل الفترة من  8يوليو الجاري وحتى
منتصف أغسطس المقبل ت ت عنوان "تطوير العقل المصري"،
يوم (2018/7/8م).
• إنهاء الستعدادات ألعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
العليا ،وتخصيص ثالثة معامل لتسجيل رغبات الطالب وأربع مباني
بالمدينة الجامعية ألعمال مكتب التنسيق.
• لقاء مفتوح مع الطالب مع الكاتب الص في مجاهد خلف مدير ت رير
جريدة الجمهورية ،ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل حول تطوير
العقل المصرى ،بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة ،يوم
(2018/7/11م).
• اإلعةةالن عةةن تنظةةيم مسةةابقة فنيةةة كبةةري لتكةةوين أوركسةةترا موسةةيقي
بالجامعة،وحةةةةةةددت الجامعةةةةةةـة مواعيةةةةةةـد الشةةةةةةـتراك والنضةةةةةةمام
لألوركسترا ،اعتبارا من الثالثاء الموافق ( 17يوليو) الجاري وحتى
(يوم  )31من الشهر نفسه للطلبة والطالبات.
• لقاء مفتوح للطالب مع الكاتب الص في أكرم القصاص رئيس الت رير
التنفيذي لجريدة اليوم السابع ،ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل
حول تطوير العقل المصرى ،بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية
للطلبة ،يوم (2018/7/15م).
• لقاء مفتوح للطالب مع الكاتب الص في وائل السمري حول دور
اإلعالم في تطوير العقل المصري ،ضمن فعاليات معسكر قادة
المستقبل لطالب الجامعـة ،بقاعـة المؤتمـرات بالمدينـة الجامعيـة
للطلبـة ،يوم (2018/7/16م).

• لقاء مفتوح للطالب مع الكاتب الص فى م مد البرغوثى مدير ت رير جريدة
الوطن ت ت عنوان "مصر أين وإلي أين؟" ،ضمن فعاليات معسكر قادة
المستقبل لطالب الجامعة ،بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة،
يوم (2018/7/21م) ،ب ضور رئيس الجامعة.

• لقاء مفتوح للطالب مع الكاتبين الص فيين /أشرف عبد الغنى مدير
ت رير جريدة الجمهورية ،وم مد ثروت مدير ت رير صوت األمة،
ضمن فعاليات معسكر قادة المستقبل لطالب الجامعة ،بقاعة
المؤتمرات بالمدينة الجامعية للطلبة ،يوم (2018/7/25م).
• إصدار أحدث طبعة شاملة ل صاد فعاليات الصالون الثقافي والموسم
الثقافي والفني خالل العام الجامعي (2018/2017م).
رابةع عشةر :نعةةى السةيد األسةةتاذ الةدكتور /رئةيس الجامعةةة السةادة األسةةاتذة الةذين توفةةاهم هللا
خالل الفترة من (2018/6/29م) حتى (2018/7/31م) وهـم:
األســــتاذ بكليـــة طب قصر العينى
الدكتور /أحمـــد وائــل فـــرج
األســــتاذ بكليـــة طب قصر العينى
الدكتور  /أنـــــــور بلبـــع
الدكتور /خديجــة منصــور غنيـم األستاذ بكلية الصيدلة جامعة القاهرة
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سائلين هللا تعالى أن يتغمدهم برحمته ،وأن يلهةم أهةاليهم وذويهةم الصةبر
والسلوان.

إدارة الجامعة

المصادقـات

 المصةةادقة علةةى م ضةةر اجتمةةـاع مجلةةـس جامعةةـة القاهةةـرة الجلسةةـة رقةةـم ()1173بتاريـخ (2018/6/25م) والممتدة حتى (2018/6/28م).
 المصةةادقة علةةى قةةرارات األسةةتاذ الةةدكتور /رئةةيس الجامعةةة الصةةادرة بةةالتفويض مةةنمجلةةةس الجامعةةةة خةةةالل الفتةةةرة مةةةن (2018/6/29م) حتةةةى (2018/7/31م) فةةةى
المجالت اآلتية:
 -1منح الدرجات العلمية بمرحلتي (الليسانس والبكالوريوس) و(الدراسات العليا).
 -2تعيةةةين أعضةةةاء مةةةن الخةةةارج بمجةةةالس الكليةةةات ،وضةةةم أسةةةاتذة لمجالسةةةها ،طبقةةةـا
للفقرتين (جـ) و (هـ) مـن المةـادة ( )40مةن القةانون رقةـم ( )49لسةنة (1972م)
بشـأن تنظيم الجامعات.
 -3قبــــــول هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 -4مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
 -5وقةةةـف قةةةـيد وقبةةةـول أعةةةـذار الطةةةـالب بمرحلتةةةـى (الليسانةةةـس والبكالوريةةةـوس)
و(الدراسـات العليا).
 -6قَبـُول أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين عادوا خالل شهر من تاريخ النقطاع.
 -7تقرير إنهاء خدمـة أعضاء هيئة التدريس الذين لم يعةودوا خةـالل سةتة أشةهر مةـن
تاريخ النقطاع.
 -8حالت تص يح بيانات الدرجات العلمية التي قد ي دث فيها خطةأ ،وتتطلةب العةرض
علـةةـى مجلـةةـس الجامعـةةـة ،وذلةةك بعةةد مراجعتهةةا مـةةـن اإلدارة المركزيةةة للشةةئون
القانونية بالجامعة.
 -9حــالت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة.
-10إصةةـدار قةةـرارات إنهةةـاء الخدمةةـة فةةـى حةةـالت انقطةةـاع أعضةةاء هيئةةة التةةدريس
والهيئةةة المعاونةةـة المنتةةدبين أو المعاريةةـن أو مةةن يعمةةـل بشةةكل غيةةر رسمةةـى ت ةةت أى
مسمى لدى أية جهة أخرى خارج الجامعة.
 -11الموافقة على اعتمـاد اإلعفـاءات والخصومـات التـى وافـق عليهـا السـيد األسـتاذ
الدكتور رئيس الجامعة على جميع الخدمات والرسوم.

كلية اآلداب

تعيينــات

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /مؤمنةةة حةةافظ السةةيد عبةةد البةةر فةةى (وظيف ةة أسةةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم اللغة األلمانية وآدابها) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور  /عمةةرو أحمةةد عطيفةةى شة اتة فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم اللغة العربية وآدابها) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /خلود عبد ال فيظ م مةد يعقةوب حجةاب فةى (وظيفةةمدرس) الشاغرة (بقسم اللغات الشرقية وآدابها) بالكلية.
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 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /إهةةداء صةةالح نةةاجى م مةةد فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /نيةةرة م مةةد إبةةراهيم شوشةةة فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم علم النفس) بالكلية.

كلية ال قوق

 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /م مود سعد رفاعى عبةد الةدايم فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم القانون المدنى) بالكلية.

كلية العلوم

 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ياسر فت ةى إبةراهيم عبةد الوهةاب فةى (وظيفةة أسةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم الرياضيات) بالكلية.

كلية طب قصر العينى

 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتورة  /سةةهام عةةوض الشةةربينى علةةى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذ)الشاغرة (بقسم طب األطفال) بالكلية.
 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتورة  /ريةةم إبةةراهيم إسةةماعيل م مةةد فةةى (وظيفةةة أسةةتاذ)الشاغرة (بقسم طب األطفال) بالكلية.
 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتورة  /عليةةاء عةةادل علةةى مصةةطفى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذ)الشاغرة (بقسم طب األطفال) بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عماد أميةل غبريةال حنةا فةى (وظيفةة أسةتاذ) الشةاغرة(بقسم طب األطفال) بالكلية.
 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتورة  /إيمةةان فةةاروق خليةةل إبةةراهيم فةةى (وظيفةةة أسةةتاذ)الشاغرة (بقسم الفسيولوجيا) بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نهى عادل إبراهيم م مد عثمةان فةى (وظيفةة أسةتاذ)الشاغرة (بقسم األمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقة علةـى تعيةين الةدكتور  /م مةد أحمةد م مةد أحمةد م مةد حسةين فةى (وظيفةةأستاذ مساعد) الشاغرة (بقسم األمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /بسةةنت صةةالح سةةعد مليجةةى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم طب األطفال) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /م مود م مد مجدى طه أبو الخير فى (وظيفة أسةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم األمراض المتوطنة) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نرمين نبيل فايد سالم فى (وظيفة مةدرس) الشةاغرة(بقسم الطب الشرعى) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد توكةل الدسةوقى النشةاوى فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم جراحة المسالك البولية) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو أحمد زكى حسين النجار فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالكلية.
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 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /هبه هللا م مود م مود م مد فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم الفارماكولوجيا) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /آلء م مةةود بهةةاء الةةدين م مةةد طةةه فةةى (وظيفةةةمدرس) الشاغرة (بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعالج األلم) بالكلية.

كلية التجارة

 الموافقة على تعيين الدكتورة  /هبه فؤاد على إسماعيل فى (وظيفة أستاذ) الشةاغرة(بقسم إدارة األعمال) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /هشام م مد صبرى عبد الغفار الب يةرى فةى (وظيفةةأستاذ مساعد) الشاغرة (بقسم إدارة األعمال) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد فؤاد أحمد البيومى فةى (وظيفةة أسةتاذ مسةاعد)الشاغرة (بقسم الم اسبة) بالكلية.
 الموافقةةة علةةةـى تعيةةين الةةةدكتور  /عةةةادل حسةةين ثابةةةت أحمةةةد فةةى (وظيفةةةة مةةةدرس)الشاغرة (بقسم الم اسبة) بالكلية.

كلية الهندسة

 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتور /رامةةى م مةةود غريةةب الشةةربينى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذ)الشاغرة (بقسم هندسة األشغال العامة) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور /حسةةن مصةةطفى حسةةن مصةةطفى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم هندسة اإللكترونيات واإلتصالت الكهربية) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /م مد لطفى طه حسن فى (وظيفة مدرس عةن طريةقباإلعالن) الشاغرة (بقسم هندسة الطيران والفضاء) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور  /أحمةةد فةةادى م مةةود فريةةد فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم الهندسة اإلنشائية) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد رويعى عبد العظيم عليةان فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد ي يى يوسف عبةد العظةيم فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم هندسة تكنولوجيا اإلشعاع) بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور /ياسر م مود الشايب فى وظيفة أسةتاذ الشةاغرة بقسةمهندسة المناجم والبترول والفلزات بالكلية،
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد م مد عبد الوهاب عبد هللا فى (وظيفة مدرس)الشاغرة (بقسم هندسة القوى واآللت الكهربية) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور /م مةةد فايةةد علةةى م مةةد زايةةد فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم هندسة القوى الميكانيكية) بالكلية.

كلية الزراعة

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور /ولةةى عصةةام فريةةد عبةةد ال ميةةد فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم الوراثة) بالكلية.
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كلية الطب البيطرى

 الموافقة على تعيين الةدكتور  /أيمةن عبةد المةنعم مجةدى أحمةد مصةطفى فةى (وظيفةةأستاذ) الشاغرة (بقسم الجراحة والتخدير واألشعة) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عبةد البةارى م مةد بةرنس حسةين فةى (وظيفةة أسةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم الكيمياء ال يوية وكيمياء التغذية) بالكلية.

كلية طب األسنان

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /مةةريم م سةةن علةةى الصةةغير فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم طب أسنان األطفال) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /منى سةامى م مةد عبةد الغنةى ال ديةدى فةى (وظيفةةمدرس) الشاغرة (بقسم جراحة الفم والوجه والفكين) بالكلية.

كلية الصيدلة

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور  /أحمةةد مةةروان مةةروان شةةبانه فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /رشةةا أحمةةد م مةةد هاشةةم فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة) بالكلية.
 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتورة  /هالةةة م مةةد أحمةةد ال فنةةاوى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذ)الشاغرة (بقسم العقاقير) بالكلية.
 الموافقةةة علةةى تعيةةين الةةدكتور  /تةةامر م مةةد عصةةام يوسةةف عةةز الةةدين فةةى (وظيفةةةأستاذ) الشاغرة (بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /م مد حسن هانـى كامـل حسـن أبوغالى فةى (وظيفةةأستاذ مساعد) الشاغرة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور  /م مةةود حسةةن م مةةود طعيمةةة فةةى (وظيفةةة أسةةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينا لويس نصيف بقطر فى (وظيفة أسةتاذ مسةاعد)الشاغرة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /بسنت أحمد حبيةب جةاد فةى (وظيفةة أسةتاذ مسةاعد)الشاغرة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /أمنيةةة م مةةد حلمةةى مصةةطفى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة) بالكلية.

كلية القتصاد والعلوم السياسية

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /هبةةه هللا نةةازى سةةيد سةةليم فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم العلوم السياسية) بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة /ياسمين فاروق أحمةد م مةود أبةوالعينين فةى (وظيفةةأستاذ مساعد) الشاغرة (بقسم العلوم السياسية) بالكلية.

48

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كلية العالج الطبيعى

 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أسماء فؤاد عبد المةنعم م مةد فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم الميكانيكا ال يوية) بالكلية.
 الموافقةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /منةى عبةةد الةةرؤوف مرسةةى عبةد ال ميةةد غةةالب فةةى(وظيفة مدرس) الشاغرة (بقسم العالج الطبيعى لضطرابات الجهاز الةدورى التنفسةى
والمسنين) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد سمير إبراهيم عبد الفتةاح فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم العلوم األساسية للعالج الطبيعى) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مةريم عمةران عطيةات جةريس فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم العلوم األساسية) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور  /أحمةةد م مةةد نةةاجى صةةالح فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم العالج الطبيعى للجراحة) بالكلية.

كلية التمريض

 الموافقة على تعيين الدكتورة  /عبير م مد على سعدة فى (وظيفةة أسةتاذ) الشةاغرة(بقسم إدارة التمريض) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سلوى حجاج حسين عبد العزيةز فةى (وظيفةة أسةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم تمريض الباطنى الجراحى) بالكلية.

كلية اإلعالم

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /ياسةةمين م مةةد م مةةود أبةةو العةةال فةةى (وظيفةةةمدرس) الشاغرة (بقسم الص افة) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رنا سمير أحمد صديق أبو زيد فى (وظيفة مةدرس)الشاغرة (بقسم الص افة) بالكلية.
 الموافقة علـى تعيةين الةدكتورة  /مةروة م مةود عبةد هللا أحمةد فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم اإلذاعة والتليفزيون) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتور  /مسةةعد السةةعيد صةةالح عبةةد الةةرحمن فةةى (وظيفةةةمدرس) الشاغرة (بقسم العالقات العامة واإلعالن) بالكلية.

كلية اآلثار

 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ولء علةى عبةد الةرحمن علةى فةى (وظيفةة مةدرس)الشاغرة (بقسم اآلثار المصرية) بالكلية.

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /مهةةا م مةةد عةةز الةةدين حنفةةى السةةيد فةةى (وظيفةةةمدرس) الشاغرة (بقسم التصميم العمرانى) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /منةةى عبةةـد الفتةةـاح عبةةـد المةةنعم عبةةد الهةةادى فةةى(وظيفة مدرس) الشاغرة (بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية) بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتور  /أبو الفتوح سعد أبو الفتوح شلبى فى (وظيفة أسةتاذ)الشاغرة (بقسم التصميم العمرانى) بالكلية.
 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /عبيةةر أحمةةد م مةةد عبةةد القةةوى فةةى (وظيفةةة أسةةتاذمساعد) الشاغرة (بقسم التخطيط العمرانى) بالكلية.

كلية الدراسات العليا للتربية

 بناء على فتةوى المستشةار القةانونى للجامعةة بشةأن تعيةين السةيد /عبةد التةواب سةيدعيسةةى يوسةةف (المةةدرس المسةةاعد بقسةةم التعلةةيم العةةالى والمسةةتمر) بكليةةة الدراسةةات
العليا للتربية فى وظيفة مدرس بذات القسم.
قرر المجلس الموافقة على البدء فى إجراءات تعيين سيادتـه فـى وظيفـة مدرس
بقسم التعليم العالى والمستمر.

كلية التربية للطفولة المبكرة

 الموافقة على تعيين الةدكتورة  /جيهةان عبةد الفتةاح شةفيق عةزام م مةد سةليمان فةى(وظيفة أستاذ مساعد) الشاغرة (بقسم العلوم األساسية) بالكلية.

كلية التربية النوعية

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /نسةةرين حسةةين صةةالح علةةى فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم العلوم التربوية والنفسية) بالكلية.

المعهد القومى لألورام

 الموافقةةة علةةـى تعيةةين الةةدكتورة  /سةةارة ممةةدوح عثمةةان أحمةةد فةةى (وظيفةةة مةةدرس)الشاغرة (بقسم األشعة التشخيصية) بالمعهد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أيمن م مد عبد المطلب على ندا فى (وظيفة مدرس)الشاغرة (بقسم األشعة التشخيصية) بالمعهد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مريم أحمد فؤاد حافظ فى (وظيفة مدرس) الشةاغرة(بقسم بيولجيا األورام) بالمعهد.

معهد الب وث والدراسات اإلفريقية

 الموافقة علةـى تعيةين الةدكتور  /علةى م ةروس علةى فةى (وظيفةة مةدرس) الشةاغرة(بقسم الموارد الطبيعية) بالمعهد مع ت فظ أحد أعضاء القسم.
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تعيينات غير مستوفاة

 عدم الموافقة على ترقية الدكتـور /نايـل سمير أحمـد سليـط (األستاذ المسةاعد بقسةمطب ال الت ال رجة بالكلية) لوظيفة أستاذ.

كلية الهندسة

 عةةدم الموافقةةة علةةى ترقيةةة الةةدكتور /كمةةال مصةةطفى أحمةةد (المةةدرس بقسةةم هندسةةةاألشغال العامة بالكلية) لوظيفة أستاذ مساعد.

كلية الهندسة

تجديد تعاقد

 الموافقةةة علةةى تجديةةد تعاقةةد األسةةتاذ الدكتةةـور  /م مةةد أحمةةد حسةةن السةةيد (األسةةتاذالمتفةةرس سةةابقا للعمةةل بقسةةم هندسةةة القةةوى واآللت الكهربيةةة بالكليةةة) لمةةدة عةةامين
اعتبةةارا مةةن (2018/9/1م) تعاقةةد شةةرفى وذلةةك فةةى ضةةوء نةةص المةةادة ( )123مةةن
قانون تنظيم الجامعات والمستبدل بها قانون رقم ( )84لسنة (2012م).
 الموافقة علةى تجديةد تعاقةد األسةتاذ الدكتةـور  /م مةد فهةيم حسةن (األسةتاذ المتفةرسسةابقا للعمةةل بقسةةم هندسةةة اللكترونيةةات والتصةالت الكهربيةةة بالكليةةة) لمةةدة عةةامين
اعتبةةارا مةةن (2018/9/1م) تعاقةةد شةةرفى وذلةةك فةةى ضةةوء نةةص المةةادة ( )123مةةن
قانون تنظيم الجامعات والمستبدل بها قانون رقم ( )84لسنة (2012م).

كلية اآلداب

تجديد إعــارات

 الموافقة على تجديد إعارة الدكتةـورة  /منةار مةدحت شلبةـى (األسةتاذ المسةاعد بقسةماللغةةة اإلنجليزيةةة وآدابهةةا بالكليةةة) للعمةةـل (بالجامعةةة العربيةةة المفتوحةةة بمصةةر) للعةةام
الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /وائــل م مةـد عرابةـى عبةد المقصةود (األسةتاذالمساعد بقسم اللغة اليابانية وآدابها بالكلية) للعمـل (بجامعة الملك سعود بالسةعودية)
للعام الجامعى السابع (2019/2018م)
 الموافقة علةى تجديةد إعةارة األسةتاذ الدكتةـور  /م مةـد م مةـد عبةـد البةديع (األسةتاذبقسم الجتماع بالكلية) للعمةـل (بجامعةة الب ةرين بةالب رين) فةى نطةاق العةام الجةامعى
السابع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة األسةتاذ الدكتةـور  /سةامى سةليمان أحمةد م مةد (األسةتاذبقسةةم اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة أم القةةرى بالسةةعودية) للعةةةام
الجامعى السابع (2019/2018م).
 الموافقةة علةةى تجديةد إعةةارة األسةةتاذة الدكتةـورة  /منيةةـرة جمةةـال عةز الةةدين سةةليمان(األستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها بالكلية) وتغيير مقةر العمةـل (كمستشةار تطةوير
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اآلداء لشركة دراية بمصر بدل من الجامعة األمريكية بمصر) فى نطاق العام الجةامعى
السابع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /ليلةى سةيد سةميع أبةو سةريع (المةدرس بقسةمالمكتبات والوثائق والمعلومات بالكلية) للعمل (بكليةة صةور الجامعيةة بسةلطنة عمةان)
للعام الجامعى السابع (2019/2018م)

كلية ال قوق

 الموافقة على تجديد إعةارة األسةتاذ الدكتةـور  /خليةل فيكتةور تةادرس (األسةتاذ بقسةمالقةةانون التجةةارى بالكليةةة) للعمةةـل (بكليةةة القةةانون الكويتيةةة العالميةةة بالكويةةت) للعةةام
الجامعى السابع (2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتةـور  /أحمـةـد م مةـدعبد الظاهر (األستاذ بقسم القانون الجنائى بالكلية) للعمةـل (مستشةار قةانونى بالمكتةب
الفنى لوكيل دائةرة القضةاء باإلمةارت) للعةام الجةامعى الرابةع عشةر (2019/2018م)
اعتبارا من (2018/12/1م) مهمة قومية.
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكون تجديد إعارة سيادته اعتبارا
من (2018/12/1م) فى إطار العام الرابع عشر.
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /أحمةد م مةد المهتةدى بةاأل (األسةتاذ المسةاعدبقسم القانون الدولى العام بالكلية) للعمـل (بجامعة قطةر بقطةر) للعةام الجةامعى السةابع
(2019/2018م) اعتبارا من (2018/6/6م) حتى (2019/6/5م)

كلية العلوم

 بنةاء علةةى اقتةةراح الكليةةة الموافقةةة علةةى تجديةد إعةةارة الدكتةةـور  /تةةامر ي يةةى سةةرورم مد (األستاذ المسةاعد بقسةم الكيميةاء بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة القصةيم بالسةعودية)
للعةةةةام الجةةةةامعى العاشةةةةر (2019/2018م) اعتبةةةةارا مةةةةن (2018/8/20م) حتةةةةى
(2019/8/31م) نهاية العقد.
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكون تجديد إعارة سيادته حتى
(2019/8/4م) تاريخ إنتهاء العقد.
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /عصةةام عبةةد ال لةةيم مرسةةى (المةةدرس بقسةةمالجيوفيزيةةاء بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة أم القةةرى بالسةةعودية) فةةى إطةةار العةةام الجةةامعى
الثامن (2019/2018م)
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /م مةةد ربيةةع شةةعبان (األسةةتاذ بقسةةمالكيميةةةاء بالكليةةةة) للعمةةةـل (بجامعةةةة أم القةةةرى بالسةةةعودية) للعةةةام الجةةةامعى العاشةةةر
(2019/2018م)
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /خالةةد عبةةد الصةةبور م مةةد (األسةةتاذبقسم الفيزياء بالكليةة) للعمةـل (بجامعةـة اإلمةـام عبةـد الرحمةـن بةن فيصةل بالسةعودية)
للعام الجامعى السابع (2019/2018م).
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 الموافقة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـورة  /نهلةة م مةد عبةد العزيةز (األسةتاذ المسةاعدبقسم علم ال شرات بالكلية) للعمةـل (بجامعةة حفةر البةاطن بالسةعودية) للعةام الجةامعى
الثامن (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /تامر توحيد كامل اإلدريسى (األسةتاذ المسةاعدبقسةةم الكيميةةاء بالكليةةة) للعمةةـل (بالجامعةةة األمريكيةةة بمصةةر) للعةةام الجةةامعى السةةابع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعةارة الدكتةـور  /م مةد عبةد الهةادى صةالح (األسةتاذ المسةاعدبقسةةم الفيزيةةاء بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة طيبةةة بالسةةعودية) فةةى إطةةار العةةام الجةةامعى
الثامن (2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /وليةةد م مةةد عبةةد ال ميةةد (األسةةتاذ المسةةاعدبقسةةم الرياضةةيات بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة جةةدة بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى السةةابع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /طارق ي يى قابيل (المدرس بقسم علةم النبةاتبالكلية) للعمـل (بجامعة الباحة بالسعودية) للعام الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقةةةة علةةةى تجديةةةد إعةةةارة الدكتةةةـورة  /حنةةةان حسةةةين إبةةةراهيم (المةةةدرس بقسةةةمالفيزياء ال يوية بالكلية) للعمـل (بجامعة أم القرى بالسةعودية) للعةام الجةامعى التاسةع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /م مود فوزى حامةد (المةدرس بقسةم الفيزيةاءال يويةةةةة بالكليةةةةة) للعمةةةةـل (بجامعةةةةة حائةةةةل بالسةةةةعودية) للعةةةةام الجةةةةامعى التاسةةةةع
(2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةةـورة  /شةةيماء م مةةد م مةةود (المةةدرس بقسةةةمالكيميةةةةاء بالكليةةةةة) للعمةةةةـل (بجامعةةةةة طيبةةةةة بالسةةةةعودية) للعةةةةام الجةةةةامعى السةةةةابع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /زينب أحمد عبةد هللا حسةنين (المةدرس بقسةمالكيميةةاء بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الملةةك فيصةةل بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى العاشةةر
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتورة  /داليا يسرى م مد عبد الجليل (المدرس بقسمعلةةم ال يةةوان بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الطةةائف بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى العاشةةر
(2019/2018م)

كلية طب قصر العينى

 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /سامح م مد نبيةل إبراهيةـم أبةو علةم (المةدرسبقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعالج األلم بالكلية) للعمـل (بوزارة الصة ة
بالكويت) للعام الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعةارة الدكتةـور  /سةامح شةكرى زكةى مةرقص (المةدرس بقسةمالتخةةدير والعنايةةة المركةةزة الجراحيةةة وعةةالج األلةةم بالكليةةة) للعمةةـل (بمستشةةفى بةةرايم
باإلمارات) للعام الجامعى الثامن (2019/2018م)
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 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /طةةارق م مةةود سةةامى عبةةد الجةةواد(األستاذ بقسم األمراض النفسية بالكلية) للعمـل (بةالمركز الةوطنى للتأهيةل باإلمةارات)
للعام الجامعى الثامن (2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتةـورة  /منةال م مةدحةةاتم م مةةد الجنةةدى (األسةةتاذ بقسةةم الهسةةتولوجيا بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة القصةةيم
بالسعودية) للعام الجامعى العاشر (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكون تجديد إعارة سةيادتها اعتبةارا
من (2018/8/20م) حتى (2019/8/4م) نهاية العقد.
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذة الدكتةةـورة  /لبنةةى أسةةامة المسةةيرى (األسةةتاذبقسةةم الباثولوجيةةا اإلكلينيكيةةة والكيميائيةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بمركةةز مختبةةرات الرعايةةة
الصةةةة ية الحترافيةةةةة للتشةةةةخيص بةةةةأبو ظبةةةةى باإلمةةةةارات) للعةةةةام الجةةةةامعى التاسةةةةع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتـورة  /منار م مد سعيد الطبالوى (األستاذبقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكليةة) للعمةـل (بةوزارة الصة ة بالسةعودية)
للعةةةةةام الجةةةةةامعى الثةةةةةامن (2019/2018م) اعتبةةةةةارا مةةةةةن (2018/6/7م) حتةةةةةى
(2019/6/6م).
 الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتـورة  /هالة عبةد المةنعم نصةار علةى نصةار(األستاذ بقسم الروماتيزم والتأهيل بالكلية) للعمـل (بةوزارة الصة ة بالسةعودية) للعةام
الجةةةةةةةةامعى السةةةةةةةةابع (2019/2018م) اعتبةةةةةةةةارا مةةةةةةةةن (2018/3/16م) حتةةةةةةةةى
(2019/3/15م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقةة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـورة  /ريهةام عمةاد الةدينعبد هللا أبو خليل (األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائيةة بالكليةة)
للعمـل (بجامعة القصيم بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2019/2018م)
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية علةى أن يكةون تجديةد إعةارة سةيادتها للعةـام
الجامعـى السابـع اعتبـارا مــن (2018/9/1م) حتى (2019/8/4م) نهاية العقد.
 بنةةاء علةةى اقتةةراح الكليةةة الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /مصةةطفى م مةةودم مود خضةير (األسةتاذ المسةاعد بقسةم الباثولوجيةا بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة القصةيم
بالسعودية) للعام الجامعى الثامن (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية علةى أن يكةون تجديةد إعةارة سةيادتها للعةـام
الجامعـى الثامن اعتبـارا مــن (2018/8/21م) حتى (2019/8/4م) نهاية العقد.
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /ماجةةد كمةةال الةةدين م مةةد ري ةةان (األسةةتاذالمسةةةةاعد بقسةةةةم الجراحةةةةة العامةةةةة بالكليةةةةة) للعمةةةةـل (بمستشةةةةفيات بخةةةة الشةةةةرقية
بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى الثةةامن (2019/2018م) اعتبةةارا م ةن (2018/7/15م)
حتى (2019/7/14م).
 الموافقة على تجديةد إعةارة الدكتةـورة  /سةمر صةالح الةدين م مةد السةودة (األسةتاذالمساعد بقسم طب األطفال بالكلية) للعمـل (بمستشفى م مد فخةرى بالسةعودية) للعةام
الجامعى التاسع (2019/2018م).
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 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /أحمةةد سةةعيد عبةةد الغنةةى العنتبلةةى (األسةةتاذالمسةةاعد بقسةةم طةةب وجراحةةة العةةين بالكليةةة) للعمةةـل (بمركةةز مغربةةى للعيةةون واألذن
واألنف وال نجرة واألسنان بالدوحة بقطر) للعام الجامعى العاشر (2019/2018م)
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـورة  /سةةارة عةةادل لبيةةب يونةةان (المةةدرس بقسةةمالباثولوجيةةا اإلكلينيكيةةة والكيميائيةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة تورنتةةو بكنةةدا) فةةى إطةةار
العةةةةةام الجةةةةةامعى الثةةةةةامن (2019/2018م) اعتبةةةةةارا مةةةةةن (2018/7/1م) حتةةةةةى
(2019/6/30م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة الدكتةـورة  /أمةل يوسةف عبةد هللا(المدرس بقسم الفارماكولوجيا الطبية بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة أم القةرى بالسةعودية)
للعام الجامعى التاسع (2019/2018م)
قررالمجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكون تجديد إعارة سيادتها فى العام
الجامعـى العاشر اعتبـارا مــن (2018/9/1م) حتى (2019/8/31م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /م مةةد هشةةام سةةيد أحمةةد إبةةراهيم(األسةةتاذ بقسةةم طةةب األطفةةال بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الملةةك عبةةد العزيةةز بالسةةعودية)
للعام الجامعى السابع (2019/2018م)
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /بهـاء دميـان ميتةاس (األسةتاذ المسةاعد بقسةماألمراض الباطنة بالكلية) للعمـل (بمستشفى برجيل باإلمةارات) للعةام الجةامعى التاسةع
(2019/2018م) اعتبارا من (2018/8/23م) حتى (2019/8/22م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /أحمةةد نبيةةل لطفةةى حسةةن (األسةةتاذ المسةةاعدبقسم األمراض المتوطنة بالكلية) للعمـل (بمتوصف دار الشفاء الطبى بالكويةت) للعةام
الجامعى العاشر (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /داليةا نبيةل عبةاس صةب ى (األسةتاذ المسةاعدبقسةةم التخةةدير والعنايةةة المركةةزة الجراحيةةة وعةةالج األلةةم بالكليةةة) للعمةةـل (بمستشةةفى
العيون التخصصى بالسعودية) للعام الجامعى التاسع (2019/2018م)
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /أحمةةد عبةةد العزيةةز م مةةد عةةارف (األسةةتاذالمسةةاعد بقسةةم التخةةدير والعنايةةة المركةةزة الجراحيةةة وعةةالج األلةةم بالكليةةة) للعمةةةـل
(بمستشفى السيف بالكويت) فى إطار العام الجامعى التاسع (2019/2018م)
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /س ر م ى أحمةد األشةمونى (المةدرس بقسةمالفارماكولوجيةا الطبيةة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة أم القةرى بالسةعودية) للعةام الجةةامعى
التاسع (2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـور  /م مةود حسةن م مةدالبديوى (المدرس بقسم الفسيولوجيا الطبيةة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةـة األمةـير سطةـام
بةةـن عبةةد العزيةةز بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى العاشةةر (2019/2018م) اعتبةةارا مةةن
(2018/8/1م) حتى (2019/7/31م).
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكون تجديد إعارة سيادتها فى العام
الجامعـى العاشر اعتبـارا مــن (2018/9/1م) حتى (2019/8/31م).
 الموافقة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـورة  /دينةا سةليمان السةيد بةدران (المةدرس بقسةمالطب الشرعى والسموم اإلكلينيكية بالكليةة) للعمةـل (بةوزارة الداخليةة بالكويةت) للعةام
الجامعى السابع (2019/2018م)

55

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كلية الهندسة

 بناء على اقتراح الكلية عدم الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتور /أحمد عةالءطةةه القوصةةى األسةةتاذ بقسةةم هندسةةة القةةوى واآللت الكهربيةةة بالكليةةة للعمةةل بجامعةةة
القصيم بالسعودية للعام الجامعى السابع (2019/2018م).
قرر المجلةس الموافقةة علةى تجديةد إعةارة األسةتاذ الةدكتور /أحمةد عةالء طةه القوصةى
للعام الجامعى السابع (2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية عدم الموافقة على تجديد إعةارة الةدكتور /السةيد خلةف أحمةدأبةةو القاسةةم المةةدرس بقسةةم هندسةةة القةةوى الميكانيكيةةة بالكليةةة للعمةةل بجامعةةة جةةازان
بالسعودية للعام الجامعى الثامن (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة الدكتور /السةيد خلةف أحمةد أبةو القاسةم للعةام
الجامعى الثامن (2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية عدم الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتور /م مةد علةىمرسةةى الوجيةةه (األسةةتاذ المتفةةرس بقسةةم هندسةةة المنةةاجم والبتةةرول والفلةةزات بالكليةةة)
للعمل (بالجامعة البريطانية بمصر) للعام الجامعى العاشر (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة علـى تجديـد إعارة األستاذ الدكتور  /م مد على مرسى الوجيةه
للعام الجامعى العاشر (2019/2018م).
 بناء علةى اقتةراح الكليةة عةدم الموافقةة علةى تجديةد إعةارة األسةتاذ الةدكتور /عةاطفعلى العمرى (األستاذ المتفةرس بقسةم هندسةة القةوى واآللت الكهربيةة بالكليةة) للعمةل
(بجامعة جازان بالسعودية) للعام الجامعى التاسع (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة علـى تجديـد إعارة األستاذ الدكتور  /عاطف على العمرى للعةام
الجامعى التاسع (2019/2018م).
 بنةةاء علةةى اقتةةراح الكليةةة عةةدم الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الةةدكتور /مجةةدى سةةعيدإبراهيم صالح (األستاذ المساعد المتفرس بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسةة بالكليةة)
للعمةةل (بالهيئةةة العامةةة للتعلةةيم التطبيقةةى والتةةدريب بالكويةةت) للعةةام الجةةامعى الثةةامن
(2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة علةى تجديةد إعةارة الةدكتور /مجةدى سةعيد إبةراهيم صةالح للعةام
الجامعى الثامن(2019/2018م).

كلية الزراعة

 الموافقة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـور  /وليةد ي يةى إبةراهيم سةالم (األسةتاذ المسةاعدبقسم القتصاد الزراعى بالكلية) للعمـل (مدير اقليمى لمشةروع التسةويق ولوجسةتيات
األعمةال الزراعيةةة المتقدمةةة للعةةام الجةةامعى السةةابع اعتبةةارا مةةن (2018/7/1م) حتةةى
(2019/6/30م)
 الموافقة على تجديةد إعةارة األسةتاذ الدكتةـور  /أحمةد م مةد أهةاب إبةراهيم حجةـازى(األسةةـتاذ بقسةةـم الصةةناعات الغذائيةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة أم القةةرى بالسةةعودية)
للعام الجامعى الثامن (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتـور  /م مد إبةراهيم غنيمةى السةيد (األسةتاذبقسم الهندسة الزراعيةة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة القصةيم بالسةعودية) للعةام الجةامعى
التاسع (2019/2018م).
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 بناء على اقتراح الكلية الموافقة علةى تجديةد إعةارة األسةتاذ الدكتةـور  /إيهةاب رضةاأحمد م مد ال ةارون (األسةتاذ بقسةم اإلنتةاج ال يةوانى بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة طيبةة
بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2019/2018م)
قرر المجلس الموافقةة علةى اقتةراح الكليةة علةى أن يكةون تجديةد إعةارة سةيادته للعةام
الجامعى العاشر من مجموعة إجازته.
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /م مةةد عبةةد ال ميةةد م مةةد العوضةةى(األسةةتاذ بقسةةم الوراثةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الطةةائف بالسةةعودية) اعتبةةارا مةةن
(2018/9/1م) حتى (2018/10/3م) نهاية السنوات العشر المسموح بها.
 الموافقةةةة علةةةى تجديةةةد إعةةةارة الدكتةةةـور  /مةةةدحت م مةةةد مجةةةدى عثمةةةان ال ليبةةةى(المدرس بقسم القتصاد الزراعى بالكلية) للعمـل (بمنظمة األمم المت ةدة بةأديس أبابةا
أثيوبيا) للعام الجامعى الثةانى عشةر (2019/2018م) اعتبةارا مةن (2018/5/28م)
حتى (2019/5/27م) فى سياق المهمة القومية.

كلية الطب البيطرى

 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /جمةةال عبةةد ال كةةيم م مةةد سةةليمان(األسةةةتاذ بقسةةةم األدويةةةة بالكليةةةة) للعمةةةـل (بجامعةةةة األمةةةـير سةةةطام بةةةن عبةةةد العزيةةةز
بالسعودية) فى إطار العام الجامعى العاشر(2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتةـور  /إبةراهيم م مةدأحمةةةد الصةةةباس (األسةةةتاذ بقسةةةم الفيروسةةةات بالكليةةةة) للعمةةةـل (بجامعةةةة الملةةةك فيصةةةل
بالسعودية) فى إطار العام الجامعى العاشر(2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكةون تجديةد إعةارة سةيادته اعتبةارا
من (2018/9/1م) حتى (2019/8/31م) فى إطار العام الجامعى العاشر.
الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتـور  /كمةال علةى أحمةد عطيةة (األسةتاذ بقسةمالفسةةيولوجيا بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة أم القةةرى بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى السةةابع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتـورة  /هدى على على م مد (األستاذ بقسمالتغذية والتغذية اإلكلينيكية بالكلية) للعمـل (بجامعة القصيم بالسعودية) فى إطار العةام
الجامعى العاشر (2019/2018م).
 الموافقةةةة علةةةى تجديةةةد إعةةةارة الدكتةةةـورة  /نةةةادرة الوجةةةود م مةةةد إبةةةراهيم (األسةةةتاذالمسةةاعد بقسةةم األمةةراض الباطنةةة والمعديةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بالهيئةةة العامةةة لشةةئون
الزراعة والثروة السمكية بالكويت) للعام الجامعى العاشر (2019/2018م)
 الموافقةة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـور  /م مةةد م ةى الةدين م مةد (األسةتاذ المسةةاعدبقسةةم األمةةراض الباطنةةة والمعديةةة بالكليةةة) للعمةةـل (كطبيةةب بيطةةرى بعيةةادات سةةبوت
لجراحة ال يوان بولية انديانا بأمريكا) للعام الجامعى السابع (2019/2018م)

كلية دار العلوم

 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذ الدكتةةـور  /م مةةد علةةى السةةعيد دبةةور (األسةةتاذبقسم التاريخ اإلسالمى بالكلية) للعمةـل (بجامعةة أم القةرى بالسةعودية) للعةام الجةامعى
العاشر (2019/2018م).
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 الموافقةةةة علةةةى تجديةةةد إعةةةارة الدكتةةةـور  /م مةةةود دسةةةوقى خليفةةةة (المةةةدرس بقسةةةمالدراسات األدبيةة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة الباحةة بالسةعودية) للعةام الجةامعى التاسةع
(2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /جمال عبد العزيز أحمد (المةدرس بقسةم الن ةووالصرف والعروض بالكلية) للعمـل (مستشار الوزير للشةئون الفنيةة بةوزارة الشةئون
القانونية بسلطنة عمان) للعام الجامعى السابع (2019/2018م)

كلية طب األسنان

 الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتـورة  /إيمان إسماعيـل فةتح البةاب (األسةتاذبقسةةم المةةواد ال يويةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الملةةك عبةةد العزيةةز بالسةةعودية) للعةةام
الجامعى السابع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتـورة  /إيمـان يوسةـف عبةد الةرحمن الفةرت(األسةةتاذ بقسةةم طةةب الفةةم وعةةالج اللثةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الملةةك عبةةد العزيةةز
بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2019/2018م)
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذة الدكتةةـورة  /ناديةةة أمةةين بةةدر (األسةةتاذ بقسةةمالمواد ال يويةة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة أم القةرى بالسةعودية) للعةام الجةامعى السةابع
(2019/2018م).
 الموافقةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـورة  /أمةةل م مةةد علةةى سةةويلم (األسةةتاذ المسةةاعدبقسم الستعاضةة الصةناعية بالكليةة) للعمةـل (بجامعةـة الملةك عبةد العزيةز بالسةعودية)
للعام الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـورة  /أسةماء علةى م مةد يةس (األسةتاذ المسةاعدبقسةةم العةةالج الت فظةةى بالكليةةة) للعمةةـل (بالجامعةةة البريطانيةةة بمصةةر) للعةةام الجةةامعى
الثامن (2019/2018م)
 الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتـور  /أيمن أبو العينين أحمةد (األسةتاذ بقسةمطةب الفةم وعةالج اللثةة بالكليةة) للعمةةـل (بجامعةة أم القةرى بالسةعودية) للعةام الجةةامعى
السابع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديةد إعةارة األسةتاذة الدكتةـورة  /سونةـه م مةـد سةعد الةدين يوسةففوزى (األستاذ بقسم الستعاضات السنية المثبتة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة الملةك عبةد
العزيز بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذة الدكتةةـورة  /سةةـ ر م مةةـد جمةةال الةةدين زكةةى(األسةةتاذ بقسةةم الستعاضةةات السةةنية المثبتةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بةةوزارة الص ة ة لمدينةةة
الملك عبد هللا الطبية بالسعودية) للعام الجامعى الثامن (2019/2018م)
 الموافقة على تجديةد إعةارة األسةتاذة الدكتةـورة  /حنةان أحمةد نجيةب (األسةتاذ بقسةمالستعاضات السنية المثبتة بالكلية) للعمةـل (بجامعـةـة الملةـك عبةد العزيةز بالسةعودية)
للعام الجامعى الثامن (2019/2018م)
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /زينب نبيل إمام إمام (األستاذ المسةاعد بقسةمالستعاضةةات السةةنية المثبتةةة بالكليةةـة) للعمـةةـل (بجامعةةـة أم القةةرى بالسةةعودية) للعةةام
الجامعى السابع (2019/2018م).
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 الموافقة على تجديد إعةارة الدكتةـور  /إيهةـاب ممـةـدوح أحمةـد أبةو الةروس (األسةتاذالمسةاعد بقسةةم الستعاضةة الصةةناعية بالكليةة) للعمةةـل (بجامعةة أم القةةرى بالسةةعودية)
للعام الجامعى السابع (2019/2018م)
 الموافقةةة علةةةى تجديةةةد إعةةارة الدكتةةةـور  /عمةةةرو م مةةد ربيةةةع الشةةةعراوى (األسةةةتاذالمسةةاعد بقسةةم المةةواد ال يويةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة جةةازان بالسةةعودية) للعةةام
الجامعى السابع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /جمةال م مةـد معتمةـد (األسةتاذ المسةاعد بقسةمجراحةةة الفةةم والوجةةه والفكةةين بالكليةةة) للعمةةـل (بالجامعةةة البريطانيةةة بمصةةر) للعةةام
الجامعى العاشر (2019/2018م).
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /أمةانى م مةد الخضةرهيكةل (المةدرس بقسةةم طةب الفةم وأمةةراض اللثةة بالكليةة) للعمةةـل (بمستشةفى األحمةةدى
بالكويت) للعام الجامعى العاشر (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية على أن يكون تجديد إعارة سةيادتها اعتبةارا
من (2018/9/1م) حتى (2019/7/4م) نهاية العشر سنوات المسموح بها.
 الموافقة علةى تجديةد إعةارة الدكتةـور  /حةازم م مةد عةادل مةرزوق (المةدرس بقسةمأشةةعة الفةةم بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الملةةك سةةعود بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى السةةابع
(2019/2018م).

كلية الصيدلة

 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديةد إعةارة األسةتاذة الدكتةـورة  /دينةا م مةدرفيق عبد الرحمن (األستاذ بقسم العقاقير بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة الملةك عبةد العزيةز
بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2019/2018م).
قةررالمجلس الموافقةةة علةى اقتةةراح الكليةة علةةى أن يكةون تجديةةد إعةارة سةةيادتها للعةةام
الجامعى السابع من اإلعارات ال الية.
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /حسام م مد عبد هللا عفيفى (األسةتاذ المسةاعدبقسم العقاقير بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة الملةك عبةد العزيةز بالسةعودية) للعةام الجةامعى
العاشر (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعةارة الدكتةـورة  /أميةرة أحمةد عبةد المتعةال (األسةتاذ المسةاعدبقسم العقاقير بالكلية) للعمـل (بجامعةة الملةك خالةد بالسةعودية) للعةام الجةامعى السةابع
(2019/2018م).
 الموافقةة علةى تجديةةد إعةارة الدكتةةـور  /م مةد علةةـى حيةـدر (األسةةتاذ المسةاعد بقسةةمالصيدلنيات والصةيدلة الصةناعية بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة الشةارقة باإلمةارات) للعةام
الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /هةةانى وجيةةه عبةةد الفتةةاح (األسةةتاذ المسةةاعدبقسةةم الكيميةةاء الت ليليةةة بالكليةةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الملةةةك سةةعود بالسةةعودية) للعةةةام
الجامعى الثامن (2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /كةةريم م مةةود أحمةةد يةةونس (المةةدرس بقسةةمالكيميةةاء الت ليليةةة بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة حائةةل بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى السةةابع
(2019/2018م)
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 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتـور  /م مد عبةد هللاالسيد أغا (األستاذ بقسم الكيمياء الت ليلية بالكلية) للعمـل (بكلية البترجى بالسةعودية)
للعام الجامعى العاشر (2019/2018م).
قةةررالمجلس الموافقةةة علةةى اقتةةراح الكليةةة علةةى أن يكةةون تجديةةد إعةةارة سةةيادته حتةةى
(2019/7/31م) نهاية العقد.
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتةـورة  /أمينةة مهةدى عبةد الجةواد (األسةتاذ المسةاعدبقسم األدوية والسموم بالكلية) للعمـل (بكلية دبةى للصةيدلة باإلمةارات) للعةام الجةامعى
العاشر (2019/2018م)

كلية العالج الطبيعى

 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /على عثمان على على (األستاذ المساعد بقسةمالعالج الطبيعى للجراحةة بالكليةة) للعمةـل (بكليةة البترجةى الطبيةة للعلةوم والتكنولوجيةا
بالسعودية) فى نطاق العام الجامعى السابع (2019/2018م)
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /نيفين م مد م مةد غريةب (األسةتاذ المسةاعدبقسم العالج الطبيعى لضطرابات الجهاز العصةبى العضةلى وجراحتهةا بالكليةة) للعمةـل
(بكليةةة العلةةوم الطبيةةة التطبيقيةةة جامعةةة الطةةائف بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى العاشةةر
واألخير (2019/2018م)

كلية الدراسات العليا للتربية

 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـورة  /عةةال عبةةد الةةرحمن علةةى (المةةدرس بقسةةمدراسات الطفولة بالكليةة) للعمةـل (بجامعةة الجةوف بالسةعودية) للعةام الجةامعى التاسةع
(2019/2018م)
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /م مـد م مـد م مةـود عبةد اللطيةف (المةدرسبقسةةم المنةةاهج وطةةرق التةةدريس بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة اإلمةةام م مةةد بةةن سةةعود
اإلسالمية بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2019/2018م)

كلية التربية للطفولة المبكرة

 الموافقة على تجديةد إعةارة الدكتةـور  /رضةا مسةعد أحمةد الجمةال (األسةتاذ المسةاعدبقسةةم العلةةوم النفسةةية بالكليةةة) للعمةةـل (بجامعةةة الطةةائف بالسةةعودية) للعةةام الجةةامعى
العاشر (2019/2018م)

معهد الدراسات والب وث اإلحصائية

 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /عةةالء أحمةةد عبةةد العزيةةز (األسةةتاذ المسةةاعدبقسةةم اإلحصةةاء التطبيقةةى والقتصةةاد القياسةةى بالمعهةةد) للعمةةـل (بالجامعةةة البريطانيةةة
بمصر) للعام الجامعى التاسع (2019/2018م).

60

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

المعهد القومى لألورام

 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة األسةةتاذة الدكتةةـورة  /أمةةل رفعةةت سةةيد (األسةةتاذ بقسةةماألشةةةعة التشخيصةةةية بالمعهةةةد) للعمةةةـل (بمستشةةةفى األطفةةةال  57357بمصةةةر) للعةةةام
الجامعى الثامن (2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /أحمةةد م مةةد علةةى م مةةد (األسةةتاذ المسةةاعدبقسم األشعة التشخيصية بالمعهد) للعمـل (بوزارة الص ة بالسةعودية) للعةام الجةامعى
الثامن (2019/2018م) اعتبارا من (2018/3/27م) حتى (2019/3/26م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـور  /عمةةرو م مةةد عبةةد الوهةةاب شةةبانة (األسةةتاذالمسةةاعد بقسةةم األشةةعة التشخيصةةية بالمعهةةد) للعمةةـل ( Walsall Healthcare
 NHS Trustبالمملكة المت دة) للعام الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـور  /جرجس عطية مهنى دميان (األستاذ المسةاعدبقسم األشعة العالجية والطب النووى بالمعهد) للعمـل (بوزارة الص ة بالكويت) للعةام
الجامعى التاسع (2019/2018م).
 الموافقةةة علةةى تجديةةد إعةةارة الدكتةةـورة  /نيفةةين م مةةد األزهةةرى (األسةةتاذ المسةةاعدبقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعهد) للعمـل (بجامعة طيبة بالسعودية) للعام الجةامعى
السابع (2019/2018م) اعتبارا من (2018/8/24م) حتى (2019/8/23م).
 الموافقة على تجديد إعارة األسةتاذ الدكتةـور  /شةريف أبةو النجةـا أبةو النجةا (األسةتاذبقسم طب أورام األطفال بالمعهةد) للعمةـل (بمستشةفى  57357لألطفةال بمصةر) للعةام
الجةةامعى الثةةانى عشةةر (2019/2018م) مهمةةة قوميةةة اعتبةةارا مةةن (2018/5/1م)
حتى (.)2019/4/30
 الموافقة على تجديد إعارة الدكتـورة  /منار م مد م مد إسماعيل (األستاذ المسةاعدبقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعهد) للعمـل (بجامعةة أم القةرى بالسةعودية) فةى إطةار
العام الجامعى العاشر (2019/2018م)

كلية طب قصر العينى

منح ألقاب علمية

 الموافقة على منح الدكتور  /أحمد عبد العظيم عبد القادر م مد (المدرس بقسم طةبالعين وجراحتها بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).
 الموافقة على منح الدكتور  /م مد فؤاد عبد اللطيف عثمان (المدرس بقسةم األشةعةالتشخيصية بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).

كلية طب األسنان

 الموافقةةة علةةى مةةنح الةةدكتور  /عمةةرو رجةةب رضةةوان رجةةب البيلةةى (المةةدرس بقسةةمتقويم األسنان بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).

كلية العالج الطبيعى

 الموافقةةة علةةـى مةةنح الةةدكتور  /نةةاجى صةةب ى نصةةيف عبةةد السةةيد (األسةةتاذ المسةةاعدبقسم الميكانيكا ال يوية بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ).
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كلية اإلعالم

 الموافقة علـى منح الةدكتور  /سةعيد م مةد الغريةب إبةراهيم النجار(األسةتاذ المسةاعدبقسم الص افة بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ).

كلية التربية للطفولة المبكرة

 الموافقة على منح الدكتورة  /فاطمة عبد الرؤوف عبد ال ميد هاشم (المدرس بقسمالعلوم األساسية بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).
 الموافقةةة علةةى مةةنح الةةدكتورة  /رانيةةا سةةمير إليةةاس جةةرجس (المةةدرس بقسةةم العلةةوماألساسية بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).

كلية التربية النوعية

 الموافقة على منح الدكتور  /عبد الرحمن عبد ال ميةد عبةد الةرحمن (المةدرس بقسةمالتربية الفنية بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).
 الموافقةةة علةةى مةةنح الةةدكتورة  /نةةرمين حسةةين صةةالح علةةى أحمةةد (المةةدرس بقسةةمالتربية الفنية بالكلية) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).

المعهد القومى لألورام

 الموافقةةة علةةى مةةنح الةةدكتورة  /مةةروة م مةةود حسةةين م مةةود (المةةدرس بقسةةم طةةباألورام بالمعهد) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).
 الموافقة على منح الدكتور  /م مد غريب م مود سالم (المدرس بقسةم طةب األورامبالمعهد) اللقب العلمى (لوظيفة أستاذ مساعد).

المعهد القومى لعلوم الليزر

الموافقةةة علةةـى مةةنح ال ةدكتورة  /أميةةرة عبةةده م مةةد العدلى(األسةةتاذ المسةةاعد بقسةةمتطبيقةةات الليةةزر فةةى القياسةةات والكيميةةاء الضةةوئية والزراعةةة بالمعهةةد) اللقةةب العلمةةى
(لوظيفة أستاذ).

كلية اآلداب

مسائل تنظيمية

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقة علةى تعةديل طريقةة احتسةاب درجةة الماجسةتير األوروبةى
المصرى المشترك فى اللغة والثقافة األسبانية ( )MULCHبكلية اآلداب.

كلية ال قوق

 الموافقة على خطةاب بشةأن اشةتراك بعةض السةادة األسةاتذة مةن جامعةة القةاهرة فةىلجان ف ص اإلنتاج العلمى بأكاديمية الشةرطة فةى بعةض األقسةام القانونيةة والشةرطية
التى تتناسب مع تخصص كل منهم بدءا من العام الجةامعى  2019/2018لمةدة ثةالث
سنوات.
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كلية طب قصر العينى

 الموافقةةة علةةى م ضةةر اجتمةةاع لجنةةة تطةةوير المستشةةفيات مشةةروع قصةةر العينةةى(2020م).

كلية طب األسنان

 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس شةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/18م) بالموافقة على تصةويب قةرار مجلةس كليةة طةب األسةنان ،والخةاص
بمقرر مادة خواص المواد بالكلية.

إدارة الجامعة

 بناء على المذكرة المعروضة بشأن تقرير اللجنةة المشةكلة إلنشةاء صةندوق الرعايةةالطبية للعاملين بالمستشفى الفرنساوى.
قةةرر المجلةةس الموافقةةة علةةى متابعةةة أعمةةال اللجنةةة وتفةةويض األسةةتاذ الةةدكتور رئةةيس
الجامعة بإتخاذ قرار إنشاء الصندوق.

 الموافقةةة علةةى المةةذكرة المعروضةةة بشةةأن اعتمةةاد إجةةراءات المناقصةةة والممارسةةاتوالعقود بمختلف أنواعها خالل الفترة من (2018/6/29م)ذ حتى (2018/7/31م)
 الموافقةةة علةةى خطةةاب األسةةتاذ الةةدكتور مةةديرة معهةةد كونفوشةةيوس بجامعةةة القةةاهرةبالبدء فى وضع اللغة الصينية ضمن قائمة اللغات األجنبية الثانية فى الكليات التى بهةا
لغة أجنبية ثانية.
 الموافقةةة علةةى المةةذكرة المعروضةةة بشةةأن الموافقةةة علةةى تقةةديم  180من ةةة مجانيةةةشاملة المصروفات الدراسية والكتب والقامة والتغذيةة بالمدينةة الجامعيةة لعةدد ()60
من األوائل فى كل (شعبة بالثانونية العامة (شعبة علمةى علةوم ،شةعبة علمةى رياضةة،
شعبة أدبى) للعام الجامعى (2019/2018م)
 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقة على ت ديةد مةدة اإليفةاد للسةادة المبعةوثين لل صةول علةى
الدكتوراه من الخارج.
 الموافقةةة علةةى المةةذكرة المعروضةةة بشةةأن تفةةويض السةةيد األسةةتاذ الةةدكتور رئةةيسالجامعة بإعتماد نتيجة ت كيم الجوائزمن قبل مجلس الجوائز.

كلية الصيدلة

تشكيل لجان ومجالس

 بنةةةاء علةةةى قةةةرار مجلةةةس الدراسةةةات العليةةةا والب ةةةوث بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقةةة علةةى اسةةت داث دبلومةةة تخصصةةية بكليةةة الصةةيدلة ت ةةت
مسةةمى دبلومةةة التغذيةةة اإلكلينيكيةةة وإدخالهةةا فةةى الةةدبلومات التخصصةةية المنصةةوص
عليها فى الالئ ة الداخلية للدراسات العليا.
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قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:ـ
نائــــب رئيـــــس الجامعــة
الدكتور /أيمن سعد نصر الدين الخطـيب
للدراسـات العليـــا والب ــــوث
قةةائم بأعمةةال عميةةد كليةةة طةةب عضوا
الدكتور  /فت ى رزق فاروق خضير
قصر العيني
عميــد كليـــة الطــب البيطـري عضوا
الدكتور  /خالد فاروق العامرى
قةةةةائم بأعمةةةةال عميةةةةـد كليـةةةةـة عضوا
الدكتور /هشــام علـى ســالم علــى
الصيـدلـة
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتهى إليه الدراسةة وتفةويض األسةتاذ الةدكتور
رئيس الجامعة لعتماد تقريرها.
مقررا

كلية الدراسات العليا للتربية

 بنةةةاء علةةةى قةةةرار مجلةةةس الدراسةةةات العليةةةا والب ةةةوث بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقةةةة علةةةى إضةةةافة تخصصةةةات دقيقةةةة لقسةةةم المنةةةاهج وطةةةرق
التدريس بكلية الدراسات العليا للتربية.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:ـ
مقررا
الدكتور /أحمـد الشربينى البسيونى عميـــــــــد كليــــة اآلداب
عميـد كليـة ال اسـبات والمعلـومـات عضوا
الدكتورة  /إيمـان علـي ثـروت
الدكتورة  /أمل عبد الفتاح سويــدان عميد كليـة الدراسـات العليـا للتربيـة عضوا
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بمةا تنتهةى إليةه الدراسةة وعرضةه علةى المجلةس فةى
جلسة قادمة.

إدارة الجامعة

 بناء على المذكرة المعروضة بشأن اتفاقية التعاون بين (جامعة القةاهرة) و(الجامعةةاألمريكية بشأن المراكز الجامعية للتطوير المهنى).
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:ـ
عميــةةةةةةةةةـد كليــةةةةةةةةةـة العـةةةةةةةةةـالج مقررا
الدكتور /عـالء الديـن عبد ال كيم بلبــع
الطبيعــي
الدكتور /طارق فهمى عبد العــزيز الوكيـل عميةةـد المعهـةةـد القومةةـي لعلةةـوم عضوا
الليـزر
مستشةةةةـار قانونةةةةـى لرئيـــةةةةةـس عضوا
الدكتور /رجــب م مود أحمــد طاجــن
الجامعـة
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتهى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فةى
جلسة قادمة.

كلية اآلداب

تعديل لوائح

 بناء على إعادة عرض قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتةاريخ(2018/2/20م) بشةةأن لئ ةةة المقةةررات المقترحةةة لتشةةعيب قسةةم اللغةةات الشةةرقية
وآدابها من الفرق األولى إلى ثالث شعب بمرحلة الليسانس بكلية اآلداب.
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قةةرر المجلةةس إعةةادة عةةرض الموضةةوع علةةى مجلةةس شةةئون التعلةةيم والطةةالب إلعمةةال
شئونه.

كلية طب قصر العينى

 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس شةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/18م) بالموافقةةة علةةى تعةةديل بعةةض المةةواد مةةن الالئ ةةة الماليةةة واإلداريةةة
للبرنامج المتكامل بنظام النقاط المعتمدة بكلية الطب.

كلية الهندسة

 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس شةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/18م) بالموافقة علةى إجةراء تعةديالت بالئ ةة بةرامج البكةالوريوس بنظةام
الساعات المعتمدة بكلية الهندسة.

كلية اآلثار

 الموافقة على تعديل المةادتين ( )12 ، 11مةن لئ ةة البكةالوريوس بنظةام السةاعاتالمعتمةةدة علةةى أن يةةتم اصةةدار الشةةهادات لخريجةةى دفعةةة (2017م) بنظةةام السةةاعات
المعتمدة قبل التعديل ل ين النتهاء من إجراءات التعديل.

المعهد القومى لألورام

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقة على تعديل الالئ ة الداخلية للمعهد القومى لألورام ب يةث
يةةةتم احتسةةةاب نسةةةبة النجةةةاح لكةةةل مةةةادة مةةةن  %60بةةةدل مةةةن  %50ونسةةةبة النجةةةاح
للمجموع العام من  %60كما هى حاليا.

كلية ال قوق

مسائل مالية

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقة على زيادة الرسةوم الدراسةية بنظةـام الساعةـات المعتمةـدة
(دبلـوم ـ ماجستير دكتوراه) على أن يطبق على الطالب المستجدين.

كلية التجارة

 الموافقةةةة علةةةى زيةةةادة مصةةةروفات البةةةرامج الخاصةةةة بمرحلةةةة البكةةةالوريوس نظةةةامالساعات المعتمدة للعام الجامعى  ،2018/2017وكذلك رفع مكافةأت السةادة أعضةاء
هيئةةة التةةدريس لمةةواد مجموعةةات البةةرامج الخاصةةة بنسةةبة  %10عةةن العةةام السةةابق
بالكلية.
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كلية الزراعة

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقة على زيادة المصاريف لطالب الدراسات العليةا للماجسةتير
والدكتوراه على أن تصبح الرسوم الدراسية كمةا هةى ويضةاف عليهةا  100جنيةه لكةل
سةةاعة يقةةوم الطالةةب بدراسةةتها اعتبةةارا مةةن العةةام الجةةامعى (2019/2018م) بكليةةة
الزراعة.على أن يطبق على الطالب المستجدين.

كلية الصيدلة

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقةةة علةةى زيةةادة الرسةةوم الدراسةةية لطةةالب الدراسةةات العليةةا
بإضافة  100جنيه عن كل ساعة معتمدة يقوم الطالب بدراستها فى بةرامج الةدبلومات
التخصصةةةةية المختلفةةةةة وفةةةةى تمهيةةةةدى الماجسةةةةتير اعتبةةةةارا مةةةةن العةةةةام الجةةةةامعى
(2019/2018م) بكلية الصيدلة.على أن يطبق على الطالب المستجدين.

كلية القتصاد والعلوم السياسية

 الموافقةةة علةةى تجديةةد شةةهادة اسةةتثمار البنةةك األهلةةى المصةةرى مجموعةةة (ب) بمبل ة 3000جنيةةه (ثالثةةة األف جنيةةه) باسةةم الةةدكتور /م مةةد زكةةى شةةافعى وفقةةا لتةةةاريخ
است قاقها فى سبتمبر (2018م).مـع الشكر.
 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس شةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2017/6/13م) بالموافقة على زيةادة المصةروفات الدراسةية للفصةل الصةيفى بنظةام
السةةاعات المعتمةةدة بنسةةبة  %50للسةةاعة المعتمةةدة عةةن قيمتهةةا فةةى الفصةةل الدراسةةى
العادى بكليـة القتصاد والعلوم السياسية.
 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقةةة علةةى تعةةديل مصةةروفات الدراسةةات العليةةا بنظةةام السةةاعات
المعتمدة بكلية القتصاد والعلوم السياسية.على أن يطبق على الطالب المستجدين.

كلية اآلثار

 بنةةةاء علةةةى قةةةرار مجلةةةس الدراسةةةات العليةةةا والب ةةةوث بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقةةةةة علةةةةى زيةةةةادة الرسةةةةوم الدراسةةةةية علةةةةى جميةةةةـع بةةةةرامج
الدراسةةـات العليةةـا (دبلةةوم ـ ماجسةةتير ـ دكتةةوراه) باللغةةة العربيةةة واإلنجليزيةةة بنظةةام
الساعات المعتمدة بالئ تى ( )2018 ، 2013ورسوم درجتى الماجستير والةدكتوراه
بالالئ ة القديمة قبل (2013م) على أن تطبق بداية العام الجامعى(2019/2018م)
بكلية اآلثار.
قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةةة علةةةةى قةةةةرار مجلةةةةس الدراسةةةةات العليةةةةا والب ةةةةوث بجلسةةةةة
(2018/7/15م) فى هذا الشةأن علةى أن يطبةق علةى الطةالب المسةتجدين ،وأن تةورد
حصة الجامعة طبقا للنسب المقررة.
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كلية الدراسات العليا للتربية

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقة على زيادة المصروفات بالدبلوم العامة فةى التربيةة شةعبة
المدارس الخاصة  300جنيه لكل مقةرر دراسةى بةدل مةن  88جنيةه لعةدد ( )20مقةرر
دراسةةةى ليصةةةبح  6000جنيةةةه بةةةدل مةةةن  1760جنيةةةه.على أن يطبةةةق علةةةى الطةةةالب
المستجدين.

كلية ال اسبات والمعلومات

 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس شةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/18م) بالمةةـوافقة علةةى زيةةـادة رسةةوم السةةاعات المعتمةةدة (لطةةالب البةةرامج
الخاصةةةة) مةةةن ( 500جنيةةةه للسةةةاعة المعتمةةةدة إلةةةى  600جنيةةةه) بكليةةةة ال اسةةةبات
والمعلومات،مع التأكيد علةى أن حصةة الجامعةة  %25تطبةق مةع التعمةيم علةى جميةع
البرامج الخاصة.

إدارة الجامعة

 الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والب ةوثبشأن تخصيص مبل  16،000000جنيهةا (فقةط سةتة عشةرة مليةون جنيهةا) خصةما
مةةن حسةةاب صةةندوق الخةةدمات التعليميةةة بالصةةناديق الخاصةةة للصةةرف منهةةا كمكافةةأت
للنشر العلمى.
 بشةةأن م ضةةر اجتمةةاع اللجنةةة الماليةةة المشةةكلة بقةةرار مةةن مجلةةس شةةئون التعلةةيموالطالب للنظر فى توحيد ت صيل مقابل الخدمات المقدمة للطالب على مستوى كليةات
الجامعة.
القرار  :وافق المجلس على مقترح المساهمات مقابل الخدمات فقط.

كلية الطب البيطرى

شئون أعضاء هيئة التدريس

 الموافقة على استالم العمةل الطبيةب /أحمةد السةيد عاشةور (المةدرس المسةاعد بقسةمالجراحة والتخدير واألشعة بالكلية) اعتبارا من (2018/6/26م)

كلية دار العلوم

 الموافقـة علـى رفـع عقوبة اللةوم الموقةع علةى األسةتاذ الةدكتور /ياسةر حسةن رجةب(األستاذ بقسم الن و والصرف والعروض بالكلية)

كلية الزراعة

اتفاقيات تعاون

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2017/11/19م) بالموافقةةةة علةةةى مةةةذكرة التفةةةاهم بةةةين (جامعةةةة القةةةاهرة ـ كليةةةة
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الزراعةةة) و(مجلةةس أمنةةاء النظةةام الجةةامعى بجورجيةةا بالنيابةةة عةةن جامعةةة جورجيةةا ـ
أثينس ـ بأمريكا) فى برامج الب ث والتعليم والتدريب.

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى

 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس الدراسةةةات العليةةةا والب ةةةوث بةةةالتفويض خةةةالل شةةةهرأغسةةطس بالموافقةةة علةةى بروتوكةةول تعةةاون مشةةترك بةةين (جامعةةة القةةاهرة ـ كليةةة
التخطيط اإلقليمى والعمرانى) و(الهيئة القومية لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء).

كلية الطب البيطرى

شئون الطالب

 الموافقةةةة علةةةى قةةةرار مجلةةةس شةةةئون التعلةةةيم والطةةةالب بجلسةةةته المنعقةةةدة بتةةةاريخ(2018/7/18م) بالموافقةةة علةةى اعتمةةاد البةةرامج الخمةةس المتميةةزة بنظةةام السةةاعات
المعتمـدة بكليـة الطب البيطرى.

كلية القتصاد والعلوم السياسية

 الموافقةةة علةةى معادلةةة المقةةررات الدراسةةية لعةةدد ( )7مةةن طةةالب المسةةتوى الثةةانىبالكلية بنظام الساعات المعتمدة (الشعبة الفرنسى)

كلية الصيدلة

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/7/15م) بالموافقةةةةة علةةةةى تصةةةةويب بعةةةةض األخطةةةةاء الماديةةةةة بالةةةةدبلومات
صصةةية (دبلةةوم اليقظةةة الدوائيةةة) و (دبلةةوم علةةم الجينةةوم والمعلوماتيةةة اإلحيائيةةة)
التخ ُ
بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بكلية الصيدلة.

تغيير مسمى
معهد الب وث والدراسات اإلفريقية

 الموافقةةة علةةى قةةرار مجلةةس الدراسةةات العليةةا والب ةةوث بجلسةةته المنعقةةدة بتةةاريخ(2018/6/20م) بالموافقةةة علةةى تغييةةر مسةةمى معهةةد الب ةةوث والدراسةةات اإلفريقيةةة
إلى كلية الدراسات اإلفريقية العليا.

كلية العلوم

اجازات

 الموافقةةة علةةى احتسةةاب الفتةةرة مةةن (2018/4/1م) حتةةى (2018/5/25م) التةةىتجاوزهةةا األسةةتاذ الةةدكتور  /مجةةـدى يوسةةـف أمةةين (األسةةتاذ بقسةةم الفلةةك واألرصةةاد
الجوية بالكلية) على أنها إجازة خاصة بدون مرتب.
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 الموافقةةةة علةةةى احتسةةةاب الفتةةةرة مةةةن (2017/3/2م) حتةةةى (2018/2/9م) التةةةىتجاوزهةةا األسةةتاذ الةةدكتور  /صب ةةـى سةةـيد إبراهيةةـم (األسةةتاذ المتفةةرس بقسةةم الفيزيةةاء
بالكلية) عقب انتهاء اإلجةازة الخاصةة بةدون مرتةب لمرافقةة الزوجةة علةى أنهةا إجةازة
خاصة بدون مرتب.
 الموافقةةةة علةةةى احتسةةةاب الفتةةةرة مةةةن (2018/3/5م) حتةةةى (2018/6/9م) التةةةىتجاوزتها األستاذة الدكتورة  /نبيلة عبد الشافى خضر (األستاذ بقسم الكيمياء بالكليةة)
على إنها إجازة خاصة بدون مرتب.
 الموافقةةة علةةى احتسةةاب الفتةةرة مةةن (2018/5/1م) حتةةى (2018/6/24م) التةةىتجاوزتها الدكتور  /م سن أحمد عبد الفتاح (المدرس بقسم الجيولوجيا بالكليةة) علةى
إنها إجازة خاصة بدون مرتب.
 بنةةاء علةةى اقتةةراح الكليةةة الموافقةةة علةةى احتسةةاب الفتةةرة مةةن (2017/6/1م) حتةةى(2017/6/21م) امتةةداد لاجةةازة الدراسةةية بمرتةةب يصةةرف بالةةداخل التةةى تجاوزتهةةا
اآلنسة  /شةيماء ياسةر أحمةد (المةدرس المسةاعد بقسةم الرياضةيات بالكليةة) علةى إنهةا
إجازة خاصة بدون مرتب.
قةةةةرر المجلةةةةس الموافقةةةةة علةةةةى احتسةةةةاب فتةةةةرة التجةةةةاوز لسةةةةيادتها اعتبةةةةارا مةةةةن
(2017/5/9م) اليةةوم التةةالى لتةةاريخ المناقشةةة حتةةى (2017/6/21م) اليةةوم السةةابق
لستالم العمل بالكلية.

كلية التجارة

 الموافقة على تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب للدكتورة  /ماجدة حسنى سعيد أبوسعدة (األستاذ المساعد بقسم الم اسبة بالكلية) لرعاية األسرة بالخارج (البةن) لمةدة
عام ثان اعتبارا من (2018/9/12م) مع التصريح لسةيادتها بالعمةل بجامعةة Essex
خالل فترة اإلجازة مع إلزام سيادتها بالنشر العلمى بإسم جامعة القاهرة.

كلية الهندسة

 الموافقة علةى احتسةاب الفتةرة مةن (2017/12/21م) اليةوم التةالى آلخةر مةد حتةى(2018/6/26م) اليوم السابق لتسةليم العمةل التةى تجاوزهةا المهنةدس /أيمةن م مةود
بيومى م مود (المدرس المساعد بقسم هندسةة القةوى الميكانيكيةة بالكليةة) علةى إنهةا
إجازة خاصة بدون مرتب.

كلية الزراعة

 الموافقةةة علةةى احتسةةاب الفتةةرة مةةن (2017/2/16م) حتةةى (2018/3/31م) التةةىتجاوزهةةا الةةدكتور  /فةةؤاد م مةةد عبةةد الغنةةى إبةةراهيم (المةةدرس المتفةةرس بقسةةم اإلنتةةاج
ال يوانى بالكلية) على إنها إجازة خاصة بدون مرتب.

كلية طب األسنان

 بنةةاء علةةى اللتمةةاس المقةةدم مةةن األسةةتاذة الةةدكتورة  /مدي ةةـة م مةةـود جمعةةـه أحمةةـد(األستاذ المتفرس بكلية طب األسنان لحتساب العام الجامعى (2018/2017م) إجازة
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خاصة بدون مرتب اسةتثنائيا مةن رصةيد إجازاتهةا وتمكينهةا مةن اسةتالم العمةل بالكليةة
بعد عرضه على المستشار القانونى للجامعة.
قةةةةـرر المجلةةةةس الموافقةةةةـة علةةةةـى احتسةةةةـاب الفتةةةةرة مـةةةةـن (2017/9/1م) حتـةةةةـى
(2018/7/31م) تاريخ موافقة مجلس الجامعة إجازة خاصة بدون مرتب بعد موافقة
مجلسا القسم والكلية.

كلية القتصاد والعلوم السياسية

 بناء علةى اقتةراح الكليةة الموافقةة علةى احتسةاب الفتةرة مةن (2017/10/1م) حتةى(2018/2/13م) اليةةوم السةةابق لتسةةلم العمةةل التةةى تجاوزتهةةا اآلنسةةة  /ماريةةا أديةةب
جةةرجس دوس (المةةدرس المسةةاعد بقسةةم العلةةوم السياسةةية بالكليةةة) علةةى أنهةةا إجةةازة
خاصة بدون مرتب.
قةةرر المجلةةس الموافقةةة علةةى احتسةةاب فتةةرة التجةةاوز لسةةيادتها مةةن (2017/10/1م)
حتةةى (2018/2/13م) اليةةوم السةةابق لتسةةلمها سةةيادتها العمةةل إجةةازة خاصةةة بةةدون
مرتةةب علةةى أن تعةةود لمناقشةةة الةةدكتوراه طبقةةا لخطةةاب المشةةرف فةةى نهايةةة أكتةةوبر
(2018م).

كلية اآلداب

إحالة للمعاش المبكر

 الموافقةةة علةةى إحالةةة الةةدكتورة  /سةةامية مةةدحت أحمةةد حامةةد سةةراج الةةدين (األسةةتاذالمسةةةاعد بقسةةةم اللغةةةة اإلنجليزيةةةة وآدابهةةةا بالكليةةةة) للمعةةةاش المبكةةةر اعتبةةةارا مةةةن
(2018/5/1م) وذلةةك بنةةاء علةةى الطلةةب المقةةدم مةةن سةةيادتها طبقةةا لقواعةةد التيسةةير
بالمادة ( )2/ 70من قانون الخدمة المدنية رقم ( )81لسنة (2016م)

كلية طب قصر العينى

 الموافقة علةى إحالةة الةدكتور /م مةـد عطيـةـه علةـى حسةـن (األسةتاذ المسةاعد بقسةمالهسةةتولوجيا بالكليةةة) للمعةةاش المبكةةر اعتبةةارا مةةن (2018/9/1م) وذلةةك بنةةاء علةةى
الطلب المقدم من سةيادتها طبقةا لقواعةد التيسةير بالمةادة ( )2/ 70مةن قةانون الخدمةة
المدنية رقم ( )81لسنة (2016م)

كلية طب قصر العينى

انهاء خدمة

 الموافقة على اعتبةار الةدكتور  /م مةد م مةود جةالل (المةدرس بقسةم هندسةة عةالجاألورام والطب النووى بالكلية) مستقيال من عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا مةن
(2017/5/1م) تاريخ انقطاعه عن العمل عقةب انتهةاء إجازتةه الخاصةة بةدون مرتةب
لمرافقة الزوجة وذلك تطبيقا لنص المادة ( )117من قانون تنطيم الجامعات.
مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليةةه مةةن التزامةةات ماليةةة قبةةل الكليةةة
والجامعة.
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كلية الهندسة

 الموافقةةة علةةى اعتبةةار الةةدكتور /نةةادر سةةيد م مةةد متةةولى (المةةدرس بقسةةم الهندسةةةال يويةةة الطبيةةة والمنظومةةات بالكليةةة) مسةةتقيال مةةن عملةةه واعتبةةار خدمتةةه منتهيةةة
اعتبةارا مةن (2017/3/28م) تةاريخ انقطاعةةه عةن العمةل ،وذلةةك تطبيقةا لةنص المةةادة
( )117من قانون تنظيم الجامعات.
مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليةةه مةةن التزامةةات ماليةةة قبةةل الكليةةة
والجامعة.
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على إنهاء اإلجازة الدراسةية والخدمةة للمهنةدس  /حةازمم مةةد أحمةةد سةةليمان (المةةدرس المسةةاعد بقسةةم هندسةةة اإللكترونيةةات والتصةةالت الكهربيةةة
بالكلية) اعتبارا من (2017/11/5م) اليوم التالى آلخر مد لعدم العةودة ومطالبتةه وضةامنة
بالنفقات اعتبارا من (2011/11/5م) تاريخ السفر.
قرر المجلس المد للتدريب العملى حتى  2018/9/27وعليه العودة بعد هذا التاريخ.

 بناء على اقتراح الكلية الموافقةة علةى إنهةاء اإلجةازة الدراسةية والخدمةة للمهنةدس/أحمد جمةال حلمةى م مةد (المةدرس المسةاعد بقسةم هندسةة اإللكترونيةات والتصةالت
الكهربيةةة بالكليةةة) اعتبةةارا مةةن (2018/1/1م) اليةةوم التةةالى آلخةةر مةةد لعةةدم العةةودة
ومطالبته وضامنة بالنفقات اعتبارا من (2012/1/1م) تاريخ السفر.
القةةـرار  :وافةةق المجلةةس مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليهةةا مةةن
التزامةةةات ماليةةةة قبةةةل الكليةةةة والجامعةةةة ،ومطالبتهةةةا وضةةةامنها بالنفقةةةات اعتبةةةارا مةةةن
(2012/1/1م) تاريخ السفر.
 بناء على اقتراح الكلية الموافقةة علةى إنهةاء اإلجةازة الدراسةية والخدمةة للمهنةدس/م مد حسنى أمةين حسةن (المةدرس المسةاعد بقسةم هندسةة اإللكترونيةات والتصةالت
الكهربيةةة بالكليةةة) اعتبةةارا مةةن (2017/9/1م) اليةةوم التةةالى آلخةةر مةةد لعةةدم العةةودة
ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا من (2012/9/1م) تاريخ السفر.
قرر المجلس الموافقة على اقتراح الكلية مع إلزام سيادته بسداد ما قةد يكةون مسةت قّا
عليها من التزامات مالية قبل الكلية والجامعةة ،ومطالبتهةا وضةامنها بالنفقةات اعتبةارا
من (2012/9/1م) تاريخ السفر.
 بناء علةى اقتةراح الكليةة الموافقةة علةى إنهةاء البعثةة الخارجيةة والخدمةة للمهنةدس/أحمد على م مود على (المدرس المسةاعد بقسةم هندسةة الةرى والهيةدروليكا بالكليةة)
اعتبةةارا مةةن (2018/1/1م) اليةةوم التةةالى آلخةةر مةةد لعةةدم العةةودة ومطالبتةةه وضةةامنه
بالنفقات اعتبارا من (2011/9/1م) تاريخ السفر.
ّ
القةةـرار  :وافةةق المجلةةس مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قا عليهةةا مةةن
التزامةةةات ماليةةةة قبةةةل الكليةةةة والجامعةةةة ،ومطالبتهةةةا وضةةةامنها بالنفقةةةات اعتبةةةارا مةةةن
(2011/9/1م) تاريخ السفر.
 بناء على اقتراح الكلية الموافقةة علةى إنهةاء اإلجةازة الدراسةية والخدمةة للمهنةدس/عمةةـرو عبةةد الظةةاهر م مةةد (المعيةةد بقسةةم هندسةةة اإللكترونيةةات والتصةةالت الكهربيةةة
بالكليةةة) اعتبةةارا مةةن (2017/10/1م) اليةةوم التةةالى آلخةةر مةةد لعةةدم العةةودة ومطالبتةةه
وضامنه بالنفقات اعتبارا من (2011/10/10م) تاريخ السفر.
القـرار  :قرر المجلةس المةد للعةام السةابع حتةى  2018/9/30وعليةه العةودة بعةد هةذا
التاريخ.
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 بنةةاء علةةى اقتةةراح الكليةةة الموافقةةة علةةى قبةةول السةةتقالة المقدمةةة مةةن المهندسةةة/ياسمين أحمد زكةى بةدر (المةدرس المسةاعد بقسةم هندسةة ال اسةبات بالكليةة) اعتبةارا
من (2017/9/1م).
القةةـرار  :وافةةق المجلةةس مةةع إلةةزام سةةيادتها بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليهةةا مةةن
التزامةةةات ماليةةةة قبةةةل الكليةةةة والجامعةةةة ،ومطالبتهةةةا وضةةةامنها بالنفقةةةات اعتبةةةارا مةةةن
(2012/9/1م) تاريخ السفر.

كلية العالج الطبيعى

 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على إنهةاء الخدمةة للسةيدة  /سةماء فةؤاد أحمةد ليةل(المعيدة بقسم العالج الطبيعى للعظام بالكلية) اعتبارا من (2017/12/27م)
القةةـرار  :وافةةق المجلةةس مةةع إلةةزام سةةيادتها بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليهةةا مةةن
التزامةةةات ماليةةةة قبةةةل الكليةةةة والجامعةةةة ،ومطالبتهةةةا وضةةةامنها بالنفقةةةات اعتبةةةارا مةةةن
(2017/12/27م) تاريخ السفر.

كلية الهندسة

استقالت

 الموافقةةة علةةى قبةةول السةةتقالة المقدمةةة مةةن المهنةةدس  /طةةارق نعةةيم م مةةد ضةةيف(المةةةةةدرس المسةةةةةاعد بقسةةةةةم هندسةةةةةة للطيةةةةةران والفضةةةةةاء بالكليةةةةةة) اعتبةةةةةارا مةةةةةن
(2018/6/30م) تةةةةةاريخ السةةةةةتقالة ومطالبتةةةةةه وضةةةةةامنه بالنفقةةةةةات اعتبةةةةةارا مةةةةةن
(2014/4/25م) تاريخ السفر.
مع إلزام سيادتها بسةداد مةا قةد يكةون مسةت قّا عليهةا مةن التزامةات ماليةة قبةل الكليةة
والجامعة ،ومطالبته وضامنه بالنفقات اعتبارا من (2014/11/25م) تاريخ السفر.

كلية طب األسنان

 الموا فقة على اعتبار من الدكتور  /أحمد م مةد حسةن الجبةالى (المةدرس بقسةم طةبالفةةم وعةةالج اللثةةة بالكليةةة) مسةةتقيال مةةن عملةةه واعتبةةار خدمتةةه منتهيةةة اعتبةةارا مةةن
(2016/12/20م) تةةاريخ انقطاعةةه عةةن العمةةل عقةةب انتهةةاء إجازتةةه الخاصةةة بةةدون
مرتب لمرافقة الزوجة وذلك تطبيقا لنص المادة ( )117من قانون تنظيم الجامعات.
مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليةةه مةةن التزامةةات ماليةةة قبةةل الكليةةة
والجامعة.

كلية الصيدلة

 الموافقةةة علةةى قبةةول السةةتقالة المقدمةةة مةةن األسةةتاذة الةةدكتورة  /إيمةةان سةةعد أحمةةد(األستاذ بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية بالكليةة) اعتبةارا مةن (2018/5/1م)
عقب انتهاء إعارة سيادتها.
مع إلةزام سةيادتها بسةداد مةا قةد يكةون مسةت قّا عليهةا مةن التزامةات ماليةة قبةل الكليةة
والجامعة.

72

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كلية العالج الطبيعى

 الموافقةةة علةةى قبةةول السةةتقالة المقدمةةة مةةن األسةةتاذ الةةدكتور  /مجةةدى أحمةةد عرفةةةعثمان (األستاذ بقسم العالج الطبيعى لضطرابات الجهاز العصبى العضةلى وجراحتهةا
بالكلية) اعتبارا من (2018/9/1م) .
ّ
مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قا عليةةه مةةن التزامةةات ماليةةة قبةةل الكليةةة
والجامعة.

كلية الدراسات العليا للتربية

 الموافقة على قبول الستقالة المقدمةة مةن الةدكتور /م مةود م مةد إبةراهيم (األسةتاذالمساعد بقسم علةم الةنفس التربةوى بالكليةة) اعتبةارا مةن (2018/7/1م) وذلةك لعةدم
رغبته فى استمرار سيادته كأستاذ مساعد متفرس بالكلية.
مةةع إلةةزام سةةيادته بسةةداد مةةا قةةد يكةةون مسةةت قّا عليهةةا مةةن التزامةةات ماليةةة قبةةل الكليةةة
والجامعة.

كلية ال اسبات والمعلومات

 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على قبول الستقالة المقدمة من السيدة  /دينا علةىم مةةةةد مصةةةةطفى (المعيةةةةدة بقسةةةةم تكنولوجيةةةةا المعلومةةةةات بالكليةةةةة) اعتبةةةةارا مةةةةن
(2018/6/6م) ذلةةةك لسةةةباب شخصةةةية ومطالبتهةةةا وضةةةامنها بالنفقةةةات اعتبةةةارا مةةةن
(2016/9/1م) تاريخ السفر.
القـرار  :وافق المجلةس علةى إنهةاء اإلجةازة الدراسةية والخدمةة لسةيادتها بالسةتقالة
اعتبةةارا مةةن (2018/6/6م) تةةاريخ تقةةديم السةةتقالة ،ومطالبتهةةا وضةةامنها بالنفقةةات
اعتبارا من (2016/9/10م) تاريخ السفر.
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سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )276بتاريخ 2018/7/18
عقددم مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب اجتماع د السدداد والسددوعون بعددم المددايتي
فددددى تمددددـاس الساعددددـة الحاديددددة عشددددر ظهددددرا يددددوس األربعددددا الموافددددق 2018/7/18
بقاعددددـة "أحمددددم لط ددددى السدددديم" بمونددددى ةدارة الجامعددددة ،برياسددددة السدددديمة األسددددتا ة
المكتورة /هوة مصط ى نوح ـ نايد ريديس الجامعدة لشدئون التعلديم والطدالب ،وحضدور
كل م السادة اعضا المجلس.
افتتح السـيم األسـتا المكتــور /رييـس المجلــس االجتــماع
" بسم هللا الرحم الرحيم "

•

•
•
•

•
•

اسدتهلت السديمة األسددتا ة الدمكتورة /هوددة مصدط ى نددوح ـ نايد ريديس الجامعددة
لشئون التعليم والطالب ورييس المجلس االجتماع بالترحي بالسادة أعضدا المجلدس
الموقر.
تقدددممت أ.د .ريددديس المجلدددس بالشددد ر والتقدددمير ةلدددى السددديم األسدددتا الدددمكتور /ريددديس
الجامعة لثقت فى اختيار سيادتها نايوا لرييس الجامعة مع األمنيدات باسدتمرار النجداح
المشترك مع السادة أعضا المجلس الموقر.
تهنئة السيم األستا المكتور /محمم حس محمم عودم العيديم ـ بمناسدوة تعيدي سديادت
قايم بأعمال عميم كلية التجارة.
تقميم الش ر ةلى السيم األستا المكتور /مجمى جمال عوم القادر ـ القدايم بأعمدال أمدي
عاس الجامعة على الجهم الموذول وحرص على أعمال اللجنة المالية.
ت ويض السيمة األستا ة المكتورة /هوة مصدط ى ندوح ـ نايد ريديس الجامعدة لشدئون
التعلدديم والطددالب فددى كافددة أمددور المجلددس حتددى انعقدداد المجلددس فددى شددهر سددوتمور
.2018
ةضافة السيم /السيم ةبراهيم محمم مصط ى ـ مدمير عداس اادارة العامدة لشدئون التعلديم
والطالب ل افة اللجان المش لة م قول المجلس سابقا.
تم اختيار السيم األستا المكتور /على حاتم جور ـ وكيدل كليدة الهنمسدة لشدئون التعلديم
والطالب أمينا لهذة الجلسة.

ةدارة الجامعة

المصــادقـات

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقدم ()275بتاريخ 2018/6/12س.
 المصادقة على قرارات السـيم األستا المكتور /نايد ريديس الجامعدة لشدئون التعلديموالطددالب الصددادرة بددالت ويض م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب خددالل ال تددرة م د
 2018/6/13حتى 2018/7/18
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المتابعـــة

ةدارة الجامعة

 احدديا المجلددس علمددا بمددا تددم تن يددـذ م د قددرارات مجلددس شددئون التعلدديم والطددالبالجلسة رقم ( )275بتاريخ 2018/6/12س

تعميل لوايح

كلية الهنمسة

الموافقددة علددى تقريددر اللجنددة المش د لة م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب بجلسددتالمنعقمة بتاريخ  2017/6/12بشأن ةجرا تعميالت على اليحدة بدراما الو دالوريو
بنياس الساعات المعتممة ب لية الهنمسة تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الط

الويطرى

 بنددا علدددى اقتددراح ال ليدددة الموافقددة علدددى مقتددرح الاليحدددة الجميددمة لطدددالب مرحلدددةالو الوريو بنياس الساعات المعتممة بال لية.
قرر المجلس ةحالة الموضوع ةلى لجندة قطداع العلدوس األساسدية مدع ضدم السديم /السديم
ةبراهيم محمم مصط ى ممير اادارة العامة لشئون التعليم والطدالب ةلدى اللجندة لمراسدة
الموضوع وت ويض أ.د .هوة مصط ى نوح رييس المجلس فدى اعتمداد التقريدر ،تمهيدما
للعرض على مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

 احيا المجلس علمدا ب تداب المجلدس األعلدى للجامعدات بشدأن الموافقدة علدى اعتمدادالاليحة الماخلية لمرحلة الو الوريو ب لية الهنمسة.
 احدديا المجلددس علمددا ب تدداب المجلددس األعلددى للجامعددات بشددأن الموافقددة علددى تعددميلمادة ( )2م الاليحة الماخلية ل لية العالج الطويعي.

كلية ط

قصر العينى

مسايل مالية

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى تعددميل بعددض المددواد م د الاليحددة الماليددةواادارية للورناما المت امل بنياس النقاط المعتممة بال لية.
قددرر المجلددس ةحالددة الموضددوع ةلددى اللجنددة الماليددة المش د لة م د قوددل مجلددس شددئون
التعليم والطالب فى هذا الشأن مع ضدم أ.د .عودم الهدادى فدوخى م تدار العوضدى وكيدل
كليددة الحقددوأ ،وأ.د .هددانى محمددم جددوهر مددمير مركددز جامعددة القدداهرة لضددمان جددودة
التعليم .

كلية الحاسوات والمعلومات

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى خيددادة رسددوس السدداعات المعتمددمة (لطددالبالوراما ال اصة) م ( 500جني للساعة المعتممة ةلى  600جني ) بال لية.
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قددرر المجلددس ةحالددة الموضددوع ةلددى اللجنددة الماليددة المش د لة م د قوددل مجلددس شددئون
التعليم والطالب فى هذا الشأن مدع ضدم أ.د .عودم الهدادى فدوخى م تدار العوضدى وكيدل
كلية الحقوأ ،وأ.د .هانى محمم جوهر ممير مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم
للجنة لمراسة الموضوع مع ت ويض أ.د .هوة مصط ى نوح رييس المجلس فى اعتمداد
التقرير ،تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الط

الويطرى

شئون التعليم والطالب

 بشأن تقرير اللجندة المشد لة مد مجلدس شدئون التعلديم والطدالب بجلسدت المنعقدمةبتاريخ  2018/4/17بشأن دراسة واعتماد الوراما ال مس المتميزة بنياس الساعات
المعتممة ب لية الط الويطرى.
قدرر المجلدس الموافقدة علدى تقريدر اللجنددة المشد لة مدع اابقدا علدى أسدما الوددراما
المقممة م كلية الط الويطرى كما هى ،تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

 احدديا المجلددس علمددا ب تدداب المجلددس األعلددى للجامعددات بشددأن الموافقددة علددى ةنشددابراما مهنية بنياس التعليم الممما ب لية اآلداب.
 احدديا المجلددس علمددا ب تدداب المجلددس األعلددى للجامعددات بشددأن ةنشددا برندداما جميددميمنح درجة الو الوريو فى هنمسة وةدارة الرعاية الصحية ب لية الهنمسة.

كلية ط

األسنان

تصوي

قرار

 الموافقددة علددى تصددوي قددرار مجلددس ال ليددة رقددم ( )740بتدداريخ ،2018/4/17وال اص بمقرر مادة خواص المواد بال لية ، ،تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الهنمسة

تعميل مسمى

احدديا المجلددس علمددا ب ت داب المجلددس األعلددى للجامعددات بشددأن الموافقددة علددى تعددميل
مسددمى برندداما هنمسددة وةدارة الطيددران ةلددى هنمسددة وةدارة المالحددة الجويددة ب ليددة
الهنمسة.
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محضر اجتماع
مجلس المراسات العليا والوحوث
الجلسة رقم ( )365بتاريخ 2018/7/15

عق دـم مجل دس المراسددات العليددا والوحددوث اجتماع د ال ددامس والسددتي بعددم الثالثمايددة
ف دى تمدداس السدداعة العاشددرة والنص د م د صددواح يددوس األحددم الموافددق 2018/7/15
بقاعدة "أحمدم لط دى السديم" برياسدة السديم األسدتا الدمكتور /أيمد سدعم نصدر الددمي
ال طي د ناي د ريدديس الجامعددة للمراسددات العليددا والوحددوث ،وحض دور كددل م د السددادة
اعضا المجلس
افتتح السـيم األستا المكتور /رييس المجلس االجتماع
" بســم هللا الرحمـ الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
اسددتهل السدديم األسددتا الددمكتور /أيم د سددعم نصددر الددمي المتددولى ال طي د ـ ناي د
رييس الجامعة للمراسات العليا والوحوث الترحي بالسدادة األسداتذة أعضدا المجلدس
الموقر ،وتهنئة السادة األعضا بمناسوة عيم ال طر الموارك.
• ااحاطددة علمددا ب طدداب األسددتا الددمكتور /أمددي عدداس الجامعددة والددذى ي يددم بددأن مجلددس
الجامعة بجلست المنعقمة بتداريخ  2018/2/27قدرر الموافقدة علدى مدا جدا بمحضدر
اجتمدداع لجنددة التيلمددات مد قددرارات اللجددان العلميددة المايمددة والددذى نصد (التأكيددم أن
درجة النشداط يحدمدها القسدم وال ليدة معدا وفدى حالدة تعندت القسدم يعدرض األمدر علدى
لجنة التيلمات).
• اعتماد تش يل لجان الح م والمناقشة ب صوص النشر وتم عمل استمارات ت ص لد
تم توخيعها على السادة األعضا .
• ااعالن ع الوراما والمراكز الوحثية ،و ل بتقميم األبحاث ةلى مؤسسدة األخودار مدع
وخارة التعليم العالى.

المصادقات

ةدارة الجامعة

 المصددادقة علددى محضددر اجتمدداع مجلددس المراسددات العليددـا والوحددوث الجلسددة رقددم( )364بتاريخ 2018/6/20بعم اجرا التصوي على القرار رقم ( )4ليصوح:
"مددع ت ددويض األسددتا الددمكتور ناي د ريدديس الجامعددة للمراسددات العليددا والوحددوث فددى
عرض الموضوع على مجلس الجامعة ".

ت ويضات

 المصددادقة علددى قددرارات األسددتا الددمكتور /نايدد ريدديس الجامعددة للمراسددات العليدداوالوحددددوث بددددالت ويض مدددد مجلددددس المراسددددات العليددددا والوحددددوث خددددالل ال تددددرة مدددد
 2018/6/21حتى 2018/7/15فى المجاالت التالية:
 .1تسجــيل رســايل المــاجستيـر والمكتــورا .
 .2ةلغا تسجيــل رســايل المــاجستيـر والمكتــورا .
 .3تحميم مواعيم امتحانات المراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهمهـا.
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 .4حددددداالت مدددددم القيدددددم االسدددددتثنايى لمدددددمة عددددداس مددددد خدددددارج الاليحدددددة وفقدددددا للقواعدددددم
واللوايح المنيمة بالجامعة.
 .5حـاالت منـح الت ـرغ للطـالب واالعتـذار عنهـا وتجميمها وةنهايها.
 .6حدداالت مددم القيددم االسددتثنايى للعدداس الثددانى والثالددد وفقددا للقواعددم واللددوايح المنيمددة
بالجامعة.
 .7ةعددددادة قيددددم واسددددتثنا مدددد شددددرط مددددرور عدددداس علددددى شددددط القيددددم وفقددددا للقواعددددم
واللوايح المنيمة بالجامعة.
 .8االسدددتثنا مددد شدددرط عدددمس مدددرور أكثدددر مددد خمدددس سدددنوات علدددى حصدددول الطالددد
علددى السددنة التمهيميددة للتسددجيل لمرجددة الماجسددتير والددمكتورا  ،و ل د بعددذر مقوددول
وفقا للقواعم واللوايح المنيمة بالجامعة.
 .9الموافقة على فرض مدـواد ت ميليدة لمعادلدة السدنة التمهيميدة للماجسدتير أو الدمكتورا
مع فرض رسوس ت ميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الشأن
منح الطالب فرصة استثنايية لمخول االمتحان (دبلوس/ماجسدتير) وفقدا للقواعدم
.10
واللوايح المنيمة بالجامعة.
 .11اعتمـاد قـيم الطـالب ع سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـميد.
 .12ةضدددددافة المشدددددرل علدددددى رسدددددايل الماجسدددددتير والدددددمكتورا ال اصدددددة ب ع دددددايهم
م شرط ستة أشهر على ةضافة المشرل.
 .13المدددم االسدددتثنايى للعددداس الثالدددد كحدددم أقصدددى ،مدددع ضدددرورة تشددد يل لجندددة الح دددم
على الرسالة قول نهاية العاس الثالد وفقا للقواعم واللوايح المنيمة بالجامعة.
 .14الموافقدة علددى مددنح فرصددة اسددتثنايية ةضدافية مد خددارج الاليحددة لددمخول االمتحددان
النهايى للمكتورا .

ةدارة الجامعة

ات اقيات تعاون

 الموافقددة علددى مددذكرة الت دداهم بددي جامعددة القدداهرة وجامعددة ةسددترخان الح وميددةللهنمسددة الممنيددة والمعماريددة بمولددة روسدديا ااتحاديددة فددى مجدداالت الوحددوث والتعلدديم
وبراما التمري وتت ذ ااجرا ات.
 الموافقة علدى الغدا مدذكرة الت داهم بدي جامعدة القداهرة وجامعدة المراسدات الموليدةبتشيانا بالصي  ،و ل بنا على رأى المجلس األعلى للجامعات.

كلية التجارة

 الموافقددة علددى تجميددم ات اقيددة برندداما الشددهادة المهنيددة فددى اادارة الرياضددية بدديجامعة القاهرة (كليدة التجدارة) وجامعدة نيوشداتل المركدز الدمولى للمراسدات الرياضدية
ممدددددددثال عددددددد االتحددددددداد الدددددددمولى ل دددددددرة القدددددددمس  ،FIFAوتت دددددددذ ااجدددددددرا ات.
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منح ألقاب علمية

الموافقددة علددى مددنح لقدد أسددتا منتسدد  Adjunct Professorبقسددم التوليددم
وأمراض النسا ل ل م األستا الدمكتور المت درغ /محمدم خايدم عودم العزيدز ،واألسدتا
المكتور /عدال الدمي نجيد اابراشدى األسدتا بالقسدم بجامعدة الشدارقة باامدارات مدع
ات ا ااجرا ت المتوعة قول كل خيارة.

مهمة علمية

 الموافقة على مدم المهمدة العلميدة بأيرلندما للدمكتور /أحمدم محمدم هشداس محمدم رفيدقالممر بقسم الت مير والعناية المركزة الجراحية بال لية لمدمة عداس ثالدد اعتودارا مد
 2018/7/10حتى  2019/1/13بمون مرت .
 الموافقددة علددى مددم المهمددة العلميددة بألمانيددا للددمكتورة /ميددراى ريني د لوي د يوسددالمددمر بقسددم ط د األط ددال بال ليددة لمددمة عدداس ثالددد اعتوددارا م د  2018/8/1بددمون
مرت .
 الموافقة على مم المهمة العلمية بايرلنما للمكتور /يحيى فايز محمم عودم هللا خضدر ـالممر بقسم الجراحة العامدة والمنداظير بال ليدة لمدمة عداس ثالدد وأخيدر اعتودارا مد
 2018/7/6بمون مرت .

تعميل لوايح

 الموافقددة علددى تقريددر لجنددة القطدداع الطوددى بشددأن مقتددرح تعددميل بنددود صددرل اليحددةتطددوير المراسددات العليددا ب ضددافة دعددم س د ر السددادة أعضددا هيئددة التددمريس والهيئددة
المعاونة لحضور المؤتمرات العلمية وكذل دعم المؤتمرات العلمية مع اضافة :
" يجوخ الصرل فى أوج أخرى بقواعم يقرها مجلس ال لية " ،تمهيما للعدرض علدى
مجلس الجامعة.

كلية الهنمسة

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى التعددميالت المقترحددة علددى الاليحددة الماليددةوااداريددة لورندداما دبلددوس وماجسددتير هنمسددة ةنتدداج الغدداخ والاليحددة ال اصددة بورندداما
ماجستير العلوس فى الطاقة المتجمدةوك ا ة الطاقة (،)REMENA
قرر المجلس سح الموضوع الونم األول ال اص بالاليحدة الماليدة وااداريدة لورنداما
دبلوس وماجستير هنمسة انتاج الغاخ بندا علدى طلد أ.د .وكيدل ال ليدة ،وعدرض الشدق
ال اص بالاليحة ال اصة بورناما ماجستير العلوس فى الطاقة المتجدمدة وك دا ة الطاقدة
( )REMENAعلى لجنة قطاع العلوس الهنمسية لمراست وت دويض أ.د .نايد ريديس
الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
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كلية الصيملة

 الموافقدة علدى تقريدر لجندة القطداع الطودى بشدأن ةسدتحماث دبلومدة ت صصدية ب ليددةالصيملة تحت مسدمى دبلومدة التغذيدة ااكليني يدة وةدخالهدا فدى الدمبلومات الت صصدية
المنصوص عليها فدى الاليحدة الماخليدة للمراسدات العليدا بال ليدة تمهيدما للعدرض علدى
مجلس الجامعة.

المعهم القومى لألوراس

 الموافقة على تقرير لجنة القطاع الطوى بشأن تعميل الاليحة الماخلية للمعهم القومىلألوراس بحيد يتم احتسداب نسدوة النجداح ل دل مدادة مد  %60بدمال مد  %50ونسدوة
النجاح للمجموع العاس م  %60كما هىتمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

كلية اآلداب

دراسات عليا

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى تعددميل طريقددة احتسدداب درجددة الماجسددتيراألوروبى المصرى المشترك فى اللغة والثقافة األسوانية ( )MULCHبال لية.
قرر المجلس عرض الموضوع علدى لجندة قطداع العلدوس اانسدانية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية االقتصاد والعلوس السياسية:

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى تعددميل مصددروفات المراسددات العليددا بنيدداسالساعات المعتممة.
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوس االجتماعية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية العلوس

 بنا علدى اقتدراح ال ليدة الموافقدة علدى خيدادة الرسدوس المراسدية علدى جميدع بدراماالمراسات العليدا (دبلدوس ـ ماجسدتير ـ دكتدورا ) بنيداس السداعات المعتمدمة علدى أن يدتم
ايماعها بحساب تطوير المراسات العليا لل لية.
قددرر المجلددس عددرض الشددق ال دداص بددالطالب المصددريي علددى لجنددة قطدداع العلددوس
األساسددية لمراسددت وت ددويض أ.د .ناي د ريدديس الجامعددة فددى عددرض الموضددوع علددى
مجلس الجامعة.

كلية العالج الطويعى

 بشأن االلتمدا المقدمس مد السديمة /ةجدالل يحيدى جمدال الدمي المعيدمة بقسدم العدالجالطويعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتها عنم األط ال بمنحها خطاب ي يدم
ب ع ايهدا مد التدزاس أمدداس السد ارة األمري يدة بااقامددة ااجواريددة بالقداهرة لمددمة عددامي
كشرط خاص بالواليات المتحمة األمري ية عنم تقميمها لمنحة جميمة.
للمستشار القانونى للجامعة.
قرر المجلس احالة االلتما
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

 الموافقددة علددى ةعددادة قيددم الطال د  /السدديم أحمددم السدديم ةبددراهيم ـ بمرجددة الماجسددتيربال لية للعاس الجامعى  ،2018/2017مع ةع اؤ م دراسدة  %50مد المدواد التدى
سوق دراستها والنجاح فيها والتى لم يمر عليها  5سنوات.

كلية اآلثار

 بنا علدى اقتدراح ال ليدة الموافقدة علدى خيدادة الرسدوس المراسدية علدى جميدع بدراماالمراسدددات العليدددا (دبلدددوس ـ ماجسدددتير ـ دكتدددورا ) باللغدددة العربيدددة واانجليزيدددة بنيددداس
السدداعات المعتمددمة باليحتددى  2018 ،2013ورسددوس درجتددى الماجسددتير والددمكتورا
بالاليحة القميمة قول  2013على أن تطوق بماية العاس الجامعى 2019/2018
قرر المجلس عرض الموضوع علدى لجندة قطداع العلدوس اانسدانية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية التمريض

 بشأن اقتراح ال لية الموافقة على منح عمد م طدالب درجدة الدمكتورا بال ليدة علدىالوحد الذى تدم نشدر فدى مجلدة  Impactعلدى سدويل االسدتثنا حيدد أن خدروج هدذ
المجلة م تصني  Tomsonليس م اختصاص الطالب وما تم خارج ع ةدارتهم
قرر المجلس ارجا الموضوع لمزيم م المراسة.

كلية الصيملة

 الموافقة على تصوي بعض األخطا المادية بالدمبلومات المسدتحمثة (دبلدوس اليقيدةالمواييدددددددددة) و (دبلدددددددددوس علدددددددددم الجيندددددددددوس والمعلوماتيدددددددددة ااحياييدددددددددة) بقسدددددددددم
المي روبيولوجياوالمناعددددددددددة تمهيددددددددددما للعددددددددددرض علددددددددددى مجلددددددددددس الجامعددددددددددة.

كلية المراسات العليا للتربية

 بنا على اقتراح ال لية الموافقة على ةضافة ت صصات دقيقة لقسم المنداها وطدرأالتمريس.
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطداع العلدوس اانسدانية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

 قدددرر المجلدددس احالدددة خطددداب اللدددوا الدددمكتور ريددديس األكاديميدددة الطويدددة العسددد ريةبالموافقة للضواط ت صص (الصيملة ـ العالج الطويعدى) للتسدجيل لدمرجتى الماجسدتير
والمكتورا ب ليات جامعة القاهرة 2019/2018الى ال لية البما الرأى.
 الموافقدددة علدددى خطددداب اادارة العامدددة للوعثدددات بشدددأن تحميدددم مدددمة ااي ددداد للسدددادةالموعوثي للحصول على المكتورا م ال ارج ،تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.
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كلية الحقوأ

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

مسايل مالية

بندددا علدددى اقتدددراح ال ليدددة الموافقدددة علدددى خيدددادة الرسدددوس المراسدددية لنيددداس السددداعات
المعتممة ( المبلوس – الماجستير – المكتوراة )
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوس االجتماعية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية الزراعة

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى خيددادة المصدداري لطددالب المراسددات العليدداللماجستير والمكتورا على أن تصوح الرسوس المراسية كما هى ويضدال عليهدا 100
جني ل ل ساعة يقوس الطال بمراستها اعتوارا م العاس الجامعى 2019/2018
قرر المجلس عرض الموضوع على لجندة قطداع العلدوس األساسدية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية الصيملة

 بنددا علددى اقتددراح ال ليددة الموافقددة علددى خي دادة الرسددوس المراسددية لطددالب المراسدداتالعليا ب ضدافة  100جنيد عد كدل سداعة معتمدمة يقدوس الطالد بمراسدتها فدى الودراما
الت صصدددددية الم تل دددددة وفدددددى تمهيدددددمى الماجسدددددتير اعتودددددارا مددددد العددددداس الجدددددامعى
2019/2018
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوس الطويدة لمراسدت وت دويض أ.د.
ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية الحاسوات والمعلومات

 بنا على اقتراح ال لية الموافقة على خيادة قيمة رسوس السداعات المعتمدمة لورنداماماجستير هنمسة الورمجيات م  500جني ةلى  700جني للساعة المعتممة بال لية.
قرر المجلس عرض الموضوع علدى لجندة قطداع العلدوس الهنمسدية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية المراسات العليا للتربية

 بنا على اقتراح ال ليدة الموافقدة علدى خيدادة مصدروفات الدمبلوس العامدة فدى التربيدةشددعوة المددمار ال اصددة ( 300جنيد ) ل ددل مقددرر دراسددى بددمال م د ( 88جني د ) لعددمد
( )20مقرر دراسى ليصوح ( 6000جني ) بمال م ( 1760جني )
قرر المجلس عرض الموضوع علدى لجندة قطداع العلدوس اانسدانية لمراسدت وت دويض
أ.د .ناي رييس الجامعة فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ال يـــــوجــــــد
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة يوليو 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
أو ًال  :شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
ال يــــوجـــــد
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
ثاني ًا  :شئون طالب الدراسات العليا
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

1447

2018/07/12

1448

2018/07/15

1468

2018/07/15

1469

2018/07/15

1470

2018/07/15

1471

2018/07/15

1472

2018/07/15

1473

2018/07/15

1474

2018/07/15

1475

2018/07/15

1476

2018/07/15

1477

2018/07/15

1478

2018/07/15

1506

2018/07/15

1507

2018/07/16

1508

2018/07/16

1509

2018/07/16

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

1510

2018/07/16

رقن القرار

التاريخ

1612

2018/07/17

1641

2018/07/18

1654

2018/07/18

1655

2018/07/18

1656

2018/07/18

رقن القرار

التاريخ

1597

2018/07/17

1600

2018/07/17

1601

2018/07/17

1602

2018/07/17

1603

2018/07/17

القرار

كليح الحقىق
القرار

كليح العلـىم
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

1604

2018/07/17

1605

2018/07/17

رقن القرار

التاريخ

1467

2018/07/15

1497

2018/07/15

1498

2018/07/15

رقن القرار

التاريخ

1490

2018/07/15

1491

2018/07/15

1492

2018/07/15

1493

2018/07/15

1494

2018/07/15

القرار

كليح التجارج
القرار

كليح الهنذسح
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

1495

2018/07/15

1496

2018/07/15

1499

2018/07/15

1500

2018/07/15

1501

2018/07/15

1502

2018/07/15

1503

2018/07/15

98

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

1504

2018/07/15

رقن القرار

التاريخ

1589

2018/07/17

رقن القرار

التاريخ

1631

2018/07/18

1632

2018/07/18

1633

2018/07/18

1634

2018/07/18

1657

2018/07/18

1658

2018/07/18

1659

2018/07/18

1660

2018/07/18

1661

2018/07/18

القرار

كليح الزراعح
القرار

كليح الطة الثيطري
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح دار العلىم
رقن القرار

التاريخ

1611

2018/07/17

1620

2018/07/17

1644

2018/07/18

1645

2018/07/18

1646

2018/07/18

1647

2018/07/18

1648

2018/07/18

1649

2018/07/18

1650

2018/07/18

1651

2018/07/18

1652

2018/07/18

1653

2018/07/18

رقن القرار

التاريخ

1613

2018/07/17

1614

2018/07/17

1621

2018/07/18

القرار

كليح طة االسناى
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة االسناى
رقن القرار

التاريخ

1626

2018/07/18

1627

2018/07/18

1628

2018/07/18

1635

2018/07/18

رقن القرار

التاريخ

1568

2018/07/17

1569

2018/07/17

1570

2018/07/17

1571

2018/07/17

1572

2018/07/17

1573

2018/07/17

القرار

كليح الصيذلح
القرار

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

1483

2018/07/15

1484

2018/07/15

1485

2018/07/15

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

1486

2018/07/15

1488

2018/07/15

1489

2018/07/15

1511

2018/07/16

1512

2018/07/16

1513

2018/07/16

1514

2018/07/16

1515

2018/07/16

1516

2018/07/16

1517

2018/07/16

رقن القرار

التاريخ

1442

2018/07/12

1443

2018/07/12

1444

2018/07/12

1445

2018/07/12

1446

2018/07/12

القرار

كليح العالج الطثيعً
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

1523

2018/07/16

1524

2018/07/16

1525

2018/07/16

1526

2018/07/16

1527

2018/07/16

1528

2018/07/16

1529

2018/07/16

1530

2018/07/16

1531

2018/07/16

1532

2018/07/16

1533

2018/07/16

1534

2018/07/16

1535

2018/07/16

1536

2018/07/16

1537

2018/07/16

1538

2018/07/17

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

1539

2018/07/17

1540

2018/07/17

1541

2018/07/17

1542

2018/07/17

1543

2018/07/17

1544

2018/07/17

1545

2018/07/17

1546

2018/07/17

1547

2018/07/17

1548

2018/07/17

1549

2018/07/17

1550

2018/07/17

1551

2018/07/17

1552

2018/07/17

1553

2018/07/17

1554

2018/07/17

104

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

1555

2018/07/17

1556

2018/07/17

1557

2018/07/17

1558

2018/07/17

1559

2018/07/17

1560

2018/07/17

1561

2018/07/17

1562

2018/07/17

1563

2018/07/17

1564

2018/07/17

1565

2018/07/17

1566

2018/07/17

1582

2018/07/17

1607

2018/07/17

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح التوريض
رقن القرار

التاريخ

1622

2018/07/18

1623

2018/07/18

1624

2018/07/18

1625

2018/07/18

1629

2018/07/18

1630

2018/07/18

1640

2018/07/18

رقن القرار

التاريخ

1590

2018/07/17

1592

2018/07/17

1593

2018/07/17

1594

2018/07/17

1595

2018/07/17

رقن القرار

التاريخ

1452

2018/07/15

القرار

كليح االعالم
القرار

كليح اآلثار
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلثار
القرار

رقن القرار

التاريخ

1453

2018/07/15

1454

2018/07/15

1455

2018/07/15

1456

2018/07/15

1457

2018/07/15

1458

2018/07/15

1459

2018/07/15

1460

2018/07/15

1461

2018/07/15
كليح التخطيط االقليوً والعورانً
القرار

رقن القرار

التاريخ

1505

2018/07/15
كليح الذراساخ العليا للترتيح

رقن القرار

التاريخ

1642

2018/07/18

1643

2018/07/18

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج
القرار

رقن القرار

التاريخ

1449

2018/07/15

1450

2018/07/15

1462

2018/07/15

1463

2018/07/15

1464

2018/07/15

1465

2018/07/15

رقن القرار

التاريخ

1466

2018/07/15

1480

2018/07/15

1481

2018/07/15

1482

2018/07/15

كليح الترتيح النىعيح
القرار

كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ
رقن القرار

التاريخ

1615

2018/07/17

1616

2018/07/17

1617

2018/07/17
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ
رقن القرار

التاريخ

1618

2018/07/17

القرار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح
رقن القرار

التاريخ

1575

2018/07/17

1576

2018/07/17

1577

2018/07/17

1578

2018/07/17

1579

2018/07/17

1580

2018/07/17

1581

2018/07/17

1588

2018/07/17

1596

2018/07/17

رقن القرار

التاريخ

1619

2018/07/17

1636

2018/07/18

1637

2018/07/18

1638

2018/07/18

القرار

هعهذ األورام القىهً
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هعهذ األورام القىهً
القرار

رقن القرار

التاريخ

1639

2018/07/18
هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

1451

2018/07/15

1487

2018/07/15

1518

2018/07/16

1519

2018/07/16

1520

2018/07/16

1521

2018/07/16

1522

2018/07/16
الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

رقن القرار

التاريخ

1587

2018/07/17

1599

2018/07/17
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قرارات السيد رئيس الجمهورية
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قانون رقم  162لسنة 2018

في شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات األجنبية
داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
(الفصل األول)
األحكام العامة المنظمة إلنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية
مادة ()1
في تطبيق أحكام هذا القانون ،يقصددددددد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبي قري
كل منها:
الوزير المختص :وزير شئون التعليم العالي.
الوزارة المختصة :وزارة شئون التعليم العالي.
الجامعة األم :الجامعة األجنبية التي تنشئ فرعا ً لها داخل جمهورية مصر العربية.
الفرع :فرع إلحدى الجامعات األجنبية أنشأته داخل جمهورية مصر العربية.
المؤسدددسدددة الجامعية :شدددخص اعتبارا يتم إنشددداضه ،بهدر اسدددتودددافة مقر لفرع أو
لفروع الجامعات األجنبية.
اللجنة :لجنة فحص طلبات إنشاء الفروع أو المؤسسات الجامعية.
المجلس :مجلس شئون فروع الجامعات األجنبية.
مادة ()2
يعمل بأحكام هذا القانون في شدددددددأن إنشددددددداء وتنظيم فروع للجامعات األجنبية داخل
جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.
مادة ()3
يجوز إنشدددددداء فروع للجامعات األجنبية المتميزة علمياً ،بهدر تطوير منظومة التعليم
العالي والبحث العلمي في جمهورية مصددددر العربية ،والعمل علز تعزيز الصدددد ت بي
هذه المنظو مة ومثي ت ها في ا لدول المت قد مة ،وتوفير فرص التعليم ال عالي ال عالم ية
داخل الدولة ،مع الحفاظ علز الهوية الوطنية للط ب المصريي بها.
مادة ()4
يكون للجامعة األم إن شاء وتجهيز الفرع داخل جمهورية م صر العربية وتحمل تكاليف
تشغيله ،ويجوز أن تعهد إلز الوزارة المختصة أو إلز أا م األشخاص الطبيعيي أو
االعتباريي المصددددريي  ،بموجب عقد يبرم بينهما ،بءنشدددداء مباني الفرع أو تجهيز أو
تحمل تكاليف تشددغيله ،علز أن يرفق بطلب إنشدداء الفرع المقدم للجنة نسددخة م هذا
العقد وترجمة معتمدة له باللغة العربية.
كما يجوز للجامعة األم أن تعهد إلز المؤسسة الجامعية بءستوافة فرع أو أكثر.
ويقتصدر دور المؤسدسدة الجامعية علز تولي النواحي اإلدارية المشدتركة للفروع التي
تستويفها وتقديم الخدمات لها ،وفقا ً ألحكام هذا القانون.
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مادة ()5
يجوز للجامعات المصددرية إنشدداء فروع لها وفقا ً لءجراءات المقررة ،وبلل بالشددراكة
مع إحدددى الجددامعددات األجنبيددة المتميزة علمي دا ً لمنل الدددرجددة العلميددة م الجددامعددة
المصرية والجامعة األجنبية.
ويسددرا علز تلل الفروع المزايا والتسددهي ت واإللتزامات الواردة بالفصددل الثاني م
هذا القانون.
مادة ()6
يصددددددر الوزير المختص قراراً بءنشددددداء لجنة تكون برئاسدددددته وعودددددوية ممثلي ع
الوزارات والجهات المعنية بالدولة ،تختص بفحص ودراسدددددددة طلبات إنشددددددداء فروع
للجامعات األجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الرأا في شأنها.
ويحدد القرار الصددددددادر بءنشدددددداء اللجنة تنظيم عملها والمسددددددتندات والبيانات الواجب
تقديمها ،والشروط والطلبات ال زمة إلنشاء الفرع أو المؤسسة الجامعية ،والمستوى
العلمي المتطلب في الجامعة األم.
ويكون للجنة أمانة فنية ،يصدر بتشكيلها وبنظام عملها قرار م الوزير المختص.
مادة ()7
يصدددددر بءنشدددداء الفرع قرار م رئيس الجمهورية ،بنا ًء علز عر الوزير المختص
وبعد أخذ رأا اللجنة  ،والجهات المعنية بالدولة ،وموافقة مجلس الوزراء.
ويتمتع الفرع بالشدددددخصدددددية االعتبارية الخاصدددددة ،ويعي رئيسددددده بعد موافقة الوزير
المختص ،بنددا ًء علز ترشدددددديل الجددامعددة األم ،وبلددل علز النحو الددذا تبيندده ال ئحددة
الداخلية للفرع.
ويمثل الفرع رئيسه أمام القواء وفي ص ته بالغير.
مادة ()8
يصدددددر بءنشدددداء المؤسددددسددددة الجامعية قرار م رئيس الجمهورية ،بنا ًء علز عر
الوزير المختص ،وبعد أخذ رأا اللجنة ،وموافقة مجلس الوزراء.
ويكون للمؤسسة الجامعية مجلس أمناء يشكل علز النحو الذا تبينه ال ئحة الداخلية
لها ،وتتمتع المؤسسة الجامعية بالشخصية االعتبارية الخاصة ،ويعي رئيسها بقرار
م مجلس أمناء المؤسددسددة بعد التوافق بينها وبي الفرع أو الفروع التي تسددتوديفها
بحسب األحوال وبي الوزير المختص.
ويمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القواء وفي ص تها بالغير.
وال يجوز للمؤسسة الجامعية أن تمنل أا شهادات أو درجات علمية.
مادة ()9
يحدد القرار الصادر بءنشاء الفرع األحكام والقواعد المنظمة له ،وعلز األخص اآلتي:
1ـددد الكليات والمعاهد والوحدات البحثية ،والبرامج الدراسية  ،ومراكز االبتكار ،ومدن
العلوم التي يشتمل عليها الفرع.
2ـددددددددددد ما يتعلق بتشدددددكيل المجالس التي تدير الفرع ،وعلز األخص مجلس األمناء أو
المجالس الجامعية أو اللجان المنبثقة عنها واختصدداصدداتها ،علز أن يوددم تشددكيل
مجلس األمناء اثني م ممثلي الوزارة المختصددددددة ،ويجوز لمجلس األمناء دعوة
م يراه لحوور اجتماعات المجلس.
3ـ القواعد العامة للمنل التي تعفز م المصروفات الدراسية أو التي تخفوها.

116

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

4ـ بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التي يمنحها الفرع.
مادة ()10
يحدد القرار الصدددادر بءنشددداء المؤسدددسدددة الجامعية األحكام المنظمة لها والفروع التي
ت ست ويفها وتنظيم الع قة بينها وبي تلل الفروع ،علز أن ي وم مجلس أمنائها اثني
م ممثلي الوزارة المختصددددددددة ،ويجوز لمجلس األمندداء دعوة م يراه لحوددددددور
اجتماعات المجلس.
مادة ()11
يصدددر الترخيص بءنشدداء الفرع مقابل رسددم يعادل حده األقصددز ( )% 5م الموازنة
التقديرية المعتمدة إلنشدداء الفرع ،ويحصددل هذا الرسددم نقداً أو بأا وسدديلة أخرى م
وسائل الدفع في موعد أقصاه شهر م تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة.
كما يفر علز الفرع رسددددددم سددددددنوا مقداره ( )% 2م كامل قيمة المصددددددروفات
الدراسددددية ،يلتزم بتوريده في موعد أقصدددداه نهاية شددددهر ديسددددمبر م كل عام ،مقابل
الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية.
مادة ()12
ينشدددأ بالوزارة المختصدددة صدددندوص يسدددمز ((صدددندوص رعاية أعوددداء هيئة التدريس
ومعاونيهم المصددددددريي بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التاب عة لوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي)) ،تكون له الشدددخصدددية االعتبارية العامة ،ويصدددرر منه علز
أوجه الرعاية الصددددحية واالجتماعية ألعودددداء هيئة التدريس ومعاونيهم المصددددريي
بالجامعات.ويئول ما يعادل الرسوم المنصوص عليها في المادة ( )11م هذا القانون
لرعاية أعواء هيئة التدريس بالجامعات المصرية اجتماعيا ً وصحياً.
ويصددددددددر الوزير المختص ،ب عد االت فاص مع وزير ال مال ية ،قراراً بال ئ حة ا لداخل ية
المنظمة لعمل الصددددددندوص ،والتي تبي موارده األخرى ،وكيفية إدارته ،والشددددددئون
اإلدارية والمالية والفنية المنظمة له.
مادة ()13
يصددددر الوزير المختص قراراً ببدء الدراسدددة بالفرع ،بعد أخذ رأا اللجنة ،والتأكد م
توافر شروط بدئها ،وعلز نحو مماثل لما يجرا عليه العمل بالجامعة األم.
مادة ()14
علز الفرع أو المؤسدددسدددة الجامعية إخطار الوزير المختص قبل إجراء أا تعديل علز
البيانات التي صددددددر بنا ًء عليها قرار إنشددددداء الفرع أو المؤسدددددسدددددة الجامعية ،ويحال
اإلخطار إلز اللجنة إلبداء الرأا في شددأنه خ ل مدة أقصدداها شددهر م تاريخ تقديمه،
علز مجلس
علز أن يرفع الوزير المختص الرأا في هددذا الشددددددددأن ،وبعددد العر
الوزراء ،إلز رئيس الجمهورية التخاب ما يراه.
مادة ()15
يعي الوزير المختص مستشاراً بالفرع يكون ممث ً له لمدة سنتي قابلة للتجديد لمرة
واحدة  ،ويعمل ب صفة أ سا سية كحلقة ات صال بي الجهات الحكومية المخت صة وإدارة
الفرع ،باإلضددددافة إلز المسدددداهمة في اإلشددددرار علز أوجه نشدددداطه المختلفة ،ويكون
عوواً بالمجلس المختص بءدارة الفرع.
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(الفصل الثاني)
مادة ()16

تكفل أجهزة الدولة اآلتي:
1ـ أن يعمل الفرع في إطار م االستق ل والحرية األكاديمية والمؤسسية.
2ـددددد منل الفرع التسهي ت والمزايا والتصاريل والتراخيص ال زمة لبدء نشاطه ،بما
في بلل التصاريل أو التراخيص التي تمك أعواء هيئة التدريس وموظفي الفرع
م أداء أعمالهم.
 3ـدددددددد تشددجيع الجهات الحكومية والخاصددة بات الصددلة علز التعاقد مع الفرع لتسددهيل
مهامه.
 4ـدددددددددددد توفير التسددددددهي ت اإلدارية المتطلبة للفرع والتي تمكنه م إنجاز معام ته
الرسمية ،والحصول علز الخدمات ال زمة ألداء مهامه العلمية والبحثية.
5ـدددد أن توفر للفرع ،علز نفقته الخاصة ،األر المناسبة م حيث الموقع والمساحة
إلقامة مبانيه ،وبما يكفي لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.
6ـدددددد تسهيل اإلجراءات ال زمة لمعادلة الدرجات العلمية التي يمنحها الفرع يتلل التي
تمنحها الجامعات المصدددرية ،وفقا ً ألحكام قانون تنظيم الجامعات الصدددادر بالقانون
رقم  49لسنة .1972
مادة ()17
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مسددددتمر ال يمنل عنها
در جات علم ية ،م ثل تعليم الل غات األجنب ية او تنظيم دراسدددددددات خاصدددددددة في العلوم
االقتصددادية واالجتماعية واإلدارية واألدبية والفنية ،بعد موافقة الوزير المختص علز
المحتوى العلمي لتلل البرامج.
مادة ()18
يدير الفرع أمواله بنفسددددددده ويحدد المصددددددروفات الدراسددددددية علز أن تحصدددددددل تلل
المصددروفات بالجنيه المصددرا ،ويجوز تحصدديلها م الط ب األجانب بءحدى العم ت
األجنبية ،وبلل كله وفقا ً للووابط التي يصدر بها قرار م الوزير المختص.
وال يجوز للفرع زيادة المصدددروفات الدراسدددية بعد التحاص الط ب به إال بالنسدددب التي
يخطرهم بها قبل التحاقهم.
ويجوز للفرع اسدددتغ ل نتائج المشدددروعات البحثية وفقا ً لما تقرره القواني للجامعات
المصرية.
مادة ()19
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز االستثمار الخاصة الواردة
بقانون االستثمار الصادر بالقانون رقم  72لسنة  ،2017وبلل فيما لم يرد في شأنه
نص خاص في هذا القانون.
مادة ()20
يلتزم الفرع في مباشرة نشاطه بما يأتي:
1ـ االلتزام بأحكام القواني المصرية.
2ـ إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التي تدرس به علز أن تتطابق مع المناهج التي
تدرس في الجامعة األم أو تعتمد منها ،وفي حالة االخت ر يشددددترط موافقة الوزير
المختص.
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3ـ خووع قواعد قبول الط ب بالفرع لذات قواعد قبول الط ب بالجامعة األم.
4ـ د أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهي ت التي تمكنها م التحقق م مراعاة
مقتويات األم والنظام العام.
5ـدددددددد عر أسددماء المرشددحي م غير المصددريي لشددغل وظائف هيئة التدريس أو
الوظائف القيادية اإلدارية علز الوزير المختص ألخذ موافقته المسدددددبقة عليها قبل
استكمال إجراءات التعيي .
6ـدددددد أال يقل نسبة الط ب المصريي المقيدي بالبرامج التي تمنل فيها درجات علمية
ع نصف مجموع أعداد الط ب المقيدي بها.
7ـ االستعانة بأعواء هيئة التدريس والخبرات م الجامعة األم أو بغيرها مم يتوافر
فيهم بات المعايير المتطلبة للتدريس في الجامعة األم ،مع الحرص علز االسددتعانة
بالكفاءات والخبرات المصرية في هيئة التدريس والوظائف اإلدارية بالفرع.
 8ـ أن تكون برامج الدراسة بالفرع بذات التاهيل العلمي للبرامج التي تدرس بالجامعة
األم.
9ـدددددددد أن تكون الشددهادات التي يمنحها صددادرة م الجامعة األم وبذات التأهيل العلمي
الذا تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة األم.
10ـددددددددد أن يخودددع لذات إجراءات ومعايير الجودة واالعتماد بدولة مقر الجامعة األم،
ويتم التأكد م اسددددتيفاء بلل بمعرفة الوزارة المختصددددة بعد التنسدددديق مع الهيئة
القومية لومان جودة التعليم واالعتماد.
11ـ أن يخصص الفرع سنويا ً عدداً مناسبا ً م المنل للط ب ،وأعواء هيئة التدريس
به ،ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة األم.
12ـددددددد أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية علز أسس موضوعية
لتنظيم العمددل بدده ،تتوددددددم علز األخص رضيتدده لعدددد الط ب المتوقع قبولهم
والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.
13ـدددددددددددد الحصددددددول علز موافقة الوزير المختص علز أا اتفاقيات يجريها الفرع مع
الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.
(الفصل الثالث)
مجلس شئون فروع الجامعات األجنبية
مادة ()21
ينشددأ بالوزارة المختصددة مجلس يسددمز ((مجلس شددئون فروع الجامعات األجنبية))،
يكون برئاسدددددددة الوزير المختص أو م ينيبه ،وعوددددددوية كل م رضسددددددداء الفروع
ومستشارا الوزير بهذه الفروع.
وفي حالة اسدددتودددافة المؤسدددسدددة الجامعية لعدة فروع ،يحل أحد رضسددداء الفروع يتم
اختياره بالتوافق فيما بينهم محل رضسددداء هذه الفروع في عودددوية المجلس بالتناوب
في عوددوية المجلس بالتناوب فيما بينهم دوريا ً كل سدنة وفي هذه الحالة يحدد الوزير
المختص أحد مستشاريه بتلل الفروع لعووية المجلس.
كما ي وم لع ووية المجلس رض ساء المؤ س سات الجامعية ،وث ثة م رض ساء مجالس
أمناء المؤسسات الجامعية يتم اختيارهم بالتناوب فيما بينهم دوريا ً كل سنة .كما يجوز
انوددددددمام رضسدددددداء فروع الجامعات األجنبية المنشددددددأة قبل العمل بأحكام هذا القانون
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بموجب اتفاقيات دولية إلز عوددددددوية المجلس بعد موافقته ،وفي هذه الحالة يوددددددم
مستشار الوزير المختص بذلل الفرع إلز عوويته.
ً
ويكون للمجلس أمي عام ،يصددددددر الوزير المختص قرارا بتعيينه لمدة سدددددنتي قابلة
للتجديد ،ويكون عوواً بالمجلس.
وت صدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة لعدد األع واء الحا ضري  ،وعند الت ساوا
في األصوات يرجل الجانب الذا منه الرئيس.
مادة ()22
يختص المجلس بمتابعة وتطوير ضددددمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة في
الفروع ،وله في سبيل بلل علز األخص:
1ـ التنسيق بي الفروع.
2ـدددددد إبداء الرأا فيما يعر عليه م حاالت مخالفة الفرع ألحكام القواني المصرية
أو قرار إنشدددددداء الفرع أو نظمه أو قرارات المجلس ،ويقترا التدابير واإلجراءات
التي م شأنها إزالة أسباب المخالفة ،ومتابعة تنيذ بلل.
3ـ إصدار قرارات ملزمة في الخ فات التي تنشأ بي المؤسسة الجامعية وأحد الفروع
التي تستويفها ،بما يوم استمرار وجودة العملية التعليمية بهذه الفروع.
4ـ إبداء الرأا فيما يعرضه عليه الوزير المختص.
مادة ()23
كدددار م الخبراء والفنيي
يعددداون األمي العدددام للمجلس في أداء مهدددامددده عددددد
ي
واإلداريي  ،يتم التعاقد معهم لمدد مؤقتة يجوز تجديدها ،وتحدد ضدددوابط التعاقد بقرار
م الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
كمددا يجوز بقرار م الوزير المختص ندددب عدددد م العدداملي بددالوزارات والهيئددات
العامة للعمل بأمانة المجلس.
(الفصل الرابع)
إجراءات إلغاء الفرع
مادة ()24
في حالة مخالفة الفرع ألحكام القواني المصدددرية أو قرار إنشدددائه أو نظمه أو قرارات
المجلس ،يجوز للوزير المختص في حالة الوددرورة القصددوى وبعد أخذ رأا المجلس
وإنذار الفرع لت في أسددددددباب المخالفة ،إيقار قبول ط ب جدد بجميع كليات الفرع أو
بءحداها لمدة عام دراسي كامل أو إلز حي إزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة اسددتحالة اسددتمرار الفرع في أداء مهامه التعليمية ،يصدددر الوزير المختص
قراراً بوقف قبول ط ب جدد بالفرع ،ب عد التشددددددداور مع ال جام عة األم ومواف قة ثلثي
أعوددداء المجلس ،علز أن تتودددم تلل الموافقة بيانا ً بكيفية إدارة الفرع منذ صددددور
قرار الوقف حتز تخرج جميع الط ب المقيدي به.
ويلتزم الفرع والجامعة األم ،في الحالة األخيرة ،بما يقرره المجلس في هذا الصدددددددد،
وكددذا اتخدداب مددا يلزم نحو تخريج جميع الط ب المقيدددي بددالفرع ،أو توفير منل لهم
معفاة م المصروفات للدراسة بالجامعة األم ،أو في برامج مناظرة في جامعات أخرى
علز نفقة الفرع ،ويشددترط في بلل موافقة الط ب علز اسددتكمال الدراسددة سددواء في
الجامعة األم أو في أا جامعة أخرى.
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وعقددب االنتهدداء م تخريج جميع الط ب المقيدددي بددالفرع ،يرفع الوزير المختص
األمر إلز رئيس الجمهورية ،بعد العر علز مجلس الوزراء ،إلصدددددددار قرار بءلغاء
قرار إنشاء الفرع.
مادة ()25
يصدر الوزير المختص القرارات ال زمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة ()26
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون م قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في  20با القعدة سنة 1439هـ
الموافق 2أغسطس سنة 2018م.

رئيس الجمهورية
عبد الفتاا السيسي
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قانون رقم  170لسنة 2018

بأيلولة نسبة م أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة
والوحدات بات الطابع الخاص وفؤائض الهيئات العامة إلز الخزانة العامة
للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية0

قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
(المادة األولز)
اسدددتثنا ًء م األحكام المنظمة للصدددناديق والحسدددابات الخاصدددة والوحدات بات الطابع
الخاص بوحدات الجهاز اإلدارا للدولة ووحدات اإلدارة المحلية ،والهيئات العامة،
وغيرها م األشددددددخاص االعتبارية العامة ،تؤول للخزانة العامة للدولة نسددددددبة م
أرصددددددددة الصدددددد ناديق والحسدددددددا بات ال خاصدددددددة والو حدات بات ال طابع ال خاص في
 ،2018/6/30علز النحو اآلتي:
( )%5م األرصدة التي تزيد علز ( )5م يي جنيه ،وال تجاوز ( )7.5مليون جنيه.
( )%10م األرصددددددددة التي تزيد علز ( )7.5مليون جنيه ،وال تجاوز ( )15مليون
جنيه.
( )%15م األرصدة التي تزيد علز ( )15مليون جنيه.
وال يسرا حكم الفقرة األولز م هذه المادة علز اآلتي:
حسابات المشروعات البحثية الممولة م المنل أو االتفاقيات الدولية أو التبرعات.
حسدددددابات المسدددددتشدددددفيات الجامعية ،والمراكز البحثية والعلمية ،واإلدارات الصدددددحية
والمستشفيات وصناديق تحسي الخدمات الصحية بها.
مشروعات اإلسكان االجتماعي.
صدددددناديق الرعاية الصدددددحية واالجتماعية للعاملي بالجهات المشدددددار إليها في الفقرة
األولز م هذه المادة ،وكذا صناديق التأمي الخاصة بهم.
(المادة الثانية)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة األولز م هذا القانون بتوريد النسب المنصوص
عليها بها خ ل خمسدددددددة عشددددددر يوما ً علز األكثر م تاريخ العمل بهذا القانون إلز
الحسدداب المفتوا لهذا الغر بالبنل المركزا المصددرا لدعم موارد الموازنة العامة
للدولة ،وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصددم هذه
النسبة مباشرة م الحسابات المخصصة لذلل.
(المادة الثالثة)
اسدددددتثناء م أحكام القواني المنظمة للهيئات العامة الخدمية واالقتصدددددادية والقومية
التي تنص علز ترحيل فوائودددها م سدددنة مالية إلز أخرى ،يؤول إلز الخزانة العامة
للدولة ما يعادل نسددددبة مقدارها ( )15%م أرصدددددة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات
في  2018/6/30لمرة واحدة ،ويستثنز م بلل الهيئات العامة الخدمية واالقتصادية
والقومية التي يصدر بها قرار م مجلس الوزراء بنا ًء علز عر م وزير المالية.
ويتم توريد هذه النسددبة قبل نهاية سددبتمبر  2018إلز الحسدداب المفتوا لهذا الغر
بالبنل المركزا المصرا لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
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(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ،وينفذ كقانون م قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في  3با الحجة سنة  1439هـ.
الموافق  14أغسطس سنة 2018م.

رئيس الجمهورية
عبد الفتاا السيسي
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قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم  353لسنة 2018

بعد اإلط ع علز الدستور؛
وعلز قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنة 1972؛
وعلز ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قــــــــــرر
(المادة األولز)
تعيي األسددتابة الدكتورة /هالة ص د ا الدي محمد طلعع ـدددددددد عميداً لكلية طب القصددر
العيني ـدددددددددد جامعة القاهرة وبلل حتز تاريخ بلوغها السدددد القانونية المقررة النتهاء
الخدمة في .2021/5/31
(المادة الثانية)
علز وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار.
صدر برئاسة الجمهورية في  22بو القعدة سنة  1439هـ.
الموافق  4أغسطس سنة 2018م.
رئيس الجمهورية
عبد الفتاا السيسي
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ثاني ًا
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1543لسنة 2018

بعد االط ع علز الدستور؛
وعلز قانون نظام العاملي بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة 1978؛
وعلز قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم  203لسنة 1991؛
وعلز قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعلز قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1193ل سنة  2018ب شأن األعياد التي تعطل
فيها الوزارات ومصدددالل الحكومة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية وشدددركات
القطاع العام.
قـــــــرر:
(المادة األولز)
تكون الفترة م يوم اإلثني الموافق  20م أغسددددطس عام  2018مي دية حتز يوم
الجمعة الموافق  24م أغسدددطس عام  2018مي دية أجازة رسدددمية مدفوعة األجر
في الوزارات والم صالل الحكومية والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية و شركات
القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام وبلل بمناسبة عيد األضحز المبارك.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في  3با الحجة سنة  1439هـ
الموافق  14أغسطس سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفز كمال مدبولي
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1459لسنة 2018

بعد اإلط ع علز الدستور؛
وعلز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  61لسنة 1963؛
وعلز قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم  43لسنة 1979؛
وعلز قانون ال خد مة ال مدن ية الصدددددددادر بال قانون رقم  81لسدددددد نة  2016والئح ته
التنفيذية؛
وبنا ًء علز ما عرضته وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريي بالخارج؛
وبعد موافقة وزارة التخطيط والمتابعة واإلصدد ا اإلدارا ،ودراسددة الجهاز المركزا
للتنظيم واإلدارة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــرر:
(المادة األولز)
مع عدم اإلخ ل بأحكام قانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية المشار إليهما،
تطلق طبقا ً للوددوابط الواردة بهذا القرار مدد اإلعارات واإلجازات الخاصددة بدون أجر
لألسددددددباب التي يبديها الموظف الخاضددددددع ألحكام قانون الخدمة المدنية المشددددددار إليه
وتقدرها السلطة المختصة بمفهومها المحدد بالقانون المذكور.
(المادة الثانية)
تتم الموافقة علز اإلعارة أو األجازة الخاصة بدون أجر المشار إليها في المادة األولز
لمدة عام كامل ما لم يك طلب اإلعارة أو األجازة مقرونا ً بمدة أقل.
ويتم التجديد لءعارة أو األجازة سددددددنويا ً بنا ًء علز طلب يقدم م الموظف قبل انتهاء
مدة اإلعارة أو األجازة بدون أجر بث ثي يوما ً علز األقل دون اشددددددتراط حوددددددوره
شدددددخصددددديا ً للموافقة علز التجديد ويجوز في هذه الحالة أن ينيب الموظف أحد أقاربه
حتز الدرجة الثانية ،أو غيرهم بموجب توكيل خاص.
(المادة الثالثة)
عند تقدم الموظف الخاضددع ألحكام قانون الخدمة المدنية المشددار إليه بطلب الحصددول
علز إعارة أو أجازة خاصددددددة بدون أجر أو تجديدها يتعي علز السددددددلطة المختصددددددة
الموافقة علز هذا الطلب في مدة ال تجاوز خمسدددة عشدددر يوما ً م تاريخ تقديمه ما لم
يك الموظف محاال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو في حالة وجود إلتزامات مالية
لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.
(المادة الرابعة)
يشددددترط للموافقة علز تجديد اإلعارة أو االجازة الخاصددددة بدون أجر سددددداد األقسدددداط
المسدددددتحقة للهيئة القومية للتأمي االجتماعي ع المدة السدددددابقة لءعارة أو األجازة
الخاصة بدون أجر ،وبلل دون إخ ل بما للهيئة المذكورة م حق في إسقاط مدة عدم
السدددددداد م المعات أو تحصددددديلها بغرامات التأخير التي تحددها وفقا ً ألحكام القواني
واللوائل.
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(المادة الخامسة)
ال تطبق هذه القواعد علز أعواء الجهات والهيئات القوائية وأعواء هيئة التدريس
بالجامعات وغيرهم م الخاضدددعي ألحكام قانون تنظيم الجامعات وأعوددداء السدددلكي
الدبلوماسددددي والقنصددددلي وأعودددداء هيئة الشددددرطة وضددددباط وأفراد القوات المسددددلحة
ويخوعون ألحكام القواني المنظمة لشئونهم.
ويسددددددتثنز م تطبيق ها الموظفون ال مدنيون بوزارتي ا لد فاع وا لداخل ية والموظفون
بديوان رئيس الجمهورية ،ويجوز استثناء بعض الجهات أو الوظائف األخرى بموجب
قرار يصدر م رئيس مجلس الوزراء بنا ًء علز عر السلطة المختصة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في  19با القعدة سنة  1439هـ
(الموافق أول أغسطس سنة 2018م).
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفز كمال مدبولي
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ثالث ًا
قــــرارات الســــادة الــــوزراء
اليــــــوجـــــد
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رابع ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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قرارات
المجلس األعلز للجامعات

الجلسة رقم ( )679بتاريخ 2018/8/8م
( )1التصدددديق علز محودددر اجتماع المجلس األعلز للجامعات الجلسدددة رقم
( )677بتاريخ .2018/7/21
• القرار:
المصدددادقة علز محودددر اجتماع المجلس األعلز للجامعات الجلسدددة رقم ()677
بتاريخ .2018/7/21

( )2التصدددديق علز محودددر اجتماع المجلس األعلز للجامعات الجلسدددة رقم
( )678بتاريخ .2018/7/28
• القرار:
المصدددادقة علز محودددر اجتماع المجلس األعلز للجامعات الجلسدددة رقم ()678
بتاريخ .2018/7/28

( )3مذكرة بشددددأن مقترحات تنفيذ تكليفات السدددديد رئيس الجمهورية لوزارة
التعليم العالي خ ل المؤتمر الدورا السدددادس للشدددباب الذا احتودددنته
جامعة القاهرة خ ل الفترة م  28ـ  29يوليو .2018
استعر المجلس الموضوع في ضوء ما يلي:
أوالً :توجيهات السددديد الرئيس /عبد الفتاا السددديسدددي (رئيس جمهورية
مصددددددر العربية) في اجتماعه بالمجلس األعلز للجامعات بجامعة
القددداهرة يوم  28يوليو  2018قبدددل انعقددداد المؤتمر الوطني
السددددادس للشددددباب بالجامعة ،حيث أعرب سدددديادته ع سددددعادته
باالجتماع بصددددددفوة علماء مصددددددر م أعودددددداء المجلس األعلز
لل جام عات ك ما اسددددددتعر إسددددددتراتيج ية ا لدو لة لب ناء المواط
المصرا واحت ل التعليم والصحة صدارة هذه اإلستراتيجية .وقد
أبدى سدديادته اسددتعداده بالكامل ل لتقاء بأعودداء المجلس األعلز
للجامعات ب شكل دورا شريطة تقديم مبادرات وأفكار م شروعات
جديدة تخدم بها الجامعات المجتمع المصرا.
حيث وجه سيادته باآلتي:
ـدددددددددددد تفعيل دور الجامعات في دعم مكارم األخ ص بي الشددددددباب
الجامعي.
ـ د تفعيل دور الجامعات في توعية الشباب الجامعي بالمخاطر التي
تستهدر النيل م الدولة المصرية.
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ـددددددددد دعم الدولة لجهود تطوير التعليم باعتباره األسددداس في بناء
دولة عصرية.
ـدددددددددددد االسددددددتفادة م الخبرات الدولية المتميزة في تطوير التعليم
العالي م خ ل التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية.
ـدد تفعيل دور الجامعات في المشاركة المجتمعية وتقديم المبادرات
االيجددابيددة الجددديدددة في محيطهددا اإلقليمي بمددا يعود بددالنفع علز
المجتمع ويخلق مشاركة إيجابية بي الشباب الجامعي.
ـددددد تهيئة كافة السبل التي توم رعاية خاصة للط ب المتفوقي
والمبتكري والعباقرة ألنهم يمثلون مستقبل الوط .
ـدددددددددد تفعيل دور المسددددتشددددفيات الجامعية في إنهاء قوائم االنتظار
بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
ـدددددد ضرورة قيام الجامعات بتنمية مواردها الذاتية بما يمكنها م
تطوير خدماتها التعليمية مراعاة للظرور االقتصدددادية التي تمر
بها الب د.
ـدددددددد ضددرورة أن يتجه البحث العلمي بالجامعات إلز خدمة قوددايا
التنمية وحل مشك ت المجتمع.
ثانياً :تكليفات السدديد الرئيس /عبد الفتاا السدديسددي (رئيس الجمهورية)
لوزارة التعليم العالي خ ل المؤتمر الدورا السددددددادس للشددددددباب
الذا احتودددنته جامعة القاهرة خ ل الفترة م 28ـددددددددد 29يوليو
.2018
ثددالثداً :مددا عرضدددددددده السدددددديددد أ.د /وزير التعليم العددالي والبحددث العلمي
والمناقشات التي دارت بي السادة الحوور في هذا الشأن.
وكانع قرارات المجلس في هذا الشأن علز النحو التالي:
** تكليف رئاسددة الوزراء ،وبالتنسدديق مع كل الجهات المعنية بالدولة،
لربط الخطط والمشددروعات البحثية بالجامعات المصددرية بءحتياجات
الدولة والمجتمع ،وتكليف تلل الجامعات المصددددددرية بءيجاد حلول
للمشك ت التي تواجه الدولة ،كل في اختصاصه.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة علز ما يلي:
أوالً :تكليف كل م السادة:
أ.د /عمرو عدلي نااا وااا وتعر ملالععل مللااا لي وملي اااو مللعمي ل اااااااوو
ملج مل ت
ن و وتعر ملالععل ملل لي وملي و مللعمي ل اااااوو ملي و
أ.د /ع سر رفلت
مللعمي
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إلعداد دراسددة ورضية واضددحة ـدددددددد وبلل في ضددوء االسددتراتيجية القومية للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار ـدددددددددددد التخاب ما يلزم لربط الخطة البحثية للدولة باألبحاث
العلمية التي تجرا بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ،وبلل م
خ ل المجلس األعلز لشدددئون الدراسدددات العليا والبحوث واللجان العلمية الدائمة
ول جان التخطيط لق طا عات التعليم ال جامعي ،وب ما يك فل اي جاد مصدددددددادر جد يدة
للتمويل عبر اآلليات القائمة والمزمع إنشدددددداضها مثل صددددددندوص العلوم والتنمية
التكنولوجيدددة ،وصددددددنددددوص رعدددايدددة المبتكري  ،وأكددداديميدددة البحدددث العلمي
والتكنولوجيا ،فودددد ً ع توقيع عدد م بروتوكوالت التعاون مع المؤسددددسددددات
والجهات المسددئولة ع تنفيذ الخطط البحثية ،وإنشدداء شددراكات تعليمية وبحثية
وتدريبية مع القطاعات االنتاجية والخدمية.
ثانياً :توجيه كافة مشددددددداريع التخرج بالجامعات لخدمة الخطط التنفيذية للدولة
والمجاالت التي تلبي أولويات خطة التنمية المستدامة للدولة ورضية مصر
.2030

** تكليف رئاسة الوزراء ،وبالتنسيق مع المجلس األعلز للجامعات إلنشاء
خطة علز مسدددتوى الدولة لعودة األنشدددطة الرياضدددية والفنية والثقافية
بالجامعات المصرية ،وتوفير االمكانيات ال زمة لتحقيق بلل.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة علز تكليف رئاسدددددددة الوزراء ،وبالتنسدددددديق مع المجلس
األعلز للجامعات إلنشددداء خطة علز مسدددتوى الدولة لعودة األنشدددطة الرياضدددية
والفنية والثقافية بالجامعات المصدددددرية ،وتوفير االمكانيات ال زمة لتحقيق بلل،
وبلل بالتنسددددديق مع الجامعات وتوثيق األنشدددددطة الط بية التي تمع خ ل الفترة
الماضددددية واألنشددددطة المقترحة علز مسددددتوى الجامعات المصددددرية في المرحلة
القادمة.

** إن شاء ح وانات لءبداع واالبتكار تحع رعاية المجلس األعلز للجامعات
يتم م خ لها توفير الدعم ال زم للمبدعي في كل المجاالت.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
أوالً :التأكيد علز ما يلي:
 1ـدددددددددددد قرار المجلس األعلز للجامعات بجلسددددددته بتاريخ 2017/10/26
المتوددددم الموافقة علز إنشدددداء حوددددانات تكنولوجية بكل جامعة وبلل
تحع إشدددرار أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسدددات العليا والسدددادة وك ء
الكليات وبلل بهدر اسددددتقطاب الط ب المتفوقي في المدارس المحيطة
بكل جامعة (خاصددددددة الشددددددباب محدودا الخبرة واإلمكانيات المالية وال
يمتلكون إال عقولهم وطموحددات وأفكددار قددابلددة للتنفيددذ) حتز يتم دعمهم
وحثهم علز ريادة األعمال وإنشدداء المشددروعات الصددغيرة والمتوسددطة
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في خ ل ستة أشهر م التحاقهم بالحوانات وكذلل تزويدهم بأساسيات
الب حث العلمي واالبت كار ب هدر تطوير بن ية اال بداع التكنولوجي وتوفير
فرص عمل مناسددددددبة للخريجي وجذب اسددددددتثمارات الشددددددركات متعددة
الجنسيات.
 2ـ قرار المجلس األعلز للجامعات بجلسته بتاريخ  2018/1/20المتوم
قيام كل جامعة بءنشاء مركز لءبداع وريادة األعمال.
 3ـ قرار المجلس األعلز للجامعات بجلسته بتاريخ  2018/7/21المتوم
الموافقة علز ما يلي:
* تكليف السددددديد أ.د /يوسدددددف راشدددددد (القائم بأعمال أمي المجلس األعلز
للجامعات) بءنشددددددداء إدارة تتبع المجلس األعلز للجامعات لمتابعة تنفيذ
الجامعات في إنشدداء مراكز ريادة األعمال ودعم االبتكار بها ،والتنسدديق
بي مراكز ريددادة األعمددال ودعم االبتكددار بددالجددامعددات لتددأهيددل المجتمع
لريادة األعمال ونشددددددر الوعي بها لخدمة الجامعات والمناطق المحيطة
بها بالتعاون مع الوزارات المعنية.
* تكليف السدددديد أ.د /عمرو عدلي (نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي
لشددددئون الجامعات) بتقييم مراكز ريادة األعمال ودعم االبتكار الموجودة
بالجامعات والتواصدددددل مع وزارة االتصددددداالت والتكنولوجيا للتأكيد علز
التعاون في هذا الشأن.
ثانياً :التأكيد علز التوسددددع في البرنامج القومي للحاضددددنات برعاية م أكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا ،وتحع إشددددرافها الفني لتغطي جميع الجامعات
المصددددددرية الحكومية والخاصددددددة والمراكز البحثية علز أن تقدم األكاديمية
الدعم اللوجيسددددتي والفني ال زمي إلنشدددداء الحاضددددنات ،وتقوم الجامعات
والمراكز البحثية بدورها في اختيار موضوعات االحتوان طبقا ً ألولوياتها
التي تتماشز مع خطة الدولة.
ثالثاً :تكليف كل م السادة:
أ.د /عمرو عدلي ن و وتعر ملالععل مل ل لي وملي و مللعمي ل اااااااوو
ملج مل ت
ن و وتعر ملالععل مل ل لي وملي و مللعمي ل اااااااوو
أ.د /ع سر رفلت
ملي و مللعمي
أ.د /م مود صقر روعس أك دعمعة ملي و مللعمي وملاكنولوجع
بءعداد تصددددور ع مراكز ريادة األعمال ودعم االبتكار والحوددددانات التكنولوجية
الكائنة بالجامعات والمراكز البحثية وما سدددددديتم تطويره أو عمله م جديد وأن
يكون هناك تنسدديق عام في هذا الشددأن بحيث تسددتطيع كل جامعة أن تتعرر علز
إمكانات الجامعات األخرى وتستفيد منها.
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** إجراء مسابقة ألفول جامعة مصرية.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة علز البدء في تنظيم مسدددابقة أفودددل جامعة مصدددرية وبلل
بتشكيل لجنة م وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء والرقابة اإلدارية والهيئة
الهندسية للقوات المسلحة لتقييم الجامعات وتحكيم مسابقة أفول جامعة مصرية
وبلل قبل بدء الدرا سة بخم سة ع شر يوما ً علز أن يكون م معايير المفا ضلة ما
يلي:
ـدددددددد جاهزية المدرجات والقاعات الدراسددية والمكتبات والمعامل والورت وأماك
التدريب الستقبال ط ب الجامعة ،وتوفير مناخ لهم للدراسة والتدريب.
ـددددددددد الشدددكل العام والمظهر الجمالي للجامعة والذا يشدددمل المسددداحات الخودددراء
والتنظيم والنظام في الدخول والخروج.
ـددددددددددد مدى قدرة الجامعة علز تهيئة مناخ أفودددددل لدمج متحدا اإلعاقة م ط ب
الجامعة.
ـ المستوى األكاديمي للجامعة.
ـدددددددددد مدى قدرة الجامعة علز تدبير موارد باتية لتغطية نفقاتها وتحسددددي مختلف
جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها.
ـ العمل علز إشراك الط ب في تنفيذ المظهر الجمالي للجامعة ونظافتها ،وتحقيق
االنوباط المطلوب.

( )4كتاب السدددديد الدكتور /وزير االتصدددداالت وتكنولوجيا المعلومات بشددددأن
تفعيددل مبددادرة المجتمعددات التكنولوجيددة لءبددداع وريددادة األعمددال خ ل
العام الدراسدددددي  2019/2018وبلل م خ ل توقيع مذكرة تفاهم بي
الجددامعددة محددل مركز اإلبددداع وبي هيئددة تنميددة صددددددندداعددة تكنولوجيددا
المعلومات.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة علز ما يلي:
1ـدددددددددد أحيط المجلس علما ً بكتاب السددددديد الدكتور /وزير االتصددددداالت وتكنولوجيا
المعلومددات بشددددددددأن تفعيددل مبددادرة المجتمعددات التكنولوجيددة لءبددداع وريددادة
األعمال خ ل ال عام الدراسددددددي  2019/2018وبلل م خ ل توقيع مذكرة
تفاهم بي الجامعة محل مركز اإلبداع وبي هيئة تنمية صددددددناعة تكنولوجيا
المعلومات ،وكذلل مقترا بروتوكول التعاون المقدم م جامعة المنوفية في
هذا الشأن.
 2ـدددددددد إحالة الموضددوع إلز السدديد المسددتشددار (المسددتشددار القانوني لوزير التعليم
العالي والبحث العلمي).

( )7متابعة التكليفات الرئاسية بشأن أعمال الصيانة داخل الجامعات وخاصة
المستشفيات الجامعية.
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• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ تكليف كل م السادة:
أ.د /س ل عيد ملغف ر

ملق ول يأعم ل أمع ملمجعس مألععى لعمسااا اافع ت
ملج ملعة
ملمسا ر /م مد مل ن وي ملمساااا ااا ر ملق نوني لوتعر ملالععل ملل لي وملي و
مللعمي
بءعداد صيغة عقد موحد للتعاقد مع شركات الصيانة بات الخبرة في مجال
المصاعد يوزع علز الجامعات لألخذ به مع شركات التعاقد.
2ـدددددددددد تكليف السدددديد أ.د /حسددددام عبد الغفار (القائم بأعمال أمي المجلس األعلز
للمستشفيات الجامعية) بالتواصل والتنسيق مع السادة رضساء األقسام بكليات
الهندسة بالجامعات المصرية لعمل دورات تدريبية ربع سنوية للسادة أعواء
اإلدارات اله ندسددددددية بالكليات ،وع قد اجتماع مع السدددددددادة مديرا اإلدارات
الهندسية لتفعيل هذه الخطوات.
3ـددددددد التوصية لدى السادة رضساء الجامعات باستكمال تشكيل اإلدارات الهندسية
بالكليات.

( ) 8متددابعددة التكليفددات الرئدداسدددددديددة بشددددددددأن االنتهدداء م قوائم االنتظددار
بالمستشفيات الجامعية.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـددددددددددد التأكيد علز الجامعات بتسددددددجيل الحاالت التي تم االنتهاء منها في الموقع
الرسدددمي وفي القوائم الرسدددمية للحصدددر المعلنة م وزارة الصدددحة والرقابة
اإلداريددة لتحددديددد الموقف األخير في هددذا الشدددددددأن ورفع األمر إلز رئدداسدددددددة
الجمهورية.
2ـدددددددددد تكليف السدددديد أ.د /حسددددام عبد الغفار (القائم بأعمال أمي المجلس األعلز
للمستشفيات الجامعية) بءجراء مسابقة بي المستشفيات الجامعية حول أفول
مسددددددتشددددددفز في إنهاء قوائم االنتظار وجودة وتوعية األداء ومتابعة الحاالت
وعدم تكرار مثل هذه القوائم في المستقبل.

( )9توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن االستفادة م الخبرات الدولية
المتميزة في تطوير التعليم العالي م خ ل التوأمة مع كبرى الجامعات
الدولية.
• القرار:
قرر المجلس تكليف السدددددديد أ.د /عمرو عدلي (نائب وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لشئون الجامعات) بالتواصل مع السادة رضساء الجامعات المصرية إلعداد
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بيان بكل أعمال التوأمة بينها وبي الهيئات العالمية والجامعات الدولية في كل
المجاالت.

( )10مناق شة مو ضوع إن شاء هيئة اعتماد جودة التعليم الفني والتقني وفقا ً
للمعايير الدولية.
• القرار:
قرر المجلس تكليف السددديد أ.د /عمرو عدلي (نائب وزير التعليم العالي والبحث
العلمي لشددددئون الجامعات) بالتواصددددل والتنسدددديق مع السدددديد أ.د /محمد محمد
مجاهد (نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشدددئون التعليم الفني) لودددم
الكليددات التكنولوجيددة التددابعددة لوزارة التعليم العددالي والبحددث العلمي وكددذلددل
المعاهد الخاصدددددددة التي لها دور فني إلز منظومة تقييم وتطوير التعليم الفني
بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المبني علز إكسددددددداب الطالب الجدارات
م خ ل هيئة تقييم مسدددددتقلة م خارج الوزارة .وإعداد مقترا إلنشددددداء هيئة
اعتماد جودة للتعليم الفني والتقني وفقا ً للمعايير الدولية.
وبلل بالتنسدددديق مع السدددديدة أ.د /يوهانسدددد يحيي عيد (رئيس الهيئة القومية
لومان التعليم واالعتماد).

أمي عام
المجلس األعلز للجامعات
أ.د /محمد مصطفز لطيف

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس األعلز للجامعات
أ.د /خالد عبد الغفار.
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خامس ًا
قرارات مجلس جامعة القاهرة
اليــــــوجـــــد
سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
اليــــــوجـــــد
سابع ًا
محضر اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث
اليــــــوجـــــد
ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
اليــــــوجـــــد
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تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
أو ًال  :شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أغسطس ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

٩٩٩

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /محمد أحمد حافظ رمضان
رئيسا لمجلس قسم جراحة المخ واألعصاب بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2021/3/4تاريخ بلوغه سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2021/7/31نھاية العام
الجامعى 2021/2020
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٠٠

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /محمدأنور عبد الحميد
عباس رئيسا لمجلس قسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بكلية
طب قصر العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/5/1تاريخ بلوغه
سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2019/7/31نھاية
العام الجامعى .2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٠١

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /حسن سعد حسن حسني
رئيسا لمجلس قسم األمراض الباطنة الخاصة بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/6/9تاريخ بلوغه سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2019/7/31نھاية العام
الجامعى .2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أغسطس ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٠٢

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /امانى نبيل شفيق نعمه
ﷲ رئيسا لمجلس قسم الفارماكولوجيا بكلية طب قصر العينى -
جامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات.
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٠٣

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /عبد المجيد اسماعيل عبد
المجيد رمزى رئيسا لمجلس قسم التوليد وامراض النساء بكلية
طب قصر العينى  -جامعة القاھرة حتى  2018/10/3تاريخ بلوغه
سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2019/7/31نھاية
العام الجامعى .2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٠٤

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /شيرين عبدﷲ محمد
صبيح رئيسا لمجلس قسم األمراض الجلدية بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/4/9تاريخ بلوغھا سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادتھا حتى 2019/7/31نھاية العام
الجامعى .2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أغسطس ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٠٥

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /سحر عزت محمود محمد
نصر رئيسا لمجلس قسم الھستولوجيا بكلية طب قصر العينى -
جامعة القاھرة حتى  2019/2/22تاريخ بلوغھا سن االحاله
للمعاش مع ابقاء سيادتھا حتى 2019/7/31نھاية العام الجامعى
.2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٠٦

 ٢٠١٨/٠٨/٢٨مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /سليمان سابا سليمان
رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا بكلية طب قصر العينى  -جامعة
القاھرة حتى  2018/10/24تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش مع
ابقاء سيادته حتى 2019/7/31نھاية العام الجامعى
.2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٢٣

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /يسر عمر محمد عبد
الفتاح ماضى رئيسا لمجلس قسم األستعاضة الصناعية بكلية طب
األسنان  -جامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات.
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٢٤

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /ايھاب عبد العزيز أحمد
الشعراوى رئيسا لمجلس قسم التشريح بكلية طب قصر العينى -
جامعة القاھرة حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أغسطس ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٢٥

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /شريف حامد حامد زكى
رئيسا لمجلس قسم طب الحاالت الحرجة بكلية طب قصر العينى -
جامعة القاھرة حتى 2021/6/29تاريخ بلوغه سن االحاله
للمعاش مع ابقاء سيادته حتى 2021/7/31نھاية العام الجامعى
.2021/2020
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٢٦

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /مصطفى عمر حسن
شاھين رئيسا لمجلس قسم األمراض النفسية بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى 2020/11/15تاريخ بلوغه سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى 2021/7/31نھاية العام
الجامعى .2021/2020
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٢٧

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /ايمان مدحت حسن احمد
نصر رئيسا لمجلس قسم األمراض المتوطنة بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2018/12/16تاريخ بلوغھا سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادتھا حتى  2019/7/31نھاية العام
الجامعى 2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أغسطس ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٢٨

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /عمر محمد عبدالرازق
رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2020/5/22تاريخ بلوغه سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2020/7/31نھاية العام
الجامعى .2020/2019
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٢٩

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /محمد احمد محى الدين
محمد النبراوي رئيسا لمجلس قسم الصيدالنيات والصيدلة
الصناعية بكلية الصيدلة -جامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات .
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٣١

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /احمد عباس زكى ثابت
رئيسا لمجلس قسم تطبيقات الليزر الطبية بالمعھد القومي لعلوم
الليزر  -بجامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات.
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٣٢

 ٢٠١٨/٠٨/٣١مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور /عصام الدين عبد الرؤوف
عويس رئيسا لمجلس قسم الحشرات اإلقتصادية والمبيدات بكلية
الزراعه بجامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من
.2018/8/1
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018
النشرة الرسمية لجامعة القاھرة

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -أغسطس ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

١٠٣٤

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /احمد محمد القياتى محمد
احمد موسى رئيسا لمجلس قسم اإلنتاج الحيوانى بكلية الزراعه -
بجامعة القاھرة اعتبارا من 2018/8/1حتى 2019/4/12تاريخ
بلوغه سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى
2019/7/31نھاية العام الجامعى .2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

قيام باعمال
رقم القرار

١٠٣٠

القرار

التاريخ

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1قيام السيدة الدكتور  /ھبه مجدى حمد شرع األستاذ
المساعد بقسم تمريض صحة المجتمع بكلية التمريض -جامعة
القاھرة
بأعمال رئاسة مجلس القسم حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم.
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

ابقاء بالعمل
رقم القرار

١٠٣٣

152

التاريخ

القرار

 ٢٠١٨/٠٨/٣٠مادة):(1إبقاء السيد األستاذ الدكتور  /رفاعى ابراھيم رفاعى
رئيسا لمجلس قسم الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية الزراعة -
بجامعة القاھرة حتى  2019/7/31نھاية العام الجامعى
.2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
ثاني ًا  :شئون طالب الدراسات العليا
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

1722

2018/08/07

1723

2018/08/07

1724

2018/08/07

1725

2018/08/07

1726

2018/08/07

1727

2018/08/07

1728

2018/08/07

1729

2018/08/07

1730

2018/08/07

1731

2018/08/07

1732

2018/08/07

1733

2018/08/07

1734

2018/08/07

1735

2018/08/07

1736

2018/08/07

1737

2018/08/07

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

1738

2018/08/07

1739

2018/08/07

1740

2018/08/07

1741

2018/08/07

1742

2018/08/07

1743

2018/08/07

رقن القرار

التاريخ

1918

2018/08/14

1919

2018/08/14

1936

2018/08/14

1937

2018/08/14

1940

2018/08/14

رقن القرار

التاريخ

1828

2018/08/12

1829

2018/08/12

القرار

كليح الحقىق
القرار

كليح العلـىم
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القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

1830

2018/08/12

1831

2018/08/12

1832

2018/08/12

1833

2018/08/12

1834

2018/08/12

1835

2018/08/12

1836

2018/08/12

1837

2018/08/12

1838

2018/08/12

1839

2018/08/12

1840

2018/08/12

1885

2018/08/13

1886

2018/08/13

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الطة
رقن القرار

التاريخ

1802

2018/08/12

رقن القرار

التاريخ

1908

2018/08/13

1909

2018/08/13

1910

2018/08/13

1911

2018/08/13

1933

2018/08/14

1934

2018/08/14

رقن القرار

التاريخ

1888

2018/08/13

1889

2018/08/13

1892

2018/08/13

القرار

كليح التجارج
القرار

كليح الهنذسح
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

1893

2018/08/13

1894

2018/08/13

1895

2018/08/13

1896

2018/08/13

1897

2018/08/13

1898

2018/08/13

1899

2018/08/13

1900

2018/08/13

1903

2018/08/13

1920

2018/08/14

1921

2018/08/14

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

1922

2018/08/14

1923

2018/08/14

1924

2018/08/14

1927

2018/08/14

1928

2018/08/14

1929

2018/08/14

1930

2018/08/14

1931

2018/08/14

160

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

1938

2018/08/14

1939

2018/08/14

رقن القرار

التاريخ

1814

2018/08/12

1815

2018/08/12

1816

2018/08/12

1817

2018/08/12

1818

2018/08/12

1819

2018/08/12

1820

2018/08/12

1821

2018/08/12

1822

2018/08/12

1882

2018/08/13

رقن القرار

التاريخ

1681

2018/08/06

1682

2018/08/06

القرار

كليح الزراعح
القرار

كليح الطة الثيطري
القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الطة الثيطري
رقن القرار

التاريخ

1683

2018/08/06

1684

2018/08/06

1685

2018/08/06

1686

2018/08/06

1687

2018/08/06

1688

2018/08/06

1689

2018/08/06

1690

2018/08/06

1691

2018/08/06

رقن القرار

التاريخ

1791

2018/08/09

1792

2018/08/09

1793

2018/08/09

1794

2018/08/09

1795

2018/08/09

1796

2018/08/09

1798

2018/08/09

القرار

كليح دار العلىم
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القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح دار العلىم
رقن القرار

التاريخ

1799

2018/08/09

1800

2018/08/09

1904

2018/08/13

1905

2018/08/13

رقن القرار

التاريخ

1668

2018/08/06

1669

2018/08/06

1670

2018/08/06

1671

2018/08/06

1672

2018/08/06

1673

2018/08/06

1674

2018/08/06

1675

2018/08/06

1676

2018/08/06

1677

2018/08/06

1678

2018/08/06

1679

2018/08/06

القرار

كليح طة االسناى
القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة االسناى
رقن القرار

التاريخ

1680

2018/08/06

1766

2018/08/08

1767

2018/08/08

1768

2018/08/08

1769

2018/08/08

1770

2018/08/08

1771

2018/08/08

1772

2018/08/08

1773

2018/08/08

1774

2018/08/08

1775

2018/08/08

1776

2018/08/08

1778

2018/08/09

1779

2018/08/09

1783

2018/08/09

رقن القرار

التاريخ

1841

2018/08/12

القرار

كليح الصيذلح

164

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الصيذلح
رقن القرار

التاريخ

1842

2018/08/12

1843

2018/08/12

1844

2018/08/12

1845

2018/08/12

1846

2018/08/12

1847

2018/08/12

1848

2018/08/12

1849

2018/08/12

1850

2018/08/12

1851

2018/08/12

1852

2018/08/12

1853

2018/08/12

1876

2018/08/13

1877

2018/08/13

1878

2018/08/13

1879

2018/08/13

1880

2018/08/13

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

1708

2018/08/06

1709

2018/08/06

1710

2018/08/06

1711

2018/08/06

1712

2018/08/06

1713

2018/08/06

1718

2018/08/07

1744

2018/08/08

1745

2018/08/08

1746

2018/08/08

1747

2018/08/08

1748

2018/08/08

1749

2018/08/08

1750

2018/08/08

رقن القرار

التاريخ

1716

2018/08/07

القرار

كليح العالج الطثيعً

166

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

1854

2018/08/12

1855

2018/08/12

1856

2018/08/12

1857

2018/08/12

1858

2018/08/13

1859

2018/08/13

1860

2018/08/13

1861

2018/08/13

1862

2018/08/13

1863

2018/08/13

1864

2018/08/13

1865

2018/08/13

1866

2018/08/13

1867

2018/08/13

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

1868

2018/08/13

1869

2018/08/13

1870

2018/08/13

1871

2018/08/13

1872

2018/08/13

1873

2018/08/13

1874

2018/08/13

1875

2018/08/13

رقن القرار

التاريخ

1906

2018/08/13

1907

2018/08/13

1935

2018/08/14

رقن القرار

التاريخ

1714

2018/08/07

1805

2018/08/12

القرار

كليح التوريض
القرار

كليح االعالم

168

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االعالم
القرار

رقن القرار

التاريخ

1806

2018/08/12

1807

2018/08/12

1808

2018/08/12

1809

2018/08/12

1810

2018/08/12

كليح التخطيط االقليوً والعورانً
القرار

رقن القرار

التاريخ

1901

2018/08/13

1902

2018/08/13

1925

2018/08/14

1926

2018/08/14
كليح الذراساخ العليا للترتيح

رقن القرار

التاريخ

1664

2018/08/06

1665

2018/08/06

1666

2018/08/06

1667

2018/08/06

1752

2018/08/08

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الذراساخ العليا للترتيح
رقن القرار

التاريخ

1753

2018/08/08

1754

2018/08/08

1755

2018/08/08

1756

2018/08/08

1757

2018/08/08

1758

2018/08/08

1759

2018/08/08

1760

2018/08/08

1761

2018/08/08

1762

2018/08/08

1763

2018/08/08

1764

2018/08/08

1765

2018/08/08

1784

2018/08/09

1785

2018/08/09

1786

2018/08/09

170

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج
القرار

رقن القرار

التاريخ

1719

2018/08/07

1720

2018/08/07

1721

2018/08/07

1780

2018/08/09

1781

2018/08/09

1782

2018/08/09

رقن القرار

التاريخ

1705

2018/08/06

1706

2018/08/06

1707

2018/08/06

كليح الترتيح النىعيح
القرار

كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ
رقن القرار

التاريخ

1700

2018/08/06

1701

2018/08/06

1702

2018/08/06

1703

2018/08/06

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ
رقن القرار

التاريخ

1704

2018/08/06

القرار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح
رقن القرار

التاريخ

1823

2018/08/12

1824

2018/08/12

1825

2018/08/12

1826

2018/08/12

1827

2018/08/12

1887

2018/08/13

رقن القرار

التاريخ

1789

2018/08/09

1790

2018/08/09

1912

2018/08/13

1913

2018/08/14

1914

2018/08/14

1915

2018/08/14

1916

2018/08/14

القرار

هعهذ األورام القىهً

172

القرار

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة أغسطس 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هعهذ األورام القىهً
القرار

رقن القرار

التاريخ

1917

2018/08/14

1932

2018/08/14
هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

1692

2018/08/06

1693

2018/08/06

1694

2018/08/06

1695

2018/08/06

1696

2018/08/06

1697

2018/08/06

1698

2018/08/06

1699

2018/08/06
الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

رقن القرار

التاريخ

1811

2018/08/12

1812

2018/08/12

1813

2018/08/12

1883

2018/08/13

القرار
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
سبتمبر 2018

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

176

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

أو ًال
قرارات السيد رئيس الجمهورية
ال يـــوجـــد

177

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

178

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ثاني ًا
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء

179

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

180

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  1741لسنة 2018
رئيس مجلس الوزراء

بعد اإلطالع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم  48لسنة 1978؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1193لسنة  2018بشأن األعياد التي ععطي
فيهيا وزارات ومصييالل المةوميية والهيلييات العاميية وورييدات اإلدارة المملييية و ييركات
القطاع العام؛
قـــــــــرر:
(المادة األولى)
عةيييون أجيييازة رأة السييينة الهجريييية لعيييام  1440هجريييية للعييياملين فييي اليييوزارات
والمصالل المةومية والهيلات العامة ووردات اإلدارة الممليية و يركات القطياع العيام
يوم الثالثاء الموافق  11من سبتمبر عام  2018ميالدية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء ف  29ذي المجة سنة 1439هـ
الموافق  9سبتمبر سنة 2018م.
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفى كمال مدبول
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ثالثــــ ًا
قــرارات الســادة الــــوزراء
ال يـــوجـــد
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رابعـــــ ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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قرارات
المجلس األعلى للجامعات

الجلسة رقم ( )680بتاريخ 2018/9/15م
( )1التصديق على ممضير اجتمياع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم
( )679بتاريخ .2018/8/8
• القرار:
المصادقة على ممضير اجتمياع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم ()679
بتاريخ .2018/8/8

* اعتماد ممضر اجتماع هيلة مةتب المجلس األعلى للجامعات الجلسية رقيم
( )60بتاريخ .2018/9/9
• القرار:
اعتماد ممضر اجتماع هيلية مةتيب المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم ()60
بتاريخ  2018/9/9المتضمن الموضوعات مين ( )2إليى ( )46وذلي عليى النميو
التال :

( )28اقتيييراا جامعييية القييياهرة البرنيييامل النيييوع التعليمييي المتمييييز بنظيييام
الساعات المعتمدة عمت مسمى :المسارة والخرائط ونظيم المعلوميات
الجغرافيييية واالستشيييعار عييين بعيييد (مررلييية الليسيييانس) بةليييية ا دا
بالجامعة والالئمة الدراسية المقتررة له.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ البرنامل النوع التعليم بنظام الساعات المعتمدة عميت مسيمى :المسيارة
والخيييرائط ونظيييم المعلوميييات الجغرافيييية واالستشيييعار عييين بعيييد (مررلييية
الليسانس) بةلية ا دا ـ جامعة القاهرة والالئمة الدراسية الخاصة به.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم ف هذا الشأن.

* اعتميياد ممضيير لجنيية العالقييات الثقافييية بييالمجلس األعلييى للجامعييات رقييم
( )127بتاريخ .2018/6/27
• القرار:
اعتميياد ممضيير لجنيية العالقييات الثقافييية بييالمجلس األعلييى للجامعييات رقييم ()127
بتيياريخ  2018/6/27المتضييمن الموضييوعات ميين ( )47إلييى ( )71وذل ي علييى
النمو التال :
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( )71مذكرات عفاهم ذات أن داخل للجامعات:
2ـ مذكرة عفاهم بين جامعية القياهرة ك كليية الهندسية ك و يركة عييرا
سوال مصر ف األبماث والتعليم وعنمية رأة المال البشري.
• القرار:
أريييط المجلييس علميا ً بمييذكرة التفيياهم بييين جامعيية القيياهرة ك كلييية الهندسيية ك
و ركة عيرا سوال مصر ف األبماث والتعليم وعنمية رأة المال البشري.

* اعتماد ممضر اجتمياع المجليس األعليى لشيلون التعلييم والطيال
رقم ( )63بتاريخ .2018/8/29
• القرار:

الجلسية

اعتماد ممضر اجتماع المجلس األعلى لشلون التعليم والطال الجلسية رقيم ()63
بتيياريخ  2018/8/29المتضييمن الموضييوعات ميين ( )72إلييى ( )86وذل ي علييى
النمو التال :

( ) 75النظيير ف ي كتيياب السيييد األسييتاذ /رئيييس قطيياع التعليييم العييام بييوزارة
التربية والتعليم والمتضمنين عيدم قبيول الشيهادات المةهلية لاللتميا
بييالتعليم الجييامع لطييال المييدارة الدولييية بةافيية أنواعهييا العاملييية
بجمهورية مصر العربيية إال بعيد التأكيد مين مراجعتهيا بمعرفية اإلدارة
العامة للتعليم الخاص والدول أوالً وذل ف ضوء قرار وزير التربية
والتعليم رقم ( )130بتاريخ  2018/4/28الصادر ف هذا الشأن.
• القرار:
أريط المجلس علميا ً بةتياب السييد األسيتاذ /رئييس قطياع التعلييم العيام بيوزارة
التربية والتعليم والمتضيمنين عيدم قبيول الشيهادات المةهلية لاللتميا بيالتعليم
الجييامع لطييال المييدارة الدولييية بةافيية أنواعهييا العامليية بجمهورييية مصيير
العربييية إال بعييد التأكييد ميين مراجعتهييا بمعرفيية اإلدارة العاميية للتعليييم الخيياص
والدول أوالً وذل ف ضوء قرار وزيير التربيية والتعلييم رقيم ( )130بتياريخ
 2018/4/28الصادر ف هذا الشأن.

( )76كتا مةتب عنسيق القبول بالجامعيات والمعاهيد بشيأن ارتسيا نتيائل
امتمانات  SATالماص عليها طال الدبلومة األمريةية عام 2018
والغير مدرجة بالنتائل الواردة من هيلة  Board Collegeللتنسيق
اإللةترون ي هييذا العييام ( 2019/2018نتيجيية لمنظوميية العم ي بهيليية
 College Boardوالتي عقضي بسرسيال خير سيت ممياوالت فقيط)
مييإ إرضييار مييا يفيييد صييمتها ميين خييالل هيليية College Board
وعمقق مةتب التنسيق من ذل .
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• القرار:
قرر المجلس التأكيد على قواعد قبول الطال الماصلين على الشهادة الثانويية
العامة وما يعادلها (من الشهادات العربية واألجنبيية) عيام  2018المنصيوص
عليها بقرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ .2018/5/19

( )78كتا السييد أ.د /القيائم بعمي رئييس اإلدارة المركزيية لشيلون الطيال
الوافدين بوزارة التعليم العال والمتضمن ما يل :ـ
* كتييا سييفارة جنييو السييودان بالقيياهرة بشييأن طلييب إعفيياء طالبهييا
المقيييدين علييى ميينل دراسييية بمررليية الدراسييات العليييا فيي إطييار
البييرامل التنفيذييية بييين البلييدين ميين رسييوم التسييجي الت ي عفرضييها
الةليات بالجنيه المصري.
* التماسات بعض الطيال الوافيدين مين مختلي الجنسييات بالمررلية
الجامعييية األولييىر ومررليية الدراسييات العليييا بالجامعييات المختلفييةر
والييييذين يتضييييررون فيهييييا ميييين المصييييروفات اإلضييييافية بالعمليييية
المصيييريةر عيييالوة عليييى المصيييروفات الدراسيييية المقيييررة بالعملييية
األجنبية.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
أوالً :إرالة طلب سفارة جنو السودان بالقاهرة بشأن إعفاء طالبها المقييدين
علييى ميينل دراسييية بمررليية الدراسييات العليييا في إطييار البييرامل التنفيذييية
بين البلدين من رسوم التسجي التي عفرضيها الةلييات بالجنييه المصيري
إلى المجلس األعلى للدراسات العليا والبموث.
ثانياً :التأكيد على عدم عمصي أي رسيوم ععليميية إضيافية عيالوة عليى رسيوم
الوافدين بالنسيبة للطيال المقييدين بيالبرامل العاديية بالمررلية الجامعيية
األولى فقطر وبالنسبة للطيال المقييدين بيالبرامل الممييزة عقيوم الجامعية
بتمصي أعليى مبلي( (سيواء مين مصيروفات الوافيدين أم مين مصيروفات
البرنامل الخاص)ر ويستثنى من ذل الطال المقيدين على مينل دراسيية
من دول روض الني .

( )79كتا السيد اللواء أ.ا /ممافظ البمر األرمر بشأن طلب الموافقة على
إعفاء أبناء جنو الممافظة (راليب ـ يالعين ـ أبيو رمياد) المقييدين
بالةليييات والمعاهييد المةومييية والخاصيية ميين المصييروفات الدراسييية
المقيييررة لرفيييإ العيييبء عليييى أوليييياء أميييور الطيييال لضييييق يييروفهم
المعيشية.
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• القرار:
قرر المجلس ما يل :
أوالً :بالنسبة للجامعات المةوميية :إرالية الموضيوع إليى الجامعيات للنظير في
إعفائهم من المصروفات ك راله على رده.
ثانييياً :بالنسييبة للجامعييات والمعاهييد الخاصيية :إراليية الموضييوع إلييى كيي ميين
السادة:
 )1أ.د /أمين مجلس الجامعات الخاصة واألهلية.
 )2أ /.رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العال .

( )80كتا السيد الدكتور /عضو مجلس النوا بشأن الموافقة على عموي
بعيييض الطلبييية والطالبيييات بجنيييو سييييناء المقييييدين بةلييييات جامعييية
العييريب بشييمال سيييناء إلييى أي ميين الجامعييات القريبيية ميين الممافظيية
(اإلسماعيلية ـ السويس ـ القياهرة) نظيراً للظيرول الراهنية التي عمير
بها سيناء.
• القرار:
قرر المجلس التأكيد على القواعد المعمول بها ف هذا الشأن.

( )81كتا السيد األستاذ الدكتور /رئيس مجلس النيوا بشيأن عقريير لجنية
االقترارات والشيةاوي عين اقتيراا بر بية مين السييدة النائبية /إيميان
خضر بشأن إضافة فترة عدريبيية مين (3ـي 6يهور) بعيد التخيرن مين
(الجامعات ـ المعاهد ـ اليدبلومات) عليى أن عةيون هيذه الفتيرة للتأهيي
لسو العم طبقا ً لفرص العم المتوفرة.
• القرار:
قييرر المجلييس التأكيييد علييى أن البييرامل الدراسييية بةليييات الجامعييات المصييرية
عتضمن عدريب الطال على المهارات المطلوبية لسيو العمي وكيذل األنشيطة
والييدورات التدريبييية الت ي ععقييد خييالل العييام الدراس ي واألجييازة الصيييفية وأن
إضافة فترة عدريبية بعد التخيرن عيةدي إليى إضيافة أعبياء ماليية وإداريية عليى
الجامعات المصرية.

( )85كتا السيد األستاذ /رئييس اإلدارة المركزيية لتنسييق القبيول بيالتعليم
العال والمتضمن عقدم بعض الطال الماصلين على الشهادة الثانوية
السييعودية ميين خييارن المملةيية العربييية السييعودية عييام  2018وأدوا
امتمييان القييدرات الخيياص بهييم علييى موقييإ المركييز الييوطن للقييياة
وير بون بااللتما بالةليات الجامعية المةومية المصرية.
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• القرار:
قرر المجلس التأكيد على قراراعه السابقة الصادرة ف هذا الشأن.

( )86كتييا مركييز الخييدمات اإللةترونييية والمعرفييية بأمانيية المجلييس األعلييى
للجامعييييات بمخاطبيييية السييييادة /نييييوا رمسيييياء الجامعييييات المصييييرية
المةومييية بسعييداد عقرييير يوضييل االيجابيييات والسييلبيات ومقتررييات
التطوير لما عم عنفيذه ف اختبارات القدرات هذا العام .2018
• القرار:
قييرر المجلييس إراليية الموضييوع إلييى الجامعييات لموافيياة أمانيية المجلييس األعلييى
للجامعيييات بتقريييير عييين أعميييال اختبيييارات القيييدرات فييي الجامعييية هيييذا العيييام
 2019/2018مييإ عوضيييل اإليجابيييات والسييلبيات ومقتررييات التطييوير وذلي
عمهيييداً إلعيييداد عقريييير يييام يعيييرض علييى المجليييس األعليييى لشيييلون التعلييييم
والطال ف جلسة قادمة.

* اعتماد ممضر اجتماع المجلس األعلى لشلون الدراسيات العلييا والبميوث
الجلسة رقم ( )31بتاريخ .2018/9/12
• القرار:
اعتماد ممضر اجتماع المجليس األعليى لشيلون الدراسيات العلييا والبميوث الجلسية
رقيييم ( )31بتييياريخ  2018/9/12المتضيييمن الموضيييوعات مييين ( )87إليييى ()98
وذل على النمو التال :

( )87مناقشيية موضييوع اسييتفادة الجامعييات المصييرية ميين بني المعرفيية ف ي
ضوء اعتبار عام  2019عام التعليم.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ إلزام ك من (البارث المتقدم للتسيجي لمررلية الدراسيات العلييا بالجامعيات
المصريةر وأعضاء هيلية التيدريس المتقيدمين للترقي أو السيفر للمشياركة
بالمةعمرات بالخارن) بتقديم إفادة بتسجي رسا ف بن المعرفة.
2ـ ي عقييد ورل عم ي بالجامعييات بمختل ي الةليييات للتوعييية باسييتخدام وععظيييم
االستفادة من بن المعرفة.

( ) 88مناقشيية موضييوع الموافقييات األمنييية للوافييدين الييرا بين في الدراسيية
بالجامعات المصرية.
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• القرار:
قرر المجليس الموافقية عليى مقتيرا مخاطبية وزارة الخارجيية المصيرية لمينل
عأ ييييرة طيييال خاصييية للطيييال الوافيييدين اليييرا بين فييي الدراسييية بالجامعيييات
المصيييرية قبييي القيييدوم إليييى مصيييرر وذلييي لتسيييهي إجيييراءات المصيييول عليييى
الموافقات األمنية قب القدوم وبدء الدراسة.

( ) 89عوصيييات اللجنيية العليييا للتظلمييات بشييأن إيضيياا بعييض بنييود قواعييد
ونظام العم باللجان العلمية بدورعها الثانية عشر (2016ـ.)2019
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
أوالً :بالنسبة لضوابط التقدم ف راالت التميز العلم :
التأكيييد علييى أن عتمقييق اللجنيية العلمييية ميين نسييبة المشيياركة وكييذل دور
المتقدم ومدى عالقته بتخصصيه اليدقيقر وذلي في ضيوء أن الميادة 20
من قواعد التقيدم للترقيية في رياالت التمييز العلمي في األبمياث العلميية
عجيز عرقية عضو هيلية التيدريس دون إعيادة فميح أبماثيهر وقيد ليورظ
أنه لم يوضإ ف االعتبار نسبة المشاركة أو نوعية دور المتقيدم وعالقية
األبماث بالتخصح الذي ير ب ف المصول على اللقب العلم فيه.
ثانياً :بالنسبة لضوابط التقدم ف راالت براءة االختراع:
التأكيد على أن عتمقق اللجنة العلميية مين دليي عليى أن بيراءة االختيراع
ذات قيمة علميية أميا بنشير أبمياث علميية متمييزة منهيا أو عنفييذها عليى
أرض الواقإ ولذل يتم عفسير القاعدة السابقة عليى أنيه ال يجيوز الجميإ
بييين درجييات البمييث ودرجييات بييراءة االختييراع الناعجيية عنييهر وأن عةييون
بييراءة االختييراع مس يجلة باسييم جامعيية مصييرية أو جهيية بمثييية مصييرية
رةوميييةر وذلي في ضييوء أن المييادة  17ميين قواعييد التقييدم للترقييية في
ريياالت عسييجي عضييو هيليية التييدريس بييراءات اختييراع ييجعت البييارثين
على عيدم نشير أبمياث علمييةر بيالر م مين أن بيراءة االختيراع يجيب أن
عةون نتان لبمث علم متميزر ناهي عن أن التسيجي لبيراءة االختيراع
ال يعن عجربتها وثبوت نجارها ف خيرون منيتل جدييد أو عمسين جيودة
منييتل موجييود لهييذا البييد ميين عقنييين المصييول علييى نقيياط مقابيي بييراءة
االختراع.
ثالث ياً :بالنسييبة لنسييبة المشيياركة ف ي األبميياث المنشييورة ف ي مجييالت ()A,B
:Q1
التأكيييد علييى أنييه البييد ميين عغيييير ميينل جميييإ البييارثين المييذكورين علييى
البمث نفس الدرجة النهائية  13.5أو  15ووضيإ أهميية ليدور المتقيدم
فيي البمييثر وذليي فيي ضييوء أن األميير يمتييان إلييى التمقييق ميين نسييبة
المشاركة ف األبماث الت عمصي عليى درجية 9ـي10ر رييث أن الباريث
يمصي علييى كام ي النقياط دون النظيير لمجييم المشيياركة ف ي البمييث .وقييد
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يةون ذل قد ساهم ف عمفيز البارثين عليى النشير في مجيالت متمييزةر
إال أنييه قييد رييان الوقييت لوضييإ نسييبة المشيياركة كجييزء ف ي عمديييد نقيياط
البمثر كما أن عخصح البارث لو كان ثانويا ً ف البمث فيجب أن يةيون
لذل وزن عضعه اللجنة العلمية ف االعتبار.

( )91كتا وردة المةتبات الرقمية بشأن اعتماد منظمات التصني
بالجامعات.
• القرار:

العالمية

قرر المجلس ما يل :
1ـ التأكيد على التقيد بمنظمات التصني
عليها.
2ـ ي يقييدم السيييد أ.د/عمييرو عييدل (نائييب وزييير التعليييم العييال والبمييث العلم ي
لشلون الجامعات) عرض لقائمة التصنيفات الت أعدها في هيذا الشيأن في
الجلسة القادمة.

العالميية األربعية الرئيسيية المتعيارل

( )92كتييا السيييدة /رئيييس هيليية فولبرايييت بمصيير بشييأن عوعييية الجامعييات
بفرص التمويي المتارية بالهيلية التي يمةين أن عفييد جمهيور مناسيب
من أعضاء هيلة التدريس بالجامعات.
• القرار:
أريط المجلس علما ً كتا السيدة /رئييس هيلية فولبراييت بمصير بشيأن عوعيية
الجامعات بفرص التموي المتارة بالهيلية التي يمةين أن عفييد جمهيور مناسيب
من أعضاء هيلة التدريس بالجامعات.

( )95كتييا السيييد أ.د /رئيييس لجنيية قطيياع الدراسييات الهندسييية المتضييمن
متابعة ما عم بشأن إعداد دراسة وضإ نظيام واضيل لمسيابقات التمييز
للرسائ العلمية والتوسإ فيها وإمةانية عطبيقهيا لخدمية قضيايا خطيط
التنمية.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ الموافقة على مقترا لجنة قطياع الدراسيات الهندسيية المتضيمن متابعية ميا
عم بشأن إعداد دراسة وضإ نظام واضل لمسابقات التميز للرسائ العلميية
والتوسإ فيها وإمةانية عطبيقها لخدمة قضايا خطط التنمية.
2ـيييي مخاطبيييية السيييييد أ.د /مممييييود صييييقر (رئيييييس أكاديمييييية البمييييث العلميييي
والتةنولوجيا) إلبداء الرأي ف هذا الشأن.
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( )96كتا السيد أ.د /رئيس لجنة قطياع الدراسيات اإلعالميية بشيأن اإلطيار
المرجع العتماد لوائل الدراسات العليا.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على عشةي لجنة برئاسة السييد أ.د /أرميد فيرن القاصيد
(نائب رئيس جامعة المنوفية لشلون الدراسات العليا والبميوث) وعضيوية كي
من السادة:
أ.د /مممييود خضيياري معليية – نائييب رئيييس جامعيية جنييو الييوادى لشييلونالدراسات العليا والبموث.
 أ.د  /فاطمة رسم مممد  -نائب رئيس جامعية بني سيوي لشيلون الدراسياتالعليا والبموث.
وذل لدراسة مقترا لجنية قطياع الدراسيات اإلعالميية بشيأن اإلطيار المرجعي
العتماد لوائل الدراسات العليار وإعداد عقرير يعرض ف الجلسة القادمة.

( )97كتا سفارة جمهورية جنو السودان بالقياهرة المتضيمن أن طالبهيا
المقيييدين علييى ميينل دراسييية ف ي مررليية الدراسييات العليييا بالجامعييات
المصرية يواجهون صعوبة ف عسديد رسيوم التسيجي التي عفرضيها
الةليات بالجنيه المصري باإلضافة إلى عمم عةالي البموث.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
 )1التأكييييد عليييى قيييرار المجليييس األعليييى للجامعيييات الصيييادر بجلسيييته بتييياريخ
 2017/8/19المتضمن ما يل :
ـيي عييدم عمصييي أي رسييوم إضييافية بخييالل مييا عييم فرضييه علييى الطييال
الوافيييدين مييين مصيييروفات ييياملة لةافييية الخيييدمات التعليميييية الالزمييية
للدراسة.
ـ مراعاة عدم عمم الطالب الوافد أية مصروفات دراسية إضافية ف رالة
عأخير عمديد موعد المناقشة ألسبا عرجإ للةلية والجامعة بغض النظر
عن التأخر ف سداد المصروفات.
 )2ف ي راليية رصييول الطييال الوافييدين علييى ميينل دراسييية ال يييتم عمصييي أي
رسوم أو مصروفات من الطال الوافدين.

* اعتميياد ممضيير اجتماعييات اللجنيية العليييا للتنسيييق بتيياريخ 7/21ر 7/29ر
.2018/9/5
• القرار:
اعتمييييياد ممضييييير اجتماعيييييات اللجنييييية العلييييييا للتنسييييييق بتييييياريخ 7/21ر 7/29ر
 2018/9/5المتضيييمن الموضيييوعات مييين ( )99إليييى ( )106وذلييي عليييى النميييو
التال :
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( )99النظر ف عمديد األعداد المقرر قبولها بالجامعات المةوميية المصيرية
ف العام الجامع .2019/2018
• القرار:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى أعييداد الطييال الماصييلين علييى الشييهادة
الثانوييية العاميية المصييرية بشييعبيتها (العلميي واالدبيي ) عييام 2018
والت قيررت اللجنية العلييا قبيولهم كطيال (انتظيام ـ انتسيا موجيه)
بةلييييات ومعاهيييد الجامعيييات المةوميييية المصيييرية فييي العيييام الجيييامع
 2019/2018عن طريق مةتب عنسيق القبيول بالجامعيات والمعاهيد
وفقا ً لجداول األعداد المرفقة.
( ) 100النظيير فيي نتيجيية عر يييل المررليية األولييى لطييال الثانوييية العاميية
المصرية عام  2018الذين عيم عر ييمهم لةلييات ومعاهيد الجامعيات
المةوميييية المصيييرية للعيييام الجيييامع  2019/2018عييين طرييييق
التنسيق اإللةترون .
• القرار:
قيرر المجلييس الموافقية علييى نتيجيية عر ييل المررليية األوليى لطييال الثانوييية
العاميية المصييرية عييام  2018الييذين عييم عر يييمهم لةليييات ومعاهييد الجامعييات
المةوميييية المصيييرية للعيييام الجيييامع  2019/2018عييين طرييييق التنسييييق
اإللةترون .

( ) 101النظيير فيي نتيجيية عر يييل المررليية الثانييية لطييال الثانوييية العاميية
المصرية عام  2018الذين عيم عر ييمهم لةلييات ومعاهيد الجامعيات
المةوميييية المصيييرية للعيييام الجيييامع  2019/2018عييين طرييييق
التنسيق اإللةترون .
• القرار:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى نتيجيية عر يييل المررلية الثانييية لطييال الثانوييية
العاميية المصييرية عييام  2018الييذين عييم عر يييمهم لةليييات ومعاهييد الجامعييات
المةوميييية المصيييرية للعيييام الجيييامع  2019/2018عييين طرييييق التنسييييق
اإللةترون .

( )102النظر ف نتيجة التموي االلةترون لطال الثانوية العامة المصرية
عام  2018الذين عم عر يمهم لةلييات ومعاهيد الجامعيات المةوميية
للعيييام الجيييامع  2019/2018فييي مررلتييي التنسييييق (األوليييى ـ
الثانية) عن طريق التنسيق اإللةترون .
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اسييتعرض المجلييس الموضييوع فيي ضييوء قييراره السييابق الصيييادر
بجلسته بتاريخ  2018/5/19بشأن نظام وقواعد القبول بالجامعات
المةومية المصرية في العيام الجيامع 2019/2018ر وفي ضيوء
األعداد الممددة ف العام الجامع .2019/2018
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على نتيجة التموي اإللةترون لطال الثانويية العامية
المصرية عام  2018الذين عم عر يمهم لةليات ومعاهد الجامعات المةوميية
المصييرية للعييام الجييامع  2019/2018فيي مررلتيي التنسيييق (األولييى ـ
الثانية) عن طريق التنسيق اإللةترون .

( ) 103النظيير فيي نتيجيية عر يييل المررليية الثالثيية لطييال الثانوييية العاميية
المصيييرية وكيييذل طيييال الشيييهادات الفنيييية (نظيييام اليييثالث سييينوات
والخمس سنوات) عيام 2018
 2016اليذين عيم عر ييمهم لةلييات ومعاهيد
الجامعييات المةومييية المصييرية للعييام الجييامع 2018
 2019عيين
2017/2016
طريق التنسيق اإللةترون .
• القرار:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى نتيجيية عر يييل المررليية الثالثيية لطييال الثانوييية
العامييية المصيييرية وكيييذل طيييال الشيييهادات الفنيييية (نظيييام اليييثالث سييينوات
 2018الذين عم عر ييمهم لةلييات ومعاهيد الجامعيات
والخمس سنوات) عام 2016
 2017عن طريق طريق التنسييق
المةومية المصرية للعام الجامع /2016
2019/2018
اإللةترون .

( )105مناقشة ضوابط قبول رملية الشيهادات الثانويية المعادلية بالجامعيات
المصرية ومنها عوافر اإلقامة الفعلية بالدولة المانمة للشهادة.
• القرار:
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قرر المجلس الموافقة على أنه يشترط لقبول أورا الطيال الماصيلين عليى
الشيييهادات الثانويييية المعادلييية عقيييديم المسيييتند اليييذي يفييييد اإلقامييية الشيييرعية
النظاميية الفعليية للطالييب وولي أمييره في الدوليية الماصي منهييا الطاليب علييى
الشييهادة الثانوييية المعادليية طييول مييدة الدراسيية الت ي عميينل الشييهادة الثانوييية
المعادلييية عليييى أساسيييها (ويتميييدد عييياريخ بيييدء الدراسييية وانتهائهيييا وانتهييياء
االمتمانات بةتا موثق مين كي مين المستشيار الثقياف المصيري في الدولية
المانمة للشهادة ف جمهورية مصر العربية) وذل بتقديم إقامة فعلية موثقة
من المستشار الثقاف المصري أو من السفارة المصيرية بالدولية المانمية أو
جييواز سييفر موضييما ً بييه عييواريخ وجهيية الييدخول والخييرون و ييهادة عمركييات
موضما ً بهيا عيواريخ وجهية اليدخول والخيرون .وذلي عنفييذاً للمةيم القضيائ
الصادر من مجلس الدولة ف هذا الشأن.
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( )106مناقشة موضوع الزيادة المضطردة والواضمة ف أعيداد النياجمين
ف الشهادة الثانوية العامية المصيرية وضيرورة المفيا عليى جيودة
العملية التعليمية بالجامعات المصرية.
• القرار:
أوالً :الموافقة على ما يل :
1ـييي ضيييرورة المفيييا عليييى الطاقيييات االسيييتيعابية لةلييييات الجامعيييات
المصييرية المصييرية والمعاهييد العالييية والمتوسييطة وذل ي كضييرورة
للمفا على جودة العمليية التعليميية األمير اليذي يسيتلزم عيدم قبيول
أعداد عفو الطاقات االستيعابية لهذه الةليات والمعاهد.
2ـ مخاطبة السيد األستاذ الدكتور /وزير التربية والتعليم والتعليم الفن
للنظر ف عدم قبيول نتيجية الثانويية إال بعيد مراجعتهيا نهائييا ً وعيدم
قبول أي زيادة ف الدرجات بعد ذل إال من خالل أرةام قضائية.
3ـيي اعخيياذ اإلجييراءات التشييريعية الالزميية بمييا يسييمل بالمفاضييلة بييين
الطال المشتركين ف مجموع درجات الشهادات الثانوية الت عقب
بالجامعييييات والمعاهييييد المصييييرية وذليييي باسييييتخدام قاعييييدة المييييواد
المرجمة.
4ـ عشةي لجنة إلعداد دراسة عين الطاقيات االسيتيعابية الفعليية لةلييات
ومعاهييد الجامعييات المصييرية والمعاهييد العالييية والمتوسييطة وذليي
بالتنسيق بين الجامعيات والمعاهيد ولجيان قطاعيات التعلييم الجيامع
والعال .
5ـ إصدار القرارات الالزمة لتمدييد العيام الجيامع اليذي ييتم البيدء فييه
بتنفيذ هذه اإلجراءات مإ مراعاة النوار القانونية ف هذا الشأن.
ثانياً :الموافقة على عشةي لجنة من ك من السادة:
أعضاء اللجنة العليا للتنسيق
أ.د /صبري محمد السنوسي المستشااااااار ال ااااااانوني للمجلاااااا ا علاااااا
للجامعات
أمين مساعد المجل ا عل للجامعات
أ.د /يوسف راشد
وذل لدراسة ووضإ ليات وإجراءات عنفيذ القرار وإعداد عقرير يعيرض في
الجلسة القادمة.

( )107كتيييا إدارة المخيييابرات المربيييية المتضيييمن عيييرض وإعارييية كافييية
إمةاناعها للتعاون مإ وزارة التعليم العال والبمث العلم ف القييام
باألعميييال االستشيييارية الهندسيييية واإلنشييياء والتطيييوير والتجهييييز
والصيانة المطلوبة لمنشآت ومرافق الوزارة ومةسساعها العريقة.
• القرار:
أريط المجلس علما ً بةتا إدارة المخابرات المربية المتضمن عرض وإعارية
كافيية إمةاناعهييا للتعيياون مييإ وزارة التعليييم العييال والبمييث العلمي في القيييام
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باألعميييال االستشيييارية الهندسيييية واإلنشييياء والتطيييوير والتجهييييز والصييييانة
المطلوبة لمنشآت ومرافق الوزارة ومةسساعها العريقة.

( )108كتا السيد /رئيس قطاع مةتب وزير التعليم العال والبميث العلمي
المتضييمن الةتييا الييوارد ميين السيييد اللييواء أ.ا /أمييين عييام مجلييس
الييوزراء بشييأن مشييروع عمسييين كفيياءة الطاقيية بالمبييان الجامعييية
والممول من بن اإلعمان إلعادة التنمية األلميان بسجميال مبلي( 23
مليييون يييورو مرفقيا ً بييه كتييا السيييد األسييتاذ الييدكتور /وزييير المالييية
والمتضيييمن اإلفيييادة بأنيييه ال ميييانإ مييين عممييي وزارة الماليييية لقيمييية
القرض المشار إليه وأعبائه التمويلية بعد المصول عليى الموافقيات
الالزميية ميين الجهييات المعنيييةر واإلفييادة بييالوفر الييذي سييينتجه هييذا
القييرض ميين عةييالي الطاقيية ومييردوده علييى الموازنيية العاميية للدوليية
بصفة عامة من أثر إيجاب .
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
ً
1ـ أريط المجلس علما بةتا السيد /رئيس قطاع مةتب وزيير التعلييم العيال
والبمث العلم المتضمن الةتا اليوارد مين السييد الليواء أ.ا /أميين عيام
مجلس اليوزراء بشيأن مشيروع عمسيين كفياءة الطاقية بالمبيان الجامعيية
والممييول ميين بنيي اإلعمييان إلعييادة التنمييية األلمييان بسجمييال مبليي( 23
ملييييون ييييورو مرفقيييا ً بيييه كتيييا السييييد األسيييتاذ اليييدكتور /وزيييير الماليييية
والمتضييمن اإلفييادة بأنييه ال مييانإ ميين عمم ي وزارة المالييية لقيميية القييرض
المشار إليه وأعبائه التمويلية بعيد المصيول عليى الموافقيات الالزمية مين
الجهات المعنييةر واإلفيادة بيالوفر اليذي سيينتجه هيذا القيرض مين عةيالي
الطاقة ومردوده على الموازنة العامة للدولة بصفة عامة من أثر إيجاب .
2ـ الموافقة على التوصيات المقدمة من السيد أ.د /عمرو عدل (نائيب وزيير
التعليم العال والبميث العلمي لشيلون الجامعيات) بشيأن مشيروع عمسيين
كفاءة الطاقة بالمبان الجامعية وذل على النمو التال :
* اعخاذ اإلجراءات المطلوبة لإلستفادة من القرض.
* إعيييادة ععييييين أ.د /السييييد عيييان اليييدين (عمييييد كليييية الهندسييية ـ جامعييية
القاهرة) كمنسق ومدير للمشروع بدالً من السيد ا.د /عادل عبده.
* عشييةي لجنيية متابعيية إجييراءات عنفيييذ مشييروع عمسييين كفيياءة الطاقيية
بالمبان الجامع بالجامعات المصرية الممول من بن االئتمان إلعادة
التنميييية األلميييان ( )KFWفييي ضيييوء ميييا عيييم االعفيييا علييييهر وذلييي
برئاسيية السيييد أ.د /عمييرو عييدل (نائييب وزييير التعليييم العييال والبمييث
العلم ي لشييلون الجامعييات) وعضييوية كيي ميين السييادة (بعييد مخاطبيية
الجهييات الغييير عابعيية لييوزارة التعليييم العييال والبمييث العلم ي ميين قب ي
معال وزير التعليم العال والبمث العلم ):
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* مدير ومنسق المشروع.
* ممث عن هيلة الرقابة اإلدارية.
* ممث عن الهيلة الهندسية.
* ممث عن وزارة التعاون الدول .
* ممث عن وزارة المالية.
* ممث عن وزارة الةهرباء.

( )109كتييا السيييد اللييواء أ.ا /أمييين عييام مجلييس الييوزراء بشييأن موافقيية
السيد رئيس الجمهوريية عليى عوصيية لجنية إدارة األزميات بتوجييه
الييوزارات والجهييات المعنييية بالدوليية نمييو دعييم أدوات عييأثير مصيير
عليييى السيييارة اإلفريقيييية مييين خيييالل مشييياركتها فييي المشيييروعات
والبييرامل الخارجييية الت ي عسييتهدل عمقيييق أميين واسييتقرار القييارة
السيييما مشييروع طريييق المرييير الصييين والعمليييات الدولييية لمفييظ
السالم بأفريقيا.
• القرار:
1ـ أريط المجلس علميا ً بةتيا السييد الليواء أ.ا /أميين عيام مجليس اليوزراء
بشأن موافقة السيد رئييس الجمهوريية عليى عوصيية لجنية إدارة األزميات
بتوجيه الوزارات والجهات المعنيية بالدولية نميو دعيم أدوات عيأثير مصير
علييى السييارة اإلفريقييية ميين خييالل مشيياركتها ف ي المشييروعات والبييرامل
الخارجييية الت ي عسييتهدل عمقيييق أميين واسييتقرار القييارة السيييما مشييروع
طريق المرير الصين والعمليات الدولية لمفظ السالم بأفريقيا.
2ـي عةليي السيييد أ.د /عييادل عبييد الغفييار (المستشييار اإلعالمي لييوزير التعليييم
العال والبمث العلم ) بالتنسييق ميإ الجامعيات المصيرية ليربط مراكزهيا
اإلعالمية بالمركز اإلعالم لوزارة التعليم العال والبميث العلمي وأيضيا ً
ربط المركز اإلعالم لجامعة األزهر والمركيز اإلعالمي لمشييخة األزهير
بييالمركز اإلعالم ي لييوزارة التعليييم العييال والبمييث العلم ي وذل ي لعييرض
انجازاعهيييا وسيييرعة عواصيييلها ميييإ وسيييائ اإلعيييالم مييين خيييالل دعمهيييا
بالمعلومييييات الصييييميمة والدقيقيييية عوضيييييما ً للمقييييائق ومنعييييا ً النتشييييار
الشييائعاتر وذلي كلييه ميين خييالل عنشيييط مراكييز اإلعييالم والعالقييات العاميية
بالجامعات عنفيذا لخطية المةومية في نشير المقيائق ومواجهية الشيائعاتر
رتى ال يتم إفساا المجال أمام التيارات الظالمية الت عريد خلق رالية مين
اإلرباط لدى الرأي العام.

( )110كتا السيد /رئيس قطاع مةتب وزير التعليم العال والبميث العلمي
متضييمنا ً إطييار سياسيية الدوليية الهادفيية إلييى ععظيييم مواردنييا القومييية
والمفييا عليهييا وضييبط مختلي وجييوه اإلنفييا في كافيية مةسسييات
الدولة ومن بينها الجامعات وصوالً إلى سيلو مجتمعي أكثير ر يداً
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ف النفقات واالستغالل األمث للموارد بما يةف رمايتها من اإلهدار
واالستخدام ير الر يد.
• القرار:
أريييط المجلييس علميا ً بةتييا السيييد /رئيييس قطيياع مةتييب وزييير التعليييم العييال
والبمييث العلم ي متضييمنا ً إطييار سياسيية الدوليية الهادفيية إلييى ععظيييم مواردنييا
القومييية والمفييا عليهييا وضييبط مختل ي وجييوه اإلنفييا ف ي كافيية مةسسييات
الدوليية وميين بينهييا الجامعييات وصييوالً إلييى سييلو مجتمع ي أكثيير ر ييداً ف ي
النفقات واالستغالل األمث للموارد بما يةف رمايتها مين اإلهيدار واالسيتخدام
ير الر يد.

( )111عرض اللواء طبيب /بهاء الدين زيدان (ميدير مجميإ الجيالء الطبي
للقوات المسلمة) موجز عن إجراءات الشراء المورد للمستشيفيات
الجامعيييية كجيييزء مييين الشيييراء الموريييد لجمييييإ الجهيييات المةوميييية
واإلجراءات المطلو اعباعها.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ أريط المجليس علميا ً بميا عرضيه السييد الليواء طبييب /بهياء اليدين زييدان
(مدير مجمإ الجالء الطب للقوات المسلمة) موجز عن إجراءات الشيراء
المورد للمستشفيات الجامعية كجزء مين الشيراء الموريد لجمييإ الجهيات
المةومية واإلجراءات المطلو اعباعها ف هذا الشأن.
2ـ عةلي السيد أ.د /رسام عبد الغفيار (القيائم بأعميال أميين المجليس األعليى
للمستشييييفيات الجامعييييية) بدراسيييية مقتييييرا أن يةييييون الشييييراء المورييييد
للمستشفيات الجامعيية بتجمييإ متطلبيات كي الجامعيات مركزييا ً مين خيالل
جهة واردة.

( ) 112النظييير فييي ضيييوابط ومعيييايير قبيييول الطيييال المصيييريين مييين ذوي
االرتياجيييات الخاصييية بالجامعيييات المصيييريةر وفييي ضيييوء عوصيييية
المجلييس األعلييى لشييلون التعليييم والطييال وكتييا السيييد أ.د /رئيييس
جامعة الفيوم ف هذا الشأن.
• القرار:
1ـ أرييط المجليس علميا ً بميا عرضيته النائبية اليدكتورة /هبية هجيرة (عضيو
المجلييييس القييييوم لالعاقيييية) بشييييأن الدسييييتور ورقييييو الطييييال ذوي
االرتياجات الخاصة ف التعليم العال وفرص االعارة لهيمر وبميا عرضيته
السيييدة /دعيياء مبييرو (مةسييس ومييدير عنفيييذي لمةسسيية بصيييرة لييذوي
االرتياجات البصرية) بشأن إطار عيام لمشيةالت التعلييم الجيامع للطيال
ذوي األعاقة.
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2ـ عشة لجنة من السادة:
أعضاااااااااء اللجنااااااااة العليااااااااا
للتنسيق
المستشااااار ال ااااانوني للمجلاااا ا علاااا
أ.د /صبري السنوسي
للجامعات
المستشار ال انوني لاويير التعلايا العاالي
أ.د /محمد الشناوي
والبحث العلمي
وذليي لدراسيية الموضييوع وإعييداد عقرييير يعييرض فيي الجلسيية القادميية عيين
ضيييوابط ومعيييايير قبيييول الطيييال المصيييريين مييين ذوي االرتياجيييات الخاصييية
بمختليي فليياعهم بالجامعييات المصييرية فيي ضييوء مييواد الدسييتور المصييري
الخاصيية بييالتعليم لييذوي اإلعاقيية وك يذل ف ي ضييوء االعفاقييية الدولييية لمقييو
األ ييخاص ذوي اإلعاقيية والت ي وقعييت عليهييا مصييرر وف ي ضييوء التوصيييات
التييي قييييدمتها السيييييدة /مةسيييس ومييييدير عنفيييييذي مةسسييية بصيييييرة لييييذوي
االرتياجات البصرية.

( )113النظر ف عشةي اللجنة المختصة بتر يل السادة رمساء الجامعيات
للعام الجامع .2019/2018
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ عشة اللجنة المختصية بتر ييل السيادة رمسياء الجامعيات للعيام الجيامع
 2019/2018برئاسيية السيييد أ.د /ماجييد عبييد التييوا القمييري (رئيييس
جامعة كفر الشيخ) وعضوية ك من السادة:
عضااو المجل ا اتستشاااري العلمااي
أ.د /محمد غنيا
للسيد رئي الجمهورية
ويير التعليا العالي ا سبق
أ.د /السيد أحمد عبد الخالق
رئي جامعة اإلسكندرية ا سبق
أ.د /رشدي رجاء يهران
ويير الصحة ا سبق
أ.د /محمد عوض تاج الدين
على أن عنته مدة عم هذه اللجنة ف 2019/7/31
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم ف هذا الشأن.

( )114عيييرض عشيييةي لجيييان التخطييييط وهيلييية المةتيييب لقطاعيييات التعلييييم
الجامع الجديدر والتةليفات المقتررة لهذه اللجان.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ عشة لجان التخطييط وهيلية المةتيب لقطاعيات التعلييم الجيامع بيالمجلس
األعلى للجامعات وفقا ً للةشول المرفقة والتي عيم االعفيا عليهيا مين قبي
جميإ السادة المضور اعضياء المجليس لميدة سينة واريدة قابلية للتجدييدر
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مييإ عفييويض السيييد أ.د /أمييين عييام المجلييس األعلييى للجامعييات ف ي ععييدي
عشةي بعض اللجان إذا اقتضت الضرورة ذل واعخاذ اإلجيراءات الالزمية
ف هذا الشأن.
2ـ عمدد اختصاصيات وعةليفيات وضيوابط عمي كي لجنية مين لجيان التخطييط
لقطاعات التعليم الجامع خالل المررلة المقبلة على النمو التال :
* مراجعة جميإ المناهل الت يتم عدريسها رالياً.
* عطوير المناهل مإ ربطها بارتيان سو العم عما يا ً مإ خطط الدولية
للتطوير قصيرة األج وطويلة األج .
* دراسيية أعييداد أعضيياء هيليية التييدريس والهيليية المعاونيية بالنسييبة لعييدد
الطال مإ وضإ عصور للعدد األمث ومقتررات عطبيقه.
* عميي خييرائط للتخصصيييات المتاريية فييي الةليييات المختلفييية فيي جمييييإ
الجامعات المةومية والخاصة مإ دراسة مدى الماجة إلنشياء أو عةيرار
هذه التخصصات ف جامعات جديدة.
* اقتيييراا البيييرامل الجدييييدة المطلوبيييية ميييإ مراعييياة عوضييييل التوزيييييإ
الجغرافييي اليييذي ييييةدي إليييى االسيييتفادة القصيييوى المةانيييية والزمانيييية
المطلوبة.
* عقييديم مقتررييات جديييدة لتعييدي نظييام عرقيييات أعضيياء هيليية التييدريس
وعشةي اللجان العلميية ميإ وضيإ أطير راكمية عتييل الشيفافية والعدالية
ف الترقيات.
* االعفييا علييى أطيير زمانييية ممييددة وقاطعيية لعم ي اللجييان ف ي الموافقيية
على /رفض إنشاء الةليات أو البرامل أو الليوائل الجدييدة أو التعيديالت
على اللوائل .
* مراجعة وعطوير لوائل الدراسات العليا ف ضوء المتغيرات العالمية.
* وضإ إستراعيجية موردة واضمة للقطياع عنياقب القضيايا البمثيية ذات
األولوية الت عتما ى مإ خطة الدولة للتنمية مإ اقتراا لييات لربطهيا
مإ قواعد جديدة للترقيات.
3ـ إصدار قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات الالزم ف هذا الشأن.

( )115كتيييا السييييد أ.د /رئييييس لجنييية قطييياع الدراسيييات الهندسيييية بشيييأن
الموافقة على عول ك من:
ـي السيييد أ.د /مممييد عبييد الةييريم صييالمين (األسييتاذ بةلييية الهندسيية ـ
جامعة عين مس).
ـ السيد أ.د /جمال مممد ها م (األستاذ بةلية الهندسة ـ جامعية عيين
مس).
أعمال أمانة اللجنة لمين صدور قرار عشيةي لجيان قطاعيات التعلييم
ف ي دورعهييا الجديييدةر وذل ي لتييول السيييد أ.د /مممييد مممييد مجاهييد
(األسيييتاذ بةليييية الهندسييية ـ جامعييية القييياهرة وأميييين لجنييية قطييياع
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الدراسييات الهندسييية) منصييب نائييب وزييير التربييية والتعليييم لشييلون
التعليم الفن .
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على عول ك من:
السيد أ.د /مممد عبد الةريم صيالمين (األسيتاذ بةليية الهندسية ـ جامعية عيين
مس).
ـ السيد أ.د /جمال مممد ها م (األستاذ بةلية الهندسة ـ جامعة عين مس).
أعمييال أمانيية اللجنيية لمييين صييدور قييرار عشييةي لجييان قطاعييات التعليييم ف ي
دورعها الجديدةر وذل لتيول السييد أ.د /ممميد ممميد مجاهيد (األسيتاذ بةليية
الهندسيية ـ جامعيية القيياهرة وأمييين لجنيية قطيياع الدراسييات الهندسييية) منصييب
نائب وزير التربية والتعليم لشلون التعليم الفن .

( )121اقتراا لجنة قطاع طب األسنان وضإ امتمان البورد مصري يهيدل
لوضإ معايير جودة ثابتة وموردة لمنل الدرجات العلمية وعيرخيح
مزاوليية المهنيية ف ي عخصصييات طييب األسيينان أي يا ً كانييت الجهيية الت ي
عخرن منها الطالب.
• القرار:
قرر المجلس الموافقية عليى اقتيراا لجنية قطياع طيب األسينان وضيإ امتميان
البييورد مصييري يهييدل لوضييإ معييايير جييودة ثابتيية ومورييدة لميينل الييدرجات
العلمية وعرخيح مزاولة المهنة ف عخصصات طب األسنان أيا ً كانيت الجهية
الت عخرن منها الطالبر مإ اعخياذ الخطيوات التنفيذيية الالزمية لمينل يهادة
مصرية مهنية موردة.

( )125كتييا سيييادعةم بشييأن النظيير فيي عمةييين الطييال خريجيي الجامعيية
العماليييية عيييام ( 2018دبليييوم عةنوليييوج منتهييي ) مييين اسيييتةمال
دراسيييتهم فييي الجامعيييات األخيييرى ودخيييول اختبيييارات المعادلييية بهيييا
وصوالً لمصولهم على درجة البةيالوريوة وعيدم عممييلهم عقياعس
الجامعة العمالية عن التطويرر وكذل االلتماسات المقدمة من هةالء
الطال والذين يلتمسون االلتما بالمسابقة المركزية هذا العام.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على عشةي لجنة برئاسة السيد أ.د /مممد عبد الممييد
يييعيرة (رئييييس لجنييية قطييياع الدراسيييات الهندسيييية) للنظييير فييي اإلجيييراءات
التصميمية الخاصة بالجامعة العمالية وعقديم عقرير ومقترا بالبيدائ ررصيا ً
على مصلمة الطال .
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( )127الميذكرة المقدمية مين ورييدة إدارة مشيروعات عطيوير التعلييم العييال
بشييأن ععزيييز عموي ي مشييروع الجييودة والتأهي ي لالعتميياد بمبليي( 21
مليييون جنيييه مصييري ف ي العييام المييال المييال  2019/2018بنييد
عجهيييزات لسييداد مسييتمقات جهيياز الخدميية الوطنييية لتييوفير رخييح
برامل مايةروسوفت لعدد  23450مستخدم بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ععزيز عموي مشيروع الجيودة والتأهيي لالعتمياد
بمبل(  21مليون جنييه مصيري في العيام الميال الميال  2019/2018بنيد
عجهيييزات لسييداد مسييتمقات جهيياز الخدميية الوطنييية لتييوفير رخييح بييرامل
مايةروسوفت لعدد  23450مسيتخدم بالجامعيات المصيريةر عليى أن عتممي
ورييييدة إدارة المشييييروعات  %50وعتمميييي الجامعييييات  %50ميييين ععزيييييز
التموي المطلو .

( )128الميذكرة المقدمية مين ورييدة إدارة مشيروعات عطيوير التعلييم العييال
بخصيييوص عممييي الجامعيييات قيمييية ا يييترا العيييام الميييال الميييال
 2019/2018لخدمة كال من:
* الخطييوط المملييية لييربط الجامعييات المصييرية مييإ بعضييها الييبعض
وربطها بالمركز الرئيس للجامعيات ( يبةة الجامعيات المصيرية)
بأمانة المجلس األعلى للجامعات بنظام عشغي .VPN/MPLS
* الخطييوط الدولييية الموجييودة بييالمركز الرئيس ي للجامعييات ( ييبةة
الجامعات المصرية) بأمانية المجليس األعليى للجامعيات ميإ يبةة
المعلومات الدولية (اإلنترنت).
• القرار:
قرر المجلس الموافقية عليى ععيدي قيرار المجليس األعليى للجامعيات بجلسيته
بتاريخ  2015/12/30ف هذا الشأن ليصبل على النمو التال :
1ـ ي اسييتمرار ييبةة الجامعييات المصييرية ف ي عمصييي مقاب ي عشييغي خييدمات
الربط الشبة واالنترنت واستضيافة كافية الخيدمات اإللةترونيية المعرفيية
ميين الجامعييات طبقييا ً لقييرارات مجلييس إدارة مركييز الخييدمات اإللةترونييية
والمعرفييية والمعتمييدة ميين المجلييس األعلييى للجامعييات وعةييون هي الجهيية
الوريدة المنوطه لتمصي مقاب عشغي عل الخدمات.
2ـ عتولى وردة إدارة مشيروعات عطيوير التعلييم العيال التعاقيد عليى خيدمات
الربط الشبة واالنترنت على أن عتمم وريدة إدارة المشيروعات %50
من قيمة التعاقدات وعتمم الجامعات  %50من قيمة التعاقدات.

( )130مذكرة بشأن إجراء المسل الطب لفيروة  Cلطال الجامعات عنيد
المصيول عليى يهادة التخيرن والقيرارات الصيادرة عين اجتماعيات
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المجموعييية الوزاريييية االقتصيييادية برئاسييية السييييد اليييدكتور /وزيييير
اإلسييةان والمرافييق والمجتمعيييات العمرانييية القيييائم بأعمييال رئييييس
مجلس الوزراء بتاريخ .2018/1/1
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ عشةي لجنة بعضوية ك من:
أ.د /وريد دوة -أستاذ متفرغ بةلية الطيب ـ جامعية القياهرة ورئييس اللجنية
القومية للفيروسات الةبدية
أ.د /ادة عبد الوارد إسيماعي  -أسيتاذ الباثولوجييا اإلكلينيةيية بةليية الطيب -
جامعة عين مس ومقرر لجنة مةافمة العدوى بالمجلس األعلى للجامعات .
أ.د /مممد مممود زكريا القصاص – أستاذ مساعد األمراض المتوطنية بةليية
الطب – جامعة رلوان
أ.د /رسييام عبييد الغفييار – القييائم بعميي أمييين المجلييس األعلييى للمستشييفيات
الجامعية .
وللجنة أن عستعين بمن عراه لمعاونتها ف عنفيذ التةليفات الموكلة إليها
2ـي عةليي اللجنية بمتابعية عنفييذ عةليفيات السييد رئييس الجمهوريية وقيرارات
مجلس الوزراء فيما يتعلق بمنظومة المسل الطب لفيروة  Cوالتنسيق
مإ وزارة الصمة والسةان فيما يتعليق بمنظومية المسيل الطبي لفييروة
.C
3ـ ي الموافقيية علييى إجييراء المسييل الطب ي لفيييروة  Cلطييال الجامعييات قب ي
عسليمهم هادات التخرن الخاصة بهم.
4ـ ضيرورة عوقييإ الةشي الطبي وعمليي فييروة  Cعليى طيال االنتسيا
الموجه المستجدين الملتمقين بالجامعات المصرية أسوة بطال االنتظام.

( )133الدراسيية المقدميية ميين السيييد أ.د /عمييرو عييدل (نائييب وزييير التعليييم
العال والبمث العلم لشلون الجامعات) بشأن خريطة التخصصات
العلمية للدراسة بمررلة البةالوريوة بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ أريط المجلس علما ً بالدراسة المقدمة مين السييد أ.د /عميرو عيدل (نائيب
وزييير التعليييم العييال والبمييث العلم ي لشييلون الجامعييات) بشييأن خريطيية
التخصصات العلمية للدراسية بمررلية البةيالوريوة بالجامعيات المصيرية
المتضمنة ضوابط وا تراطات ومعايير إنشاء كليات أو عخصصات علميية
جدييييييدة بالجامعيييييات المصيييييرية ومة يييييرات قيييييياة أداء هيييييذه الةلييييييات
والتخصصيييياتر وعقييييييم اليييينمط المييييال للتخصصييييات العلمييييية القائميييية
بالجامعات.
2ـ إرالة الموضوع إلى الجامعات للدراسة وإبداء مقترراعها ف هذا الشأن.
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( )139كتا السيد أ.د /رئيس جامعة القاهرة بشأن:
ـ إنشاء برنامل جديد يمنل درجة البةالوريوة ف عخصح هندسة
وإدارة الطيران بنظام الساعات المعتمدة.
ـييي إجيييراء بعيييض التعيييديالت بالالئمييية الموريييدة لمنظومييية البيييرامل
الجديدة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ يلمق بالالئمة الداخلية الخاصة بةلية الهندسية ـ جامعية القياهرة (مررلية
البةييييييالوريوة) والصييييييادرة بييييييالقرار الييييييوزاري رقييييييم ( )4235بتيييييياريخ
 2018/9/15الالئمييييية الدراسيييييية الموريييييدة للبيييييرامل الجدييييييدة (مررلييييية
البةييالوريوة) المرفقيية والخاصيية بةلييية الهندسيية ـ جامعيية القيياهرة بنظييام
الساعات المعتمدةر ويلغى ك نح يخال أرةامها.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم ف هذا الشأن.

( )143كتيييا السييييد أ.د /مستشيييار وزيييير التعلييييم العيييال والبميييث العلمييي
لألنشطة الطالبية بشأن طلب النظر في عمدييد موعيد بيدء إجيراءات
انتخابييات اإلعمييادات الطالبييية بالجامعييات والمعاهييد المصييرية للعييام
الجامع .2019/2018
• القرار:
قرر المجلس الموافقية عليى أن عةيون مواعييد إجيراءات انتخابيات االعميادات
الطالبية بالجامعيات والمعاهيد العلييا للعيام الجيامع  2019/2018وفقيا ً لميا
جاء بالئمة االعميادات الطالبيية الصيادرة بقيرار رئييس مجليس اليوزراء رقيم
 2523لسنة .2017

( )144عشةي المجلس األعلى للمستشفيات الجامعية.
• القرار:
أريييط المجلييس علمييا ً بييالقرار الييوزاري رقييم  1263بتيياريخ 2018/4/14
المتضمن ما يل :
1ـ يشة مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة السيد أ.د /وزير التعلييم
العال والبمث العلم وعضوية ك من:
عضوا
أ.د /عميد كلية الطب جامعة ال اهرة
عضوا
أ.د /عميد كلية الطب جامعة المنصورة
عضوا
أ.د /عميد كلية الطب جامعة عين شم
عضوا
أ.د /عميد كلية الطب جامعة أسيوط
عضوا
أ.د /عميد كلية الطب جامعة اإلسكندرية
عضوا
أ.د /عميد كلية طب ا سنان جامعة ال اهرة
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عضوا
أ.د /عميد كلية التمريض جامعة عين شم
2ـي يتيولى السيييد أ.د /رسيام أرميد عبييد الغفيار ـ األسييتاذ بةليية الطيب بجامعيية
رلوان واألمين المساعد لشلون المستشفيات الجامعية ـ القيام بعم أميين
المجلييس األعلييى للمستشييفيات الجامعييية لمييدة عييام أو لمييين ععيييين أمين يا ً
للمجلس أي األجلين أقر .

( )145كتيييا السييييد أ.د /رئييييس جامعييية المنوفيييية بشيييأن موافقييية مجليييس
الجامعة بتاريخ  2018/8/28عليى عفعيي الئمية بيرامل الدراسيات
العلييييا بةليييية التربيييية للطفولييية المبةيييرة بدايييية مييين العيييام الدراسييي
 2019/2018والخاصيية بةلييية التربييية للطفوليية المبةييرة لجامعيية
القاهرة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ ي عطبيييق الئميية كلييية التربييية للطفوليية المبةييرة جامعيية القيياهرة (مررلت ي
البةييالوريوة والدراسيييات العليييا) بنظيييام السيياعات المعتميييدة علييى كليييية
التربية للطفولة المبةرة ـ جامعة المنوفية.
2ـ ي عفعي ي الئميية بييرامل الدراسييات العليييا بةلييية التربييية للطفوليية المبةييرة ـ
جامعة المنوفية اعتبارا من العام الجامع .2019/2018
3ـ إصدار القرار الوزاري الالزم ف هذا الشأن.

أمين عام
المجلييس األعلييى للجامعييات
أ.د /مممد مصطفى لطي

وزير التعليم العال والبمث العلم
ورئيييس المجلييس األعلييى للجامعييات
أ.د /خالد عبد الغفار
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خامســ ًا
قرارات مجلس جامعة القاهرة
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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1175بتاريــخ (2018/9/12م)
أول :الترحيببب بالسبباألة اذسبباضاة ألمببا ،المجلببس وضقببميم التئن ببة لسببياألضئم بالعببام
الجامعى الجميم (2019/2018م) متمنيا لئـم التوفيق وألوام التقــمم والرقـبـى
لجامعة القاهرة.
ثانيا :قمم السيم اذستاذ المكتور محمبم لممباا التشب
(1440هببـ) للسبباألة ألمببا ،المجلببس ألاليببا
للى مصرنا الحبيبة واذمة اإلسالمية جمعا.،

التئن بة بالعبام الئجبرل الجميبم
أا يجعلببع لببام التيببر والبركببة

ثالما وقمم سياألضع التئن ة للساألة اذساضاة :
لميــم كليـــة طـــب قصر العيني
المكتورة  /هالة صالح المين محمم طلع
البببمكتور /حببباضم أحمبببم لببببم البببرحمن أببببو قبببابم بالمبببا لميبببم المعئبببم القومبببـى
لألورام
القاسم
قابم بالما لميم كليـــة اإللــــالم
بئجـ السمـرل
المكتورة /هبع
بمناسبة ضعيين سياألضئم لمما ،لكلياضئم وضمنبى لئبم التوفيبق فبي مئبام لملئبم
للنئوض بكلياضئم والرضقا ،بئا .وقام اذستاذة البمكتورة /هالبة صبالح البمين
بالقا ،قسم الجامعة نظرا لصمور القرار الجمئوري بتعيينئا.
رابعا :ووجع سياألضع الشكر لكل من الساألة اذساضاة :
المكتورة  /جيئاا يسرل أبو العال قابم بالما لميـــم كليـــة اإللـالم
قبببابم بالمبببا لميبببم كليبببة طبببب قصبببـر
المكتور /فتحى رزق خمير
العيني
للى ما قمموه سياألضئم من جئم متميز أثنا ،فترة لمويتئم ببالمجلس وللبى
الجئببوأل المتلصببة التببي بببالوها لالرضقببا ،بكليبباضئم والمسبباهمة فببي نجببازات
الجامعببة خببال فتببرة ضوليئببـم المس ب ولية .وضكريمببـا لئببـم قببـمم اذسببتاذ الببمكتور
 /محمم لمماا التش ألرع الجامعة لكل منئم.
• كمببا ضقببمم سببياألضع بالتئن ببة لألسببتاذ الببمكتور /محمببم مص ب ى ل ي ب منصببور
ل ي لميم المعئم القومـى لألورام السابق للى اختياره لمنصب اذمين العبام
للمجلس اذللى للجامعات وضمنى لع ألوام التوفيق والسماأل.
خامسا :الترحيب بالسيم اللوا /،أحمم راشم مص ى ل ي ى محافظ الجيبزة لنمبمامع
لعمببوية مجلببس الجامعببة .وضوجيببع الشببكر للسببيم اللببوا /،محمببم كمببا الببمالى
محافظ الجيزة السابق للى مجئوألات سياألضع وضعاونع مع الجامعة أثنا ،فتبرة
ضوليع منصبع .وأكم اذستاذ المكتور ربيس الجامعبة أهميبة الشبراكة والتعباوا
مع محافظة الجيزة من أجل الرضقا ،بوطننا الحبيب للى كل اذصبعمة .وذكبر
أا أولى خ وات التعاوا بين الجامعة والمحافظة ضتممل فبي الببم ،فبي ض بوير
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محببور المنصببورية وأكببم سببياألضع أا كببل امكانببات الجامعببة البشببرية سببتكوا
جاهزة لتقميم خبراضئا في كل المجالت.واقترح سياألضع ضشكيل لجنة لإلشبرا
للى هاا المشروع من لمما ،كليات الئنمسبة والتت بيا العمرانبي والزرالبة
والتربيببة النوليببة والقتصبباأل والعلببوم السياسببية وا ألا وال ببب البي ببري
وأا يقببـوم كببل لميببم بترشببيه مببن يببراه مببن التبببرا ،لالنمببمام للجنببة .ومببن
ناحيتع ألر السيم المحافظ لن سعاألضع بالنمماا لمجلبس جامعبة القباهرة
ووجوأله بين هاه القامات العلمية وأنع يامل في الحصو للى البرأي العلمبي
والمشببورة الصبباببة لكببل المل ببات التببي بببم ،العمببل بئببا والمشببرولات التببي
يسعى للنئوض بالمحافظة من خاللئا.
ساألسا :التاكيم للى الستعماألات والترضيبات التاصة ببم ،المراسة فبى العبام الجبامعى
الجميم (2019/2018م) ومنئا:
• نتئبببا ،الكليبببات مبببن لبببماأل جبببماو المحاابببرات لكبببل ال بببرق المراسبببية
و لالنئا قببل ببم ،المراسبة باسببوع للبى أقصبى ضقبمير وضجئيبز القالبات
المراسببية والمعامببل لبببم ،المراسببة مببن اليببوم اذو واإلنتئببا ،مببن ضوزيببع
ال بببال للبببي الشبببعب واذقسبببام و سبببتترام الب اقبببات الجامعيبببة لئبببم
واإلنتئا ،من نتابج التحويالت ونقل القيم بين الكليات قبل بم ،المراسة.
• السبببتعماأل لتسبببكين ال لببببة وال الببببات بالمبببما الجامعيبببة مبببن اليبببوم اذو
للمراسة وفق جبمو زمنبي محبمأل و لالنبع لل لببة وال الببات والتاكبم مبن
ضببوفير المواص ب ات البي يببة السببليمة فببي المببما الجامعيببة وضببوفير اذمبباكن
لل ببال مببن ذوي اإلحتياجببات التاصببة مببع ضببوفير الرلايببة الالزمببة لئببم
وض عيببببل البرنببببامج اإللكترونببببي فيمببببا يتعلببببق بتسببببجيل وضسببببكين ال لبببببة
وال البات بالمما الجامعية والمفع اإللكترونى للرسوم.
• قيام كافة الكليات بإلماأل برامج فاللة لألنش ة ال البية و لالنئبا لل بال
واببرورة ضواجببم اذسبباضاة بببين ال ببال واإلقتببرا مببنئم وض عيببل خ ببة
الموسببم المقببافي بكببل كليببة بجانببب الموسبم المقببافي وال نببي للببي مسببتوي
الجامعة ليتمبمن كافبة النبموات واذنشب ة المقافيبة وال نيبة واذألبيبة لكبي
ضرضقي بالاوق العام.
• واع خ ة إلستقبا ال ال الجمأل واإلحت با ،بئبم فبي كبل كليبة مبن كليبات
الجامعبة ومعاهببمها وضعببري ئم ب بيعببة المراسبة بئببا وضعببري ئم بجببامعتئم
وضاريتئا ومرافقئا بمشباركة ال بال القبمامى لبي جانبب ح بل اإلسبتقبا
العام الاي ستنظمع الجامعة لل ال بجوار قبة الجامعة.
• اإلنتئبا ،مببن ألمبا التجميببم والصبيانة بمبببانى الجامعبة قبببل ببم ،المراسببة.
وكالك النتئا ،من المرحلة المانية لت وير حبرم الجامعبة وضجميلبع والتبي
ضشمل كليتي ا ألا والحقبوق ومبمخل الممينبة الجامعيبة .للبى أا ضسبتكمل
المراحل اذخرل لت وير الحرم الجامعى ضبالا.
• ض عيببل ألور صببنموق التكافببل اإلجتمببالي المركببزي للجامعببة فببي مسببالمة
ال ال غير القاألرين بعم ألراسة حالة كل طالب للبى حبمة بشبكل يح بظ لبع
كرامتببع .وأكببم مجلببس الجامعببة للببى ل ببا ،أبنببا ،شببـئما ،رجببا الجببي
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والشببرطة مببن كببل المصببروفات المراسببية ورسببوم الكتببب ورسببوم اإلقامببة
بالمما الجامعية والتغاية بئا.
زياألة ألما التامين والحماية بالحرم الجامعي فبي العبام المراسبي الجميبم
وذلك فيما يتعلق بمخو اذفراأل والسبيارات للحبرم الجبامعي وزيباألة أفبراأل
اذمن اإلألاري للي البوابات وض عيل منظومة الكاميرات بشكل أفمل.
فببى طببار ض ببوير منظومببة العمليببة التعليميببة للجامعببة سببتحمث مجمولببة
مببن البببرامج واللببوابه المراسببية لت ببوير المنظومببة حيببت ضببم اسببتحما
( )11لبحببببببة ألراسببببببية وض ببببببوير ( )12لبحببببببـة أخببببببـرل بمرحلتببببببـى
البكالوريـوس والليسانـس و سـتحما ( )44برنامجا بالمبلومات وبرامج
الماجستير والبمكتوراه وض بوير ( )18برنامجبا آخبر لبى جانبب اسبتحما
( )15برنامجبا بمرحلتببى البكببالوريوس والليسببانس فببى لببمة كليببات بنظببام
السببالات المعتمببمة و( )12برنامج با جميببما بنظببام التعلببيم المببممج لتقببميم
بببرامج مميببزة ضحقببق مت لبببات سببوق العمببل ليبلبب جمببالى لببمأل البببرامج
( )1102برنامج بمرحلتى البكالوريوس والليسانس.
ضم النتئا ،من المسابقة التي أللن لنئا الجامعبة لتبالي وضرجمبة بعب
الكتب لمقررل الت كير النقمل ورياألة اذلما ليكونا مت لبين ألراسيين من
مت لبببات التتببرم لجميببع الكليببات .وسببو يعلببن قريبببا لببن نتببابج هببـاه
المسابقة والكتب ال ابـزة ضرجمـة وضالي ـا .وأواه ربيس الجامعبة أا كبل
الكتب ال ابزة في المسابقة ستكوا متاحة لل بال ليتتبار كبل مبنئم الكتبا
الاي يرغب في ألراستع.
ض وير سؤا حبل المشبكالت الباي ضبم الببم ،فبي ضمبمينع امتحانبات ال صبل
المراسي الماني من العام الجبامعي المنصبرم والتبمريب لليبع بشبكل مبنظم
للى ممار ال صل المراسى وضنويع مممونع .وهو السؤا الال أوصى بع
مجلبببس الجامعبببة لقيببباس قبببمرات ال بببال للبببى الت كيبببر المجبببرأل وال ئبببم
والتحليبببل والتركيبببب ومعرفبببة خ بببوات حبببل متتلببب المشبببكالت العلميبببة
والعمليبة .والعمبل للببى ضو يب هباا السببؤا ليناسبب متتلب التتصصببات
النظرية والعملية بالجامعة بالشكل الاي يحقق ال ابمة المرجوة منع.

سابعا :اإلحاطة للما بمكاا جامعة القاهرة في التصني ات العالمية:
• جبببا،ت جامعبببة القببباهرة ابببمن أفمبببل ( )300جامعبببة فبببي ضصبببني QS
اإلنجليزي العالمي فبي مجبا التو يب  .فقبم جبا،ت الجامعبة فبي ال بة مبن
( )300 -251للبببى مسبببتول الجامعبببات حبببو العبببالم حيبببت يشبببمل هببباا
التصني ( )500جامعة لالمية طبقا لمجا التو ي .
• جا،ت جامعة القاهرة امن أفمل ( )500جامعة للبى مسبتول العبالم فبى
ضصني شنغئال فبى الصبين لعبام (2018م) حيبت جامعبة القباهرة صبن
مببن ال ببة ( )401الببى ( )500وبببالك ض وق ب للببى لببمأل مببن الجامعببات
العالمية المرموقة بشكل يبرز قيمة جامعتنا ومكانتئا العالمية.
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• جبببا،ت جامعبببة القببباهرة فبببى المرضببببة ( )452للبببى مسبببتول العبببالم فبببى
التصبببني ( .)CWURوفبببى المرضببببة التامسبببة لالميبببا فبببى التصبببني
اإلسبانى للترضيب اإلقليمى العام للى مستول فريقيا
• حصببل مجلببة جامعببة القبباهرة الموليببة للبحببو العلميببة المتقممببة ()JAR
للبببى معامبببل التببباثير ( )224 327ذو مبببرة منبببا صبببمورها فبببى لبببام
(2010م) وفقا لتقرير أللى هي ة ألولية وهى مؤسسة ضومسوا رويترز.
وهاا يم لن المجئوألات المتلصة التي بالئا الجميع خال العام الجبامعي
المنصرم للى كل المحاور والمستويات وبتاصة الهتمام بالبحبت العلمبي
والنشر المولي في المجالت المصن ة.
ثامنببا :كرمبب جامعببة القبباهرة فببى حت اليتئببا الموريببة مجمولببة مببن ألمببا ،هي ببة
التببمريس والببباحمين المتميببزين للميببا حيببت ضببم ضوزيببع مكافببات النشببر الببمولى
وشبببببئاألات التقبببببمير للبببببيئم والتبببببي بلغببببب ( )15مليبببببوا جنيبببببع حصبببببل
لليئا( )1009باحمين من متتل الكليات حيت ضبم نشبر ( )2039بحمبا للبى
مستول الجامعة .وفى طار أللم البحت والنشر العلمى ضم زيباألة صبافى مكافبةة
النشر المولى فى هاا العام المراسى ( .)%25كما ضم زياألة قيمة جوابز النشر
العلمببى بنسبببة ( .)%20وأكببم ربببيس الجامعببة اببرورة لببزام جميببع ألمببا،
هي ة التمريس بنشر أبحاثئم بإسم جامعة القاهرة.
ضاسعا :قرر المجلس التنبيع للى الكليبات بانبع يتعبين للبى كبل ألمبا ،هي بة التبمريس
مببن المعببارين خارجيببا أوألاخليببا اللتببزام بمببوابا النشببر باسببم الجامعببة .فيجببب
للى المعارين خارجيا أا ينشروا بحوثئم بإسم جامعـة القاهـرة أو للى اذقبل
أا ينشروا ( )%50من لمأل بحبوثئم المنشبورة بإسبم جامعبة القباهرة .وكبالك
يتعببين للببى ألمببا ،هي ببة التببمريس المعببارين ألاخليببا أا ينشببروا بإسببم جامعببة
القبباهرة .وسببو ضتتببا جببرا،ات راأللببة لمببن ل يلتببزم بئبباه المببوابا س بو
ضصل لحم اإلحالة للتحقيق ولمم ضجميم اإللارة .وفى هباا الصبمأل قبرر المجلبس
ضشكيل لجنة من الساألة اذساضاة:
الببببمكتور /أيمببببـن سببببعم نصببببر الببببمين قببببابم بالمببببـا نابببببـب ربيببببـس
الجامعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببـة مقررا
المتولى الت يب
للمراســـات العليـــا والبحــو
لميببببببببـم كليببببببببـة الحاسببببببببـبات لموا
المكتورة /يمــاا للــي ثـروت
والمعلـومات
لميــم كليــة ال ـــب البي ـري لموا
المكتور /خالم فاروق محمم العامرل
لموا
لميـــم كليـــــة الزرالـــة
المكتور/لمـرو أحمـم مص ى
المكتور /محموأل السعيم لبم الرحمن لميـببـم كليببة القتصبباأل والعلببوم لموا
السياسية
لموا
لميـــم كليــــة التمريــــ
المكتورة /لبير سـعم زغلو محمم
لمراسة المواوع وواع الموابا الالزمبة لحسبن ضن يبا هباا القبرار وضقبميم
ضقرير بما ضنتئى ليع المراسة ولراع للى المجلس فى جلسة قاألمة.

214

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

لاشببرا :حاطببة المجلببس للمببا بالموافقببة للببى ألمببج مركببز الحببم مببن المتبباطر البي يببة
ومركز المراسات والبحو البي ية ماليا و ألاريا للبى أا يكونبا مركبزا واحبما
بمسمى واحم هو" :مركز الحم من المتباطر والمراسبات والبحبو البي يبة"
وحمة ذات طابع خاص ضابعة إلألارة الجامعة.
حاألي لشر :اإلحاطة للما بقرارات وضوصيات المجلس اذللبى للجامعبات فبي جلسبتع
ال اربببة يببوم  8أغسبب س (2018م) حيببت ضمبب مناقشببة ضكلي ببات السببيم
رببببيس الجمئوريبببة للبببوزارة والجامعبببات خبببال المبببؤضمر البببوطني السببباألس
للشبا ومن بينئا:
• واببع اسببتراضيجية قوميببة للعلببوم والتكنولوجيببا والبتكببار فببي اببو ،احتياجببات
كافببة وزارات وأجئببزة المولببة وربببا الت ببة البحميببة للمولببة باذبحببا العلميببة
التي ضجرل بالجامعات والمراكز والمعاهم والئي ات البحمية.
• نشا ،شراكات ضعليمية وبحمية وضمريبية مع الق الات اإلنتاجية والتممية.
• ضعزيبببز ثقافبببة البتكبببار وريببباألة اذلمبببا ببببين ال بببال وضزويبببمهم بالمئبببارات
والمعار الالزمة لتكوين جيل مبن رواأل اذلمبا المبؤهلين لإلسبئام فبي رفعبة
القتصاأل الوطني.
• التوسبببع فبببي البرنبببامج القبببومي للحاابببنات برلايبببة أكاأليميبببة البحبببت العلمبببي
والتكنولوجيا و نشا ،مركز لرياألة اذلما ألاخل كل جامعبة يبتم التنسبيق بينبع
وبين اإلألارة المعنية بالوزارة بئم ضشجيع نشا ،الشركات الصغيرة و ألمام
شببا التبريجين فببي سبوق العمببل مبن خببال مشبرولات يببتم أللمئبا وضمويلئببا
ومتابعة أألابئا.
• جببرا ،مسببابقة ذفمببل جامعببة مصببرية بئببم جعببل الجامعببات ضعتمببم للببى
موارألها في رفع ك ا،ة منشةضئا وبجئوألها الااضية.
• ض عيل ألور المستش يات الجامعية في نئا ،قبوابم النتظبار للمرابى بالتعباوا
مع مستش يات وزارة الصحة والسكاا.
• اسبببتقبا وفبببم مبببن الجامعبببة اذهليبببة ببببالبحرين لبحبببت التعببباوا فبببى المجبببالت
التعليمية.
ثبباني لشبر :اإلحاطببة للمببا بت ببا السببيم ربببيس ضحريببر مؤسسببة ألار التحريببر لل بببع
والنشببببر والمتمببببمن "ضببببنظم مؤسسببببة ألار التحريببببر لل بببببع والنشببببر
«الجمئورية» سنويا منا  57لاما رحلة ذوابل المانوية العامة الى لمة
ألو أوروبية ضقميرا لجئم هبؤل ،النوابب وحبافزا لئبم لمواصبلة الت بوق
والنجاح باإلاافة لى اإلطالع للى ثقافات الشعو المتقممة التي ضعلى
من قيمة العلم والعمل" وبما أا المؤسسة ضستعم لتنظيم رحلة هاا العبام
 2018فإنئبببا ضمبببق فبببى اسبببتمرار أللبببم الجامعبببة ومسببباهمتئا لنجببباح
أهببمافئا وضم ب الموافقببة للببى ضقببميم أللببم الجامعببة للمؤسسببة فببى هبباا
الشاا.
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ثالت لشر :اإلحاطة للما بت با المبمير التن يبال لوحبمة مناهمبة التحبرن والعنب
ام المرأة بالجامعة والمتممن :
" فى او ،المور الريباألل لجامعبة القباهرة فبى ضحقيبق النئمبة الشباملة
فى هاه المرحلة المئمة من المولة المصرية وفى ابو ،مبا ضحقبق مبن
نجازات ونجاحات فى مجا مناهمة التحرن والعن ام المرأة وهبى
أو وحمة من نولئا فى الجامعات المصرية هناك رغبة من الجامعبات
المصرية المتتل ة فى اإلقتما ،بتجربة جامعة القاهرة وض بيبق ضوصبية
المجلس اذللى للجامعات بإنشا ،وحمات مماثلة فى متتل الجامعـات
وقببـم ضببـم التشببـاور وضببباأل التبببرات بببين جامعببة القبباهرة والجامعببات
المتتل ة وفى رحا جامعة القباهرة خبال مجمولبة مبن ورن العمبل.
واستقر اذمر بين المشاركين للى ارورة نشا ،شبكة ضمم الجامعبات
المتتل ة وضئم لتعميق التعباوا وضبباأل التببرات وخلبق المعرفبة فبى
مواوع مناهمة التحرن والعن ام المرأة .واض ق المشاركوا للبى
ارورة أا ضكبوا هباه الشببكة ضحب مظلبة المجلبس اذللبى للجامعبات
بالتببباره واحببما مببن أهببم المؤسسببات العاملببة فببى مجببا التعلببيم العببالى
والبحت العلمي .
راببببع لشبببر :حاطبببة المجلبببس للمبببا بإنجبببازات جامعبببة القببباهرة مبببن أو أغسببب س
(2017م) حتى نئاية يوليو (2018م) وهي اإلنجبازات التبي لرابئا
ض صيال السيم اذستاذ المكتور ربيس الجامعة في المبؤضمر الصبح ي مبن
خال أربعة لشر محورا أساسيا .وفي هاا السياق أواه بع السباألة
العمببما ،أا لببميئم نجببازات لببم يببتم ضوثيقئببا اببمن مببا ضببم لراببع ذنئببم
كانوا مقيبمين بإرسبا ثالثبة نجبازات فقبا لنبمما طلبب مبنئم ذلبك وأا
لببميئم رغبببة فببي اببافة نجببازات كليبباضئم ومعاهببمها .ووافببق مجلببس
الجامعببببة للببببى رسببببا السبببباألة العمببببما ،إلنجببببازاضئم للجنببببة المتولببببة
بالصياغة برباسة اذستاذ المكتور /لمرو مص ى لميم كلية الزرالبة
ضمئيببما إلاببافتئا للكتببا البباي سيصببمر بانجببازات الجامعببة خببال العببام
الجببامعي المنصببرم (2018/2017م) .أمببا بالنسبببة لمحبباور اإلنجببازات
اذربعة لشرة للجامعة فقم ضممل في ا ضي:
• المحور اذو  :ضحميت الت ة الستراضيجية لجامعة القاهرة.
• المحور المانى :ألارة العملية التعليمية .المورة الكاملة.
• المحور المالت :ض وير منظومة العملية التعليمية.
• المحور الرابع :المقافة والتنوير وض وير العقل.
• المحور التامس :ض وير البحت العلمى والمعامل.
• المحور الساألس :التعاوا المولى.
• المحور السابع :نشببببا ،وض ببببوير المراكببببز والوحببببمات البحميببببة
والتممية والتعليمية.
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الجببببببوألة واإلصببببببالح اإلألارل والتحببببببو
الالمركزية.

لبببببببى

المحور التاسع :التحو نحو الجامعة الاكية.
المحور العاشر :رفع ك ا،ة المنشةت والبنية اذساسية.
المحور الحاألل لشر :مشرولات الجامعة الكبرل.
المحور المانى لشر :ألما ،هي ة التمريس والعاملوا.
المحور المالت لشر :التكافل الجتمالى.
المحور الرابع لشر :التصني ات المولية.

خامس لشر:اإلحاطة للما بانش ة الجامعة خال ال ترة المااية وأبرزها:
• طببالق معسببكر " قبباألة المسببتقبل" ل ببال الجامعببة مببن  7يوليببو
وحتببى منتص ب أغس ب س (2018م) ضح ب لنببواا " ض ويرالعقببل
المصبببرل" .وشبببمل المعسبببكر جرا ،لقبببا،ات مممبببرة وبنبببا،ة ببببين
ال ال ولمأل من الكتا وكبار اإللالميين.
• المؤضمر الصح ي حو ضقميم كش حسا إلنجازات الجامعبة خبال
العببام الجببامعي المااببي (2018-2017م) ومشببرولات الت ببوير
القابمة بالجامعة يوم (2018/8/29م).
• مشاركة ربيس الجامعة في ضتليم اليابباا للباكرل المالمبة والسببعين
للقنبلة الارية للى هيروشيما وذلك من خال الزيارة التي قبام بئبا
ربببيس الجامعببة للياببباا وذلببك بحمببور ربببيس الببوزرا ،الياببباني
وربيس البرلماا الياباني وكببار رجبا المولبة وشتصبيات رفيعبة
المسببتول م بن كافببة ألو العببالم والس ب را ،والبعمببات المبلوماسببية
المعتمببمة لببمل الياببباا .وضببم الض بباق للببى زيبباألة التعبباوا مببع لمببمة
هيروشيما من أجل نشر السالم ونبزع السبالح النبوول وضبم ضوقيبع
اض اقية ضعاوا للمي وألرجة للمية مزألوجبة مبع جامعبة هيروشبيما
من شانئا ضعزيز ألور و اب المستقبل.
ساألس لشر :اإلحاطة للما بالوفوأل الزابرة للجامعة خال ال ترة المااية وهى :
• زيببارة سبب ير الياببباا لمقابلببة اذسببتاذ الببمكتور /محمببم لممبباا التشبب
ربيس الجامعة فى (2018/7/2م).
• زيبببـارة وفبببـم مبببـن الجامعبببـة اذهليبببة فبببـي البحبببـرين لمقابلبببـة اذسبببـتاذ
المكتببببببـور /محمببببببـم لممببببببـاا التشببببببـ ربيببببببـس الجامعببببببـة فببببببى
(2018/9/9م).
سبابع لشببر :لقببم اض اقيببة بببين جامعبة القبباهرة(مركز البحببو والمراسببات القتصبباألية
والماليببببة بكليببببـة القتصببببـاأل والعلببببـوم السياسببببـية) ومجلببببس الوحببببمة
القتصبباألية العربيببة بجامعببة الببمو العربيببة بحمببور السببيمة الببمكتورة
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وزيرة التت يا والمتابعبة واإلصبالح اإلألارل والسبيم اذسبتاذ البمكتور
ربيس الجامعة والساألة النوا فى (2018/9/2م).
• لقم بروضوكو ضعاوا مشترك ببين جامعبة القباهرة ـ كليبة التجبارة
ووزارة التموين والتجارة الماخلية في مجالت رفع ك با،ة العباملين
ببببالوزارة والض ببباق للبببى ضبببمريب ( )200طالبببب مبببن طبببال كليبببة
التجارة بوزارة التموين والتجارة الماخلية خال اإلجازة الصي ية.
• لقبببم ض اقيبببة بيبببـن جامعبببـة القاهبببـرة (مركبببز البحبببو والمراسبببات
التجارية) ووزارة التموين بحمبور السبيم البمكتور وزيبر التمبوين
والسبببيم اذسبببـتاذ المكتبببـور رببببيس الجامعبببة والسببباألة النبببوا فبببى
(2018/9/12م).

ألارة الجامعة

المصاألقـات

 المصبباألقة للببى محمببر اجتمببـاع مجلببـس جامعببـة القاهببـرة الجلسببـة رقببـم ()1174بتاريـخ (2018/7/31م).
 المصبباألقة للببى قببرارات اذسببتاذ الببمكتور /ربببيس الجامعببة الصبباألرة بببالت وي مببنمجلس الجامعة خال ال ترة من (2018/8/1م) حتى (2018/9/12م) فى المجبالت
ا ضية:
 .1منه المرجات العلمية بمرحلتي (الليسانس والبكالوريوس) و(المراسات العليا).
 .2ضعيين ألما ،من التارم بمجبالس الكليبات وابم أسباضاة لمجالسبئا طبقبـا لل قبرضين
(جـ) و (هـ) مـن المـاألة ( )40من القانوا رقـم ( )49لسنة (1972م) بشـاا ضنظبيم
الجامعات.
 .3قبــــــو همايـــــــا وضبرلـــــات وجوابـــــز.
 .4مم البعمات واإلجازات المراسية بعم العام الرابع فى او ،القوالم المنظمة لالك.
 .5وقبببببـ قبببببـيم وقببببببـو ألبببببـاار ال بببببـال بمرحلتبببببـى (الليسانبببببـس والبكالوريبببببـوس)
و(المراسـات العليا).
 .6قَبـُو ألاار ألما ،هي ة التمريس الاين لاألوا خال شئر من ضاريخ النق اع.
 .7ضقريببر نئببا ،خممببـة ألمببا ،هي ببة التببمريس البباين لببم يعببوألوا خببـال سببتة أشببئر مببـن
ضاريخ النق اع.
 .8حبالت ضصببحيه بيانببات البمرجات العلميببة التببي قبم يحببم فيئببا خ با وضت لببب العببرض
للـبببـى مجلـبببـس الجامعـبببـة وذلبببك بعبببم مراجعتئبببا مـبببـن اإلألارة المركزيبببة للشببب وا
القانونية بالجامعة.
 .9حــالت نــم ألمــا ،هي ــة التمريس من خارم كليات الجامعة.
 .10صـمار قـرارات نئـا ،التممـة فـى حبـالت انق بـاع ألمبا ،هي بة التبمريس والئي بة
المعاونبـة المنتبمبين أو المعاريبـن أو مبن يعمبـل بشبكل غيبر رسمبـى ضحب أل مسبمى
لمل أية جئة أخرل خارم الجامعة.
.11الموافقة للى التمـاأل اإلل بـا،ات والتصومبـات التبـى وافبـق لليئبـا السبـيم اذسبـتاذ
المكتور ربيس الجامعة للى جميع التممات والرسوم.
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مسابل ضنظيمية

 الموافقة للى ضقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ (2018/7/31م)بالموافقبببة للبببى ابببافة ضتصصبببات ألقيقبببة لقسبببم المنببباهج وطبببرق التبببمريس بكليبببة
المراسبات العليبا للتربيبة وكببالك أسبما ،ال بال الوافببمين المتقبممين لمرجبة الببمكتوراه
باات القسم.

ألارة الجامعة

 الموافقة للى الماكرة المعرواة بشاا الموافقبة للبى التصبر فبى سبجاأل المسبجمالقميم ال ُمتَب َّرع بع سبابقا لمستشب ى قصبر العينبى فبى أل غبرض آخبر والتببرع ببع ذل
مسجم سوا ،ألاخل الجامعة أو خارجئا ذا لزم اذمر طبقا للرأل القانونى.
 الموافقببة للببى المبباكرة المعرواببة بشبباا اللتماسببات المقممببة مببن بع ب ال ببالالراغبين فى النقل اإلألارل وغيرهم للعام الجامعى (2019/2018م)

كلية الئنمسة

ضجميم لارة

 بنببا ،للببى اقتببراح الكليببة لببمم الموافقببة للببى ضجميببم لببارة اذسببتاذ الببمكتور /محمببمفكبببرل محمبببوأل (اذسبببتاذ بقسبببم الئنمسبببة المعماريبببة بالكليبببة) للعمبببل (بجامعبببة ل ببب
بالسعوألية) للعام الجامعى الحاألل لشر (2019/2018م).
قرر المجلس الموافقة للى ضجميم لبارة اذسبتاذ البمكتور /محمبم فكبرل محمبوأل للعبام
الجامعى الحاألل لشبر (2019/2018م) حتبى (2018/10/1م) اسبتكمال للسبنوات
العشر المسموح بئا.
 بنببا ،للببى اقتببراح الكليببة لببمم الموافقببة للببى ضجميببم لببارة الببمكتور /ماجببـم لببزتجورجى (اذستاذ المسالم بقسبم الئنمسبة اإلنشبابية بالكليبة) للعمبل (بجامعبة ملببورا
باستراليا) للعام الجامعى السابع (2019/2018م) التبارا مبن (2018/6/1م) حتبى
2019/5/31م) .
قرر المجلس الموافقة للى ضجميم لارة المكتور /ماجـم لزت جورجى للعبام الجبامعى
السابع (2019/2018م) التبارا من (2018/6/1م) حتى (2019/5/31م).

كلية التجارة

اض اقيات ضعاوا

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/7/15م) بالموافقبببة للبببى ضجميبببم برنامبببـج الشئبببـاألة المئنيبببـة فبببـى اإلألارة
الريااية بين (جامعة القاهرة ـ كلية التجارة) و(المركز المولى لكرة القمم .)FIFA
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كلية الزرالة

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس المراسبببات العليبببا والبحبببو ببببالت وي خبببال شبببئراغسبب س (2018م) بالموافقببة للببى اض اقيببة التعبباوا بببين (جامعببة القاهببـرة ـ كليببة
الزرالة) و(شركة )Enroot

كلية الئنمسة

مسابل مالية

 الموافقبببة للبببى ضعبببميل ف بببات المكافبببةت للسببباألة ألمبببا ،هي بببة التبببمريس بببببرامجالبكالوريوس بنظام السالات المعتممة بالكلية.

كلية الحاسبات والمعلومات

 -الموافقة للى زياألة مقابل السالة للتمريس بالبرامج التاصة .

ألارة الجامعة

 الموافقببة للببى المبباكرة المعرواببة بشبباا التمبباأل جببرا،ات المناقصببة والممارسبباتوالعقوأل بمتتل انوالئا خال ال ترة من (2018/7/1م) حتى (2018/9/10م).
 بشاا بياا الحسا التتامى بجامعة القاهرة للعام المالى (2018/2017م)قبببببرر المجلبببببس التمببببباأل الحسبببببا التتبببببامى لجامعبببببة القببببباهرة للسبببببنة الماليبببببة
(2018/2017م).
 الموافقببة للببى المبباكرة المعرواببة بشبباا التنبيببع للببى المراكببز والوحببمات التاصببةالتابعة إلألارة الجامعة بإضتاذ جرا،ات التسجيل فى اريبة القيمة الممافة.

كلية العلوم

اجازات

 الموافقببة للببى احتسببا ال تببرة مببن (2018/7/11م) حتببى (2018/7/16م) التببىضجاوزها اذسبتاذ البمكتور /خالبـم مح بـو سماليبـل (اذسبتاذ بقسبم الكيميبا ،بالكليبة)
للى نئا جازة خاصة بموا مرضب.

كلية طب قصر العينى

 الموافقة للى احتسا ال تبرة مبن (2017/12/28م) حتبى (2018/6/23م) التبىضجاوزهبببا البببمكتور /محمبببـم لبببـاأل مص بببـى اذنبببور (المبببمرس بقسبببم جراحبببة القلبببب
والصمر بالكلية) للى نئا جازة خاصة بموا مرضب.

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

استقالة

 الموافقة للى قبو الستقالة المقممة من اذستاذ المكتور /حسن حسبين محمبم زكبى(اذستاذ بقسم اإلحصا ،بالكلية) التبارا من (2018/7/1م) لقب لارة سياألضع.
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مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليئببا مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.

كلية الئنمسة

نئا ،خممة

 الموافقة للى نئا ،البعمة والتممة للمئنبمس /لمبر أحمبم يحيبى ببراهيم (المبمرسالمسالم بقسم الئنمسة المعمارية بالكلية) التبارا مبن (2017/11/3م) اليبوم التبالى
خر مبم لعبمم العبوألة وم البتبع وابامنع بالن قبات التببارا مبن ( )2009/2/2ضباريخ
الس ر.مع لزام سياألضع بسماأل ما قم يكوا مستحقزا لليئا من التزامات مالية قبل الكلية
والجامعة وم البتع واامنع بالن قات التبارا من (2009/2/2م) ضاريخ الس ر.
 الموافقة للى نئا ،اإلجازة المراسية والتممبة للمئنبمس /حسبين محمبم حسبن لببمالتوا (الممرس المسالم بقسم هنمسة القول وا لت الكئربيبة بالكليبة) التببارا مبن
(2017/9/1م) اليوم التالى خر مم لعمم العوألة وم البتع واامنع بالن قبات التببارا
من (2012/9/1م) ضاريخ الس ر.مع لزام سياألضع بسبماأل مبا قبم يكبوا مسبتحقزا لليئبا
مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة والجامعببة وم البتببع واببامنع بالن قببات التبببارا مببن
(2012/9/1م) ضاريخ الس ر.
 الموافقة للبى نئبا ،اإلجبازة المراسبية والتممبة للمئنبمس /محمبم يبافع لقببة سبالم(المبببببمرس المسبببببالم بقسبببببم هنمسبببببة القبببببول الميكانيكيبببببة بالكليبببببة) التببببببارا مبببببن
(2018/1/20م) اليببوم التببالى خببر مببم لعببمم العببوألة وم البتببع واببامنع بالن قببات
التبارا من (2011/9/1م) ضاريخ الس ر.مع لزام سياألضع بسماأل ما قبم يكبوا مسبتحقزا
لليئا من التزامبات ماليبة قببل الكليبة والجامعبة وم البتبع وابامنع بالن قبات التببارا
من (2011/9/1م) ضاريخ الس ر.
 الموافقة للى نئبا ،اإلجبازة المراسبية والتممبة للمئنبمس /أحمبم أنبور للبى حميبمة(المبببببمرس المسبببببالم بقسبببببم هنمسبببببة ال يبببببراا وال مبببببا ،بالكليبببببة) التببببببارا مبببببن
(2017/5/5م) اليوم التالى خر مم لعمم العوألة وم البتع واامنع بالن قبات التببارا
من (2013/1/14م) ضاريخ الس ر.مع لزام سياألضع بسماأل ما قم يكوا مسبتحقزا لليئبا
مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة والجامعببة وم البتببع واببامنع بالن قببات التبببارا مببن
(2013/1/14م) ضاريخ الس ر.
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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1176بتاريــخ (2018/9/30م)

افتته السيم اذستاذ المكتور /ربيس المجلس الجتماع
ثم استئل المجلس جلستع بما ياضى:
أول :الترحيببب بالسبباألة اذسبباضاة ألمببا ،المجلببس المببوقر وضئن ببة السبباألة لمببما،
الكليات وألما ،هي ة التمريس وال ال والعاملين بمناسببة ببم ،العبام الجبامعى
الجميببم (2019/2018م) وضقببميم الشببكر للسبباألة العمببما ،للببى مببا بببالوه مببن
جئوأل متلصة في الستعماأل للعام المراسي.
ثانيا وقمم سياألضع التئن ة لكل من الساألة اذساضاة :
ناب بـب ربببيس الجامعببة لش ب وا التعلببيم
المكتورة  /هبع مص ى كما نوح
وال ال
الببببمكتور /أيمببببن سببببعم نصببببر الببببمين نابب رببيس الجامعبة للمراسبات العليبا
والبحو
المتولى الت يب
لميــم كليــــة ألار العلـــوم
المكتور /لبم الرااى محمم
لميم المعئــم القومـــى لألورام
المكتور /حاضم أحمم أبو القاسم
لميــم كليـة العــــالم ال بيعى
المكتورة /جيئاا حسن المنياول
بمناسبة صمور القرار الجمئوري بتعيينئم في مناصببئم وضمنبى لئبم التوفيبق
فببي مئببام لملئببم للنئببوض بالجامعببة وبكليبباضئم والرضقببا ،بئببا .ثببم قببام كببل مببن
سياألضئم بإلقا ،قسم الجامعة.
مببع ضوجيببع الشببكر لألسببتاذ الببمكتور /لـببـال ،الميببـن لبببـم الحكببيم بلبببـع العميببم
السابق لكليـة العالم ال بيعي وضقميم أسمى معانى الوأل والتقبمير لسبياألضع للبى
ما بالع من جئم متميز أثنا ،فترة لماألضع للكلية للى أا يتم ضكريمع فبي جلسبة
قاألمة.
ثالما :قمم السيم اذستاذ المكتور ربيس الجامعة الشكر لكليات الجامعة لحسبن ضنظيمئبا
ح الت الستقبا لل ال الجمأل وضعري ئم ب بيعبة المراسبة وبمتتلب الببرامج
واذقسام المتاحبة فبي كليباضئم وكبالك اإلفباألة لبن بعب اإلنجبازات التبى ضمب
خال ال ترة السابقة .
رابعببا :اإلحاطببة للمببا بسببير العمليببة التعليميببة وانتظببام المراسببة فببي متتلبب
الجامعة ومعاهمها منا اليوم اذو .

كليببات

خامسا :ضاكيم استمرار أللم ال بال غيبر القباألرين و ل با ،أبنبا ،الشبئما ،مبن رجبا
الجبببي والشبببرطة وكبببالك أبنبببا ،محافظبببة شبببما سبببينا ،مبببن المصبببروفات
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المراسبببية والكتبببب المراسبببية وكبببالك مصبببروفات اإلقامبببة والتغايبببة بالمبببما
الجامعية.
ساألسا :ضاك يم أهمية ض وير أس لة المتحانات في كل كليات الجامعبة لكبي ضاخبا صبورة
المتحانببات المواببولية فببي صببورضئا النموذجيببة وذلببك حتببى يغ ببي التقيببيم
متتلببب المئبببارات الم لوببببة مبببن التحليبببل والتركيبببب وال ئبببم والتعليبببل
والت سير والنقم بحيت يتعين أا يشمل المتحاا سؤا البابل شي (الختيار
مبن متعببمأل) وسببؤا حبل المشببكالت واذسب لة القصبيرة اببافة لببى وجببوأل
سؤا ضعليلى .للبى أا يرالبي مسبتقبال ضمبمين سبؤا مقبالي فبي المتحانبات
التي ل ضشمل هاا النوع من اذس لة.
سببابعا :ضاكيببم قببرارات مجلببس الجامعببة بعببمم صببمار أل مكافببات مببن أل نببوع لعميببـم
الكليببـة والوكببـال ،واذمببـين والمميريببـن ألوا العببـرض للببـى ربببيس الجامعببة
والتبار لمم اللتزام بقرار مجلس الجامعبة فبى هباا الشباا متال بة ضسبتوجب
المسا،لة.
ثامنا :ضشكيـل هي ة فنيـة منبمقـة لـن مجلس الجامعة ل حب الموابولات الروضينيبة
والقانونية ممل اإلجازات واإللبارات والسب ر حتبى يت برم مجلبس الجامعبة
لمناقشبببة الموابببولات السبببتراضيجية المتعلقبببة بت بببوير العمليبببة التعليميبببة
والبحت العلمى وضو ي المعرفة فى خممة القتصباأل والمشبرولات القوميبة
وضقببمم المولببة الوطنيببة .ويممببل ذلببك أحببم محبباور التحببو مببن المركزيببة لببى
الالمركزيببة البباي ضنتئجببع الجامعببة ا ا وببببمأ يببؤضي ثمبباره فببي العميببم مبببن
المحاور اذخرل التي ضم ض عيلئا.
وفى هاا الصمأل قرر المجلس ضشكيل الئي ة من الساألة اذساضاة:
نابب رببيس الجامعبة لشب وا التعلبيم
المكتورة  /هبــع مص ـــى نـــوح
وال ـال
البببمكتور /أيمبببـن سبببـعم نصبببر البببمين نابب ربيس الجامعة للمراسات العليا
والبحو
الت يب
لميـــم كليـــة التربيـة النوليـــة
المكتور /متلـ محمـوأل
المكتور /مجــمل جمـــا لبـم القاألر قابم بالما أمــين لــــام الجامعــة
المستشبببببببـار القانونبببببببـى لربيبببببببـس
المكتور /رجـب محموأل طاجــن
الجامعـــة
وللجنبة اببم مبن ضببراه مببن اإلألارات المعنيبة ولببرض محاابرها للببى مجلببس
الجامعة ضبالا.
ضاسبببعا :ضاكيبببم أا أل زيببباألة فبببى المصبببروفات أو المسببباهمات ض ببببق للبببى ال بببال
المستجمين فقا.
لاشرا :التاكيم للـى لقبم كبل مجبالس (الكليبات /المعاهبم) قببل يبوم  20مبن كبل شبئر
وموافاة المجلس بالمواولات قبل انعقاأله باسبوع للي القل.

223

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

حاألل لشر :اإلحاطة للما بقرارات وضوصيات المجلبس اذللبى للجامعبات فبى جلسبتع
اذخيرة يوم  15ستبمبر (2018م) ومنئا :
• ضببوفير جميببع جببرا،ات السببالمة والببمفاع المببمنى الالزمببة لحمايببة
وضامين اذفبراأل والمنشبات الجامعيبة والتمباأل خ بة أمنيبة متكاملبة
لمماا ضامين الحبرم الجبامعى بكبل جامعبة وضنظيم لمليبات البمخو
للى البوابات من خال أساليب أمنية حميمة .
• الهتمام باذنشب ة ال البيبة وضوسبيع قالبمة المشباركة ببين ال بال
لمورها المئم فى بنا ،الشتصبية المتكاملبة لل بال واإللبالا لبن
خ ببا الجامعببات لألنش ب ة ال البيببة منببا بببم ،المراسببة وللببى مببمار
العام بالتعاوا مبع الضحباأل الرياابى للجامعبات ومعئبم لبماأل القباألة
بحلواا .
• التنافس من خال مسابقة اختيار أفمل جامعة مصرية بئبم جعبل
الجامعات ضعتمم للى موارألها فى رفع ك ا،ة منشةضئا.
• أهميبببة قيبببام الجامعبببات بتعظبببيم موارألهبببا الااضيبببة وضت بببي حجبببم
الن بباق واببغ ع وض ببوير قببمراضئا للببى ضحسببين متتل ب جوانببب
العملية التعليمية والبحمية والتمريبية وبمبا يجعلئبا مواكببة ذحبم
المسببتجمات العالميببة وقبباألرة للببى الوفببا ،بببمورها ورسببالتئا فببى
خممة المجتمع.
• الموافقببة للببى اقتببراح لجنببة ق بباع طببب اذسببناا بوا بـع امتح بـاا
"بورأل مصبرل" يئبم لوابع معبايير جبوألة ثانيبة وموحبمة لمبنه
المرجات العلمية وضرخيـ مزاولـة المئنـة فـى ضتصصبـات طبب
اذسناا أيا كان الجئة التى ضتبرم منئبا ال البب وذلبك بالتنسبيق
مع وزارة الصحة فى هاا الشاا.
• اإلحاطببة للمببا بت ببا المجلببس اذللببى للجامعببات بشبباا صببمار
الالبحة الماخلية المعملة لكليبة التمبري (مرحلبة المراسبات العليبا)
بنظام السالات المعتممة.
• اإلحاطبببة للمبببا بت بببا المجلبببس اذللبببى للجامعبببات بشببباا ضعبببميل
الالبحة الماخلية لكلية العالم ال بيعى (لبحة المراسات العليا)
• اإلحاطبببة للمبببا بت بببا المجلبببس اذللبببى للجامعبببات بشببباا ضعبببميل
الالبحة الماخلية (مرحلة الليسانس) لكلية الحقوق.
• اإلحاطبببة للمبببا بت بببا المجلبببس اذللبببى للجامعبببات بشببباا ضعبببميل
الالبحة الماخلية لكلية طب اذسناا (مرحلة المراسات العليا).
• اإلحاطببة للمببا بت ببا المجلببس اذللببى للجامعببات بشبباا صببمار
الالبحبببة الماخليبببة الجميبببمة لكليبببة الحاسببببات والمعلومبببات (مرحلبببة
البكالوريوس) بنظام السالات المعتممة.
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اإلحاطبببة للمبببا بت بببا المجلبببس اذللبببى للجامعبببات بشببباا ضعبببميل
الالبحة الماخلية لكلية التجبارة بجامعبة القباهرة (مرحلبة المراسبات
العليا) بنظام السالات المعتممة.
اإلحاطة للما بت ا المجلس اذللى للجامعات التى يسبتبم ببن
البنم رقم ( )2بالماألة رقم ( )43الالبحة الماخلية لكلية التجارة .
اإلحاطببة للمببا بت ببا المجلببس اذللببى للجامعببات بشبباا ضعبببميل
الالبحة الماخلية لكلية ا ألا (مرحلة الليسانس ).
اإلحاطة للما بت ا المجلس اذللى للجامعات التى يسبتبم ببن
الماألة ( )1من الالبحة الماخلية لكلية ا ألا .
اإلحاطببة للمببا بت ببا المجلببس اذللببى للجامعببات بشبباا صببمار
الالبحبببة الماخليبببة لكليبببة الئنمسبببة (مرحلبببة البكبببالوريوس) بنظبببام
ال صلين المراسيين (الجز ،اذو ).
اإلحاطببة للمببا بت ببا المجلببس اذللببى للجامعببات بشبباا صببمار
الالبحة المراسية الموحمة للبرامج الجميمة لكلية الئنمسبة بالجامعبة
(مرحلة البكالوريوس) بنظام السالات المعتممة (الجز ،المانى).
اإلحاطببة للمببا بت ببا المجلببس اذللببى للجامعببات بشبباا صببمار
الالبحببة الماخليببة لكليببة ال ببب (مرحلببة البكببالوريوس) بنظببام النقبباط
المعتممة .
اإلحاطة للما بت ا المجلس اذللى للجامعات التى يسبتبم ببن
الماألة ( )20من الالبحة الماخلية لكلية الصبيملة (مرحلبة المراسبات
العليا).

• التاكيم للى قرار وضوصية المجلس اذللى للجامعات بشاا التري ة الزمنيبة
للعام الجامعى (2019/2018م) وذلك للى النحو التالى :

1
2
3

ال صل المراسى اذو
بم ،المراسة

السب
(2018/9/22م)

نئاية المراسة بال صل
المراسى اذو

التميس
(2019/1/3م)
من السب
(2019/1/5م)
لى التميس
(2019/1/24م)

امتحانات ال صل
المراسى اذو

فـترة المراسـة
بال صل المراسـى
اذو خمسـة لشر
أسبولا
فتـرة المتحانـات
ثالثة أسابيع حسب
كـل كليـة

جازة نص العام
من يوم السب (2019/1/26م) حتى يوم التميس (2019/2/7م)
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ال صل المراسى المانى
1

بم ،المراسة

السب
(2019/2/9م)

2

جازة شم النسيم
نئاية المراسة بال صل
المراسى المانى

3

امتحانات ال صل
المراسى المانى

ضحمأل طبقا لتقويم
القب ى
التميس
(2019/5/30م)
من السب
(2019/6/1م) لى
التميس
(2019/6/20م)

فـترة المراسـة
بال صل المراسـى
المانـى سـتة لشر
أسبولا
فتـرة المتحانـات
ثالثة أسابيع حسب
كـل كليـة

ثانى لشر :حاطة المجلس للما بانع سبو يبتم ضن يبا ميبماا لل نبوا بجبوار مبنبى القببة
بالجامعة و نشا ،أو مسرح فرلونى ألابم فى ماللب الجامعة.
ثالت لشر :اإلحاطة للما بانش ة الجامعة خال ال ترة المااية وأبرزها :
ال لب للى المتمرات
• ح ل ضكريم طال المفعة اذولى لمبلوم خ
لقسم للبم البن س بكليبة ا ألا بالجامعبة بقالبة القاسبمى بالمكتببة
المركزية الجميمة يوم (2018/9/18م).
• جولببة ربببيس الجامعببة بببالحرم الجببامعى ضزامنببا مببع بببم ،المراسببة
وافتتاح العام الجامعى الجميم بتحية العلم وض قبم اذنشب ة ال البيبة
المقامة ألاخل الحرم الجامعى يوم (2018/9/22م).
• المببؤضمر الببمولى اذو لمركببز المراسببات اليابانيببة بجامعببة القبباهرة
بعنببواا" :مابببة وخمسببوا لببام" للببى صببالحات ميجببى .1868
كيببب نسبببت يم مبببن التجريبببة اليابانيبببة " بقالبببة القاسبببمى بالمكتببببة
المركزية الجميمة" بالجامعة يوم (2018/9/22م).
• ح بببل خريجبببى كليبببة التربيبببة لل ولبببة المبكبببرة بقالبببة الحت بببالت
الكبرل بالجامعة يوم (2018/9/22م).
• حوار م توح لربيس الجامعة مع ال ال بعنواا ":حوار اذ مبع
أبنابع" بقالة الحت الت الكبرل بالجامعة يوم (2018/9/25م).
• ح بببل خريجبببى كليبببة ال بببب البي بببرل بقالبببة الحت بببالت الكببببرل
بالجامعة يوم (2018/9/27م).
• نتئببا ،الببمورات التمريبيببة ذلمببا ،هي ببة التببمريس بمتتلب كليببات
الجامعة والتاصة بتمريس مقررل الت كيبر النقبمل وريباألة اذلمبا
وذلبببك بمركبببز ضنميبببة قبببمرات ألمبببا ،هي بببة التبببمريس والقيببباألات
بالجامعة.
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رابع لشر :اإلحاطة للما بالوفوأل الزابرة للجامعة خال ال ترة المااية وهى :
• زيببارة الملحببق التعليمببى الصببينى لمقابلببة اذسببتاذ الببمكتور /محمببم
لمماا التش ربيس الجامعة فى (2018/9/12م).
• زيبببارة وفبببم مبببن وزارة التعلبببيم العبببالى بالكويببب لمقابلبببة اذسبببتاذ
البببببببمكتور /محمبببببببم لممببببببباا التشببببببب رببببببببيس الجامعبببببببة فبببببببى
(2018/9/12م).
• زيببارة المستشببار المقببافى بسب ارة الياببباا لمقابلببة اذسببتاذ الببمكتور/
أيمبن الت يبب ناببب رببيس الجامعبة للمراسبات العليبا والبحبو فبى
(2018/9/17م).
• زيارة س ير الياباا لمقابلة اذسبتاذ البمكتور /محمبم لممباا التشب
ربيس الجامعة فى (2018/9/22م).
• زيارة وزير المالية ومحافظ ألمياط ونابب وزيبر التت بيا لمقابلبة
اذسببببتاذ الببببمكتور /محمببببم لممبببباا التشبببب ربببببيس الجامعببببة فببببى
(2018/9/24م).
• زيببارة السببتاذة الببمكتورة /غبباألة والببي وزيببرة التمببامن الجتمببالي
والستاذة المكتورة  /هالة حلمي السعيم وزيبرة التت بيا والمتابعبة
والصبببالح الألاري والسبببتاذ البببمكتور  /للبببي المصبببلحي وزيبببر
التموين.
• زيببارة مببمير أمببن الجيببزة لمقابلببة اذسببتاذ الببمكتور /محمببم لممبباا
التش ربيس الجامعة فى (2018/9/24م).
• زيارة وفم من نيجيريا لمقابلة اذستاذ المكتور /أيمن الت يب ناببب
ربيس الجامعة للمراسات العليا والبحو فى (2018/9/25م).
خامس لشر :بروضوكو ضعاوا مع صنموق مكافحة ولالم اإلألماا والتعاطى ببوزارة
التمامن الجتمبالى إلنشبا ،مقبر ألاببم ذسبرة الصبنموق ألاخبل الجامعبة
يوم (2018/9/18م).

ألارة الجامعة

المصاألقات

 المصبباألقة للببى محمببر اجتمببـاع مجلببـس جامعببـة القاهببـرة الجلسببـة رقببـم ()1175بتاريـخ (2018/9/12م).
 المصبباألقة للببى قببرارات اذسببتاذ الببمكتور /ربببيس الجامعببة الصبباألرة بببالت وي مببنمجلبببس الجامعبببة خبببال ال تبببرة مبببن (2018/9/13م) حتبببى (2018/9/30م) فبببى
المجالت ا ضية:
 -1منه المرجات العلمية بمرحلتي (الليسانس والبكالوريوس) و(المراسات العليا).
 -2ضعيبببين ألمبببا ،مبببن التبببارم بمجبببالس الكليبببات وابببم أسببباضاة لمجالسبببئا طبقبببـا
لل قببرضين (جببـ) و(هببـ) مببـن المببـاألة ( )40مببن القببانوا رقببـم ( )49لسببنة (1972م)
بشـاا ضنظيم الجامعات.
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 -3قبــــــو همايـــــــا وضبرلـــــات وجوابـــــز.
 -4مم البعمات واإلجازات المراسية بعم العام الرابع فى او ،القوالم المنظمة لالك.
 -5وقبببـ قبببـيم وقببببـو ألبببـاار ال بببـال بمرحلتبببـى (الليسانبببـس والبكالوريبببـوس)
و(المراسـات العليا).
 -6قَبـُو ألاار ألما ،هي ة التمريس الاين لاألوا خال شئر من ضاريخ النق اع.
 -7ضقرير نئا ،خممـة ألما ،هي ة التمريس الاين لم يعبوألوا خبـال سبتة أشبئر مبـن
ضاريخ النق اع.
 -8حالت ضصحيه بيانات المرجات العلمية التي قم يحم فيئا خ با وضت لبب العبرض
للــى مجلــس الجامعــة وذلك بعم مراجعتئا مــن اإلألارة المركزية للش وا القانونيبة
بالجامعة.
 -9حــالت نــم ألمــا ،هي ــة التمريس من خارم كليات الجامعة.
 -10صببـمار قببـرارات نئببـا ،التممببـة فببـى حببـالت انق ببـاع ألمببا ،هي ببة التببمريس
والئي ببة المعاونببـة المنتببمبين أو المعاريببـن أو مببن يعمببـل بشببكل غيببر رسمببـى ضحب أل
مسمى لمل أية جئة أخرل خارم الجامعة.
 -11الموافقببة للببى التمببـاأل اإلل ببـا،ات والتصومببـات التببـى وافببـق لليئببـا السببـيم
اذسـتاذ المكتور ربيس الجامعة للى جميع التممات والرسوم.

كلية ا ألا

ضعيينات

 الموافقة للى ضعيين المكتور  /لبم الغنى لبم العزيبز لببم الغنبى زيباألة فبى (و ي بةأستاذ) الشاغرة (بقسم الجغرافيا) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /نيرمين لز البمين لببم الحميبم منصبور فبى (و ي بةممرس) الشاغرة (بقسم اللغة اليابانية وآألابئا) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /أللا ،للى محمم للى فى (و ي ة ممرس) الشباغرة(بقسم المكتبات والوثابق والمعلومات) بالكلية.

كلية العلوم

 الموافقبة للببـى ضعيببين البمكتور  /لمببرو أحمببم لببم السببميع أحمببم فبى (و ي ببة أسببتاذمسالم) الشاغرة (بقسم للم الحشرات) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيبين البمكتورة  /وسبام محمبم كامبل سبيم أحمبم الماسبى فبى (و ي بةممرس) الشاغرة (بقسم للوم ال لك وال ما ،واذرصاأل الجوية) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /هبع لبم العزيز سبليم العليمبى فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم للم الحشرات) بالكلية.
 الموافقبة للبى ضعيبين البمكتور  /للبى محمبم للبى ليبم فبى (و ي بة أسبتاذ) الشبباغرة(بقسم للوم ال لك وال ما ،واذرصاأل الجوية) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /هببمل محمببم فريببم أبببو شبباألل فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم ال يزيا )،بالكلية.
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كلية طب قصر العينى

 الموافقة للى ضعيين المكتورة  /نئى للى محمم حسنى فى (و ي بة أسبتاذ) الشباغرة(بقسم جراحة اذذا واذن والحنجرة) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /هببماي السببيم محمببوأل ال ببوالى فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم جراحة اذذا واذن والحنجرة) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /يمبباا يببس سببليماا شببعيب فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم ال يليات) بالكلية.
 الموافقة للى ضعيين البمكتورة  /رشبا لببم البرعو لببم العزيبز فبى (و ي بة أسبتاذ)الشاغرة (بقسم طب اذط ا ) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /شببئيرة كمببا أنببيس ب ببرس فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميابية) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتور  /أحمببم محمببم لبببم الحببق محمببم فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم التوليم وأمراض النسا )،بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /كما أيمن كمبا الجبر فبى (و ي بة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم الروماضيزم والتاهيل) بالكلية.
مغبازل للبى فبى (و ي بة أسبتاذ
 الموافقة للـى ضعيبين البمكتور /لببم القبول لببممسالم) الشاغرة (بقسم الروماضيزم والتاهيل) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /وابل صاألق الصاول سليماا ببمر فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم الروماضيزم والتاهيل) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /فاطمببة محمببم طلع ب محمببم ق ببب الجنجيئببى فببى(و ي ة أستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم الروماضيزم والتاهيل) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /راول محمم فئمى لببم البباقى فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم التوليم وأمراض النسا )،بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /أحمببم لبببم المجيببم لبببم التببوا متببولى فببى (و ي ببةأستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم التوليم وأمراض النسا )،بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /أميببرة محمببم سببعيم محمببم خيببر أليببب فببى (و ي ببةأستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم التوليم وأمراض النسا )،بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /طارق محمم سي البمين محمبم لاشبور فبى (و ي بةأستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /أحمم محموأل حسين محموأل كامبل فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /رشببا أحمببم خيببرل لبببم الجببواأل محمببم خمببر فببى(و ي ة أستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم الباثولوجيا) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /رانيا السيم حسبين لببم البرحمن فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم الكيميا ،الحيوية ال بية) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /رحا لبم الحميم محمم لبوض جمالبع فبى (و ي بةأستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم جراحة اذذا واذن والحنجرة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /أيمن محموأل لبم التبالق منصبور فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالكلية.
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 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /أحمببـم صببـالح الببمين محمببم كامببل لبببم الواحببم فببى(و ي ة أستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم جراحة المخ واذلصا ) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /كببريم نبيببل لبببم المببنعم مشببئور فببى (و ي ببة أسببتاذمسالم) الشاغرة (بقسم لالم اذورام وال ب النوول) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /لبيـر لـوض لبـم الئـاألل لبم الل ي فى (و ي ةممرس) الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /زينب لبم الل ي محمم صبره فى (و ي ة مبمرس)الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين البمكتورة  /مبى محمبم محمبم لببم السبالم فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم طب اذط ا ) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /أحمببم سببعيم محمببم بحيببرل فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم طب اذط ا ) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /السببيم بببراهيم يببونس محمببم راجببه فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /أميببر كمببا محمببم أبببو سببيم فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /أحمببم لبببم الح ببيظ محمببم لبببم الح ببيظ فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم لالم اذورام وال ب النوول) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /راول حمبمل ببراهيم لبز فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم لالم اذورام وال ب النوول) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /صبحببـى محمببـم أيمببـن صبحببـى أبببو رممبباا فببى(و ي ة ممرس) الشاغرة (بقسم جراحة القلب والصمر) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /ريئببام لبببم المببنعم لبببم المجيببم محمببم لببامر فببى(و ي ة ممرس) الشاغرة (بقسم اذمراض المتوطنة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /أسما ،محمبم ببراهيم معبوض فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم ال ب الشرلى) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /أسببما ،سببلمى محمببم لبببم الظبباهر فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم ال سيولوجيا) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /رانيا محمم صبرل يس حسبن فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم الباثولوجيا) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /محمبم زكريبا لببم الحلبيم ق بب فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم التشريه) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /رانيا يحيى محمم سالمة شان فى (و ي ة مبمرس)الشاغرة (بقسم الميكروبيولوجيا ال بية والمنالة) بالكلية.
 الموافقة للبـى ضعيبين البمكتور  /أمجبم محمبم حلبيم أحمبم أمبين فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /مئببا للببى خلبب للببى جبباأل المببولى فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميابية) بالكلية.
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 الموافقببة للببـى ضعيببين البببمكتورة  /يوسببتينا جببرجس شبببكرل بببراهيم فببى (و ي بببةممرس) الشاغرة (بقسم اذشعة التشتيصية) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /سببرا ،محمببم لبباأل محمببم الميبباح فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم طب العين وجراحتئا) بالكلية.
 الموافقة للى ضعيين المكتور /أحمم أمين لمبارة هيكبل فبى (و ي بة أسبتاذ) الشباغرة(بقسم اذمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتور /أكببرم محمببم لبببم البببارل أحمببم فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم طب الحالت الحرجة) بالكلية.
 الموافقة للى ضعيين المكتورة  /حناا للى أحمم مبمنى فبى (و ي بة أسبتاذ) الشباغرة(بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميابية) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتور /لمببرو سببمير سببيم أحمببم رشببواا فببى (و ي بة أسببتاذمسالم) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور /كريم أحمم طع القصير فبى (و ي بة مبمرس) الشباغرة(بقسم التتمير والعناية المركزة الجراحية ولالم ا لم) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور /محمببم للببى حسببن محمببوأل فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم التتمير) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور /ص ا ،جال لببم القبموس أيبو فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم طب العين وجراحتئا) بالكلية.
 الموافقبببببة للبببببـى ضعيبببببين البببببمكتور /محمبببببم رفعببببب لببببببم الشبببببافى السبببببيم والبببببىفى (و ي ة ممرس) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة /شيما ،سيم محمم محموأل محمم فى (و ي ة مبمرس)الشاغرة (بقسم طب اذط ا ) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /ألينا محب براهيم محمم الميب فى (و ي ة ممرس)الشاغرة (بقسم طب اذط ا ) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور /مص ب ى سببعيم محمببم أحمببم فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيبين البمكتورة  /يمبن أحمبم لببم المبولى أحمبم الصببام فبى (و ي بةممرس) الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة) بالكلية.
فببى (و ي ببة
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /شببيما ،أحمببم فتحببى أحمببم فببتهممرس) الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور /وابببل محمببوأل لببزت بببراهيم فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة التاصة) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة /شببيما ،حسببين سببليماا سببيم فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة التاصة) بالكلية.
 الموافقبة للببـى ضعيبين الببمكتورة /هايببمل أحمبم زكببى الشببيباول فبى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة التاصة) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة /غبباألة حبباضم لبببم العزيببز لبببم الوهببا فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم اذمراض الباطنة التاصة) بالكلية.

231

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كلية التجارة

 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /هبببـع صببالح الببمين محمببـم أحمببـم أبببو السببعوأل فببى(و ي ة أستاذ مسالم) الشاغرة (بقسم المحاسبة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /للى سيم حسبن لببم البرحمن البباروألل فبى (و ي بةممرس) الشاغرة (بقسم المحاسبة) بالكلية.

كلية الئنمسة

 الموافقة للبـى ضعيبين البمكتور  /محمبم طبع السبيم أحمبم فبى (و ي بة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم هنمسة القول الكئربية) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /شبباألل سببامى محمببم بببراهيم فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم هنمسة التصميم الميكانيكى واإلنتام) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيبين البمكتور  /شبئا شبري ويصبا لجبايبى فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم هنمسة اذشغا العامة) بالكلية.
فببى (و ي ببة أسببتاذ) الشبباغرة
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتور  /محمببم راببا لبببم(بقسم الئنمسة المعمارية) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /نجببى محمببم محمببم البرملجببى فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم الئنمسة المعمارية) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /أسببما ،لبببم العبباطى محمببم فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم الئنمسة المعمارية) بالكلية.
 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتور  /سببمير أحمببم سببيم أبببو هميمببع فببى (و ي ببة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم الرياايات وال يزيقا الئنمسية) بالكلية.

كلية الزرالة

 الموافقببة للببى ضعيببين الببمكتورة  /رحبباالشاغرة (بقسم الكيميا ،الحيوية) بالكلية.
 الموافقة للى ضعيين المكتورة  /سحر سميه طع محمبم فبى (و ي بة أسبتاذ) الشباغرة(بقسم التمر) بالكلية.
 الموافقة للى ضعيين المكتور  /لاأل لبم المنعم ألسوقى فى (و ي ة أستاذ) الشباغرة(بقسم اإلنتام الحيوانى) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /أحمم محمم فؤاأل يوسب فبى (و ي بة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم اإلنتام الحيوانى) بالكلية.
فببى (و ي ببة أسببتاذ
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /حسببام أحمببم لاشببور لبببممسالم) الشاغرة (بقسم بساضين الزينة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /محموأل لبم التوا لرفة فى (و ي ة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم القتصاأل الزرالى) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /بمر للى محمم محمبم فبى (و ي بة مبمرس) الشباغرة(بقسم الئنمسة الزرالية) بالكلية.
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 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /هنببم محمببم سببعم بببراهيم فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم النبات الزرالى) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /يمباا ببراهيم رفبالى لمبارة فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم المحاصيل) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /لبير لماأل مص ى اذنصارل فى (و ي ة مبمرس)الشاغرة (بقسم الكيميا ،الحيوية) بالكلية.

كلية ال ب البي رل

 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /هنببا ،صببالح أحمببم حسببن فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم اذمراض المشتركة) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /محموأل سعم لبم الشافى شر فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم أمراض اذسماك ورلايتئا) بالكلية.

كلية ألار العلوم

 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /أشر محمم للبى لببمه فبى (و ي بة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم للم اللغة والمراسات السامية والشرقية) بالكلية.

كلية طب اذسناا

 الموافقة للى ضعيين المكتورة  /يماا براهيم لبم الحميم الصياأل فى (و ي ة أسبتاذ)الشاغرة (بقسم العالم التح ظى) بالكلية.
 الموافقة للبى ضعيبين البمكتورة  /أسبما ،للبى محمبم محمبم يبس فبى (و ي بة أسبتاذ)الشاغرة (بقسم العالم التح ظى) بالكلية.
 الموافقبة للببى ضعيبين الببمكتورة  /ألاليبا لبببم الحميبم الببباز يبونس فببى (و ي بة أسببتاذ)الشاغرة (بقسم بيولوجيا ال م) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /مروة سبمير موسبى لببم الجبواأل فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم بيولوجيا ال م) بالكلية.

كلية الصيملة

 بنا ،للى الماكرة المعرواة بشاا حالة السبيم /محمبم ضوفيبق محمبم نمبر (المبمرسالمسالم بقسم الكيميا ،العموية الصيملية) بكلية الصيملة.
قرر المجلس الموافقة للى ضعيين المكتور /محمم ضوفيق محمم نمر فى و ي بة مبمرس
بقسم (الكيميا ،العموية الصيملية) بكلية الصيملة.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /ول ،وأليببع بببراهيم يوسبب فببى (و ي ببة أسببتاذمسالم) الشاغرة (بقسم اذألوية والسموم) بالكلية
 الموافقة للبـى ضعيبين البمكتورة  /يمباا لباأل مصب ى صباله فبى (و ي بة مبمرس)الشاغرة (بقسم الكيميا ،الصيملية) بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /كببارو يسببرل غ بباس لبببم المببالك فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم الصيملنيات والصيملة الصنالية) بالكلية.
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 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /محمببم محببى محمببم سببعم القرمببوطى فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم هنمسة المناجم والبترو وال لزات) بالكلية.

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /مببرام مجببمل محمببم المسببوقى سببالم فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم اإلحصا )،بالكلية.
 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /سببالى محمببم لبباأل لبببم المعببز محمببم فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم اإلألارة العامة) بالكلية.
 الموافقبة للببـى ضعيببين البمكتورة  /نيللببى يوسب لببويس المبالح فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم القتصاأل) بالكلية.
 بنا ،للى خ ا اذستاذ المكتور لميم كلية القتصاأل والعلوم السياسية بشباا ضعيبينالمكتورة /وفا ،سعم محمم الشربينى (اذستاذ المسالم بقسم العلوم السياسية بالكليبة)
فى و ي ة أستاذ حيت أنع متبقى لسياألضئا ألورة واحمة.
قرر المجلس الموافقة للى ضعيين سياألضئا فى و ي ة أستاذ بقسم العلوم السياسية مبع
الزامئا بحمور المورة التمريبية الم لوبة خال أسبوع من ضاريخ هاه الجلسة.

كلية ا ثار

 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /شري سبيم أنبور محمبم فبى (و ي بة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم ا ثار اإلسالمية) بالكلية.
مكى فى(و ي ة
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /ألينا زين العابمين مص ى لبمممرس) الشاغرة (بقسم ا ثار المصرية) بالكلية.

كلية التت يا اإلقليمى والعمرانى

 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /حسببام بببراهيم محمببم أحمببم طبباحوا فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم التصميم العمرانى) بالكلية.
فباروق محمبم الع بار فبى (و ي بة مبمرس)
 الموافقة للبـى ضعيبين البمكتور  /لببمالشاغرة (بقسم التصميم العمرانى) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /سحر سماليل محمم لبم الئاألل فى (و ي ة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم التصميم العمرانى) بالكلية.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /مروة سيبويع حامم محمبوأل ليبم فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم التت يا العمرانى) بالكلية.
 الموافقبة للببـى ضعيبين الببمكتور  /مصب ى منيببر محمبوأل فببى (و ي بة أسببتاذ مسببالم)الشاغرة (بقسم التنمية العمرانية اإلقليمية) بالكلية.

كلية المراسات العليا للتربية

 الموافقة للـى ضعيين المكتور  /أيسم سعم محممل محموأل فى (و ي ة أستاذ مسالم)الشاغرة (بقسم أصو التربية) بالكلية.
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 الموافقة للى ضعيين البمكتورة  /أمبانى لببم القباألر محمبم هنبمل فبى (و ي بة أسبتاذ)الشاغرة (بقسم أصو التربية) بالكلية.
 بنببا ،للببى اللتمبباس المقببمم مببن السببيم /لبببم التببوا سببيم ليسببى يوسب (المببمرسالمسببالم بقسببم التعلببيم العببالى والمسببتمر بكليببة المراسببات العليببا للتربيببة) لتعيينببع فببى
و ي ة ممرس باات القسم فى او ،فتول المستشار القانونى للجامعة.
قرر المجلس الموافقة للى ضعيين المكتور /لبم التوا سيم ليسى يوسب فبى و ي بة
ممرس بقسم التعليم العالى والمستمر بكلية المراسات العليا للتربية مع ضاكيم أا الكليبة
اضتات كافة اإلجرا،ات القانونية فى هاا الشاا.

كلية الحاسبات والمعلومات

 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتور  /أيمببن رممبباا للببى الكيرنببى فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم نظم المعلومات) بالكلية.

معئم المراسات والبحو

اإلحصابية

 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /هبع زياألة محمبم زيباألة فبى (و ي بة أسبتاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم اإلحصا ،الريااى) بالمعئم.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /رشا محمم منموه لقر فى (و ي ة أستاذ مسبالم)الشاغرة (بقسم اإلحصا ،الريااى) بالمعئم.

المعئم القومى لألورام

 الموافقة للبـى ضعيبين البمكتور  /سبمير أحمبم شبوقى السبيم أحمبم فبى (و ي بة أسبتاذمسالم) الشاغرة (بقسم الباثولوجيا) بالمعئم.
 الموافقة للـى ضعيين المكتورة  /لال سيم أحمم محموأل فى (و ي ة ممرس) الشباغرة(بقسم بيولوجيا اذورام) بالمعئم.
مببع لببزام سببياألضئا ببباألا ،ألورة مئببـارات الحاسببـب ا لببـى المقببـررة واجتيبباز مسببـتول
التوي ـل المقرر فبى اللغبة اإلنجليزيبة وذلبك خبال سبتة أشبئر مبن ضباريخ هباه الجلسبة
و خ ارهببا كتابببة بببالك وكببالك لزامئببا بحمببور ألورات ضنميببة قببمرات ألمببا ،هي ببة
التمريس الم لوبة.
 الموافقة للى ضعيين المكتورة  /ألينا نبيل لبباس صببحى لممباا فبى (و ي بة أسبتاذ)الشاغرة (بقسم التتمير واإلنعان ولالم اذلم) بالمعئم.
 الموافقبة للببـى ضعيببين الببمكتور  /لبببم محمببم العببز سببالمة فببى (و ي ببة مببمرس)الشاغرة (بقسم جراحة اذورام) بالمعئم.

المعئم القومى لعلوم الليزر

 الموافقببة للببـى ضعيببين الببمكتورة  /يمبباا شببري مببمح محمببوأل نجيببب فببى (و ي ببةممرس) الشاغرة (بقسم للوم الليزر وض الالضع) بالمعئم.
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ضعيينات غير مستوفاة

كلية ا ألا

 لببمم الموافقببة للببى ضرقيببة المكتببـور /لصببام أحمببم حسببين أحمببم ليسببول (اذسببتاذالمسالم بقسم المكتبات والوثابق والمعلومات بالكلية) لو ي ة أستاذ.
 لمم الموافقة للى ضرقيبة المكتبـورة  /سبحر يوسب محمبم حسبن (اذسبتاذ المسبالمبقسم المكتبات والوثابق والمعلومات بالكلية) لو ي ة أستاذ.

كلية العلوم

 لببمم الموافقببة للببى ضرقيببة المكتببـور /مببؤمن أحمببم لرابببى أحمببم (المببمرس بقسببمال يزيا ،بالكلية) لو ي ة أستاذ مسالم.

كلية طب قصر العينى

 لببمم الموافقببة للببى ضرقيببة المكتببـورة  /هالببة نبيببل محم بم العمببمل (المببمرس بقسببمالتوليم وأمراض النسا ،بالكلية) لو ي ة أستاذ مسالم.

كلية التجارة

(المبمرس بقسبم

 لمم الموافقة للى ضرقية المكتور /أحمم البمرل محمبم لببم الل يبألارة اذلما بالكلية) لو ي ة أستاذ مسالم.
 لمم الموافقة للى ضرقية المكتورة /مروة رفيق جال فتحى (الممرس بقسم الريااةوالتامين بالكلية) لو ي ة أستاذ مسالم.

كلية المراسات العليا للتربية

 لمم الموافقبة للبى ضرقيبة المكتبـورة  /هببع مصب ى لببمالمناهج وطرق التمريس بالكلية) لو ي ة أستاذ مسالم.

معئم البحو

أحمبم (المبمرس بقسبم

والمراسات اإلفريقية

 لبمم الموافقببة للبى ضرقيببة المكتبـورة  /لليببا ،الحسبين محمببم كامبل (المببمرس بقسببماإلنمروبولوجيا بالمعئم) لو ي ة أستاذ مسالم.

كلية الئنمسة

ضجميم ضعاقم

 الموافقببة للببى ضجميببم ضعاقببم اذسببتاذ المكتببـور  /سببمير فئمببى محمببوأل (اذسببتاذ غيببرالمت ببرم مببن التببارم سببابقا للعمببل بقسببم هنمسببة اللكترونيببات والضصببالت الكئربيببة
بالكليببة) لمببمة لببامين التبببارا مببن (2018/10/31م) متعاقببما لببامال بمكافبباة ماليببة
قمرها ( 1500جنيع) شئريا وذلبك فبى ابو ،نب المباألة ( )123مبن قبانوا ضنظبيم
الجامعات والمستبم بئا قانوا رقم ( )84لسنة (2012م)
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المعئم القومى لألورام

 الموافقببة للببى ضجميببم ضعاقببم اذسببتاذ المكتببـور  /أحمببم بببراهيم التمببرل (اذسببتاذالسابق للعمل بقسم طب اذورام بالمعئم) لممة لامين التبارا مبن (2018/10/27م)
متعاقببما لببامال وبمكافبباة ( 1500جنيببع) الببباقى مببن المبلب المسببتحق للمعئببم فببى هبباا
الشاا.

كلية الئنمسة

ضجميم لارة

 بنا ،للى اقتراح الكلية لمم الموافقة للبى ضجميبم لبارة البمكتور /ضبامر يحيبى أحمبمالقااى (اذستاذ المسالم بقسم اذشغا العامة بالكلية) للعمبل (بشبركة Geosyntec
 Consultants INCبامريكا بمل من جامعة الملك سعوأل بالسعوألية) للعام الجامعى
العاشر (2019/2018م).
قببرر المجلبس الموافقببة للببى ضجميببم لببارة الببمكتور  /ضببامر يحيببى أحمببم القااببى للعببام
الجامعى العاشر (2019/2018م).

كلية طب اذسناا

 الموافقة للى ضجميم لارة اذستاذة المكتـورة  /ني ين ببراهيم راجبى (اذسبتاذ بقسبمطببب ال ببم وأمببراض اللمببة بالكليببة) للعمببـل (نابببب ربببيس جامعببة المسببتقبل للعالقببات
المقافيببة والش ب وا التارجيببة بجامعببة المسببتقبل بمصببر) للعببام الجببامعى المالببت لشببر
(2019/2018م) مئمة قومية.

كلية طب قصر العينى

منه ألقا للمية

 الموافقببة للببى مببنه الببمكتورة  /ريئببام كمببا محمببم حسببن نئنببون (المببمرس بقسببمال يليات بالكليـة) اللقـب العلمـى (لو ي ـة أستاذ مسالم).
 الموافقبببة للبببى مبببنه البببمكتورة  /مبببروة لببباأل ببببراهيم الملبببوانى (المبببمرس بقسبببمال يليات بالكليـة) اللقـب العلمـى (لو ي ـة أستاذ مسالم).
 الموافقة للى مبنه البمكتور  /محمبم سبمير أحمبم سبيم جببع (المبمرس بقسبم جراحبةالعظام بالكليـة) اللقـب العلمـى (لو ي ـة أستاذ مسالم).
 الموافقة للى منه المكتورة  /منى محمم للى محمم (الممرس بقسم ال بب الشبرلىوالسموم اإلكلينيكية بالكلية) اللقـب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقة للى منه البمكتور  /محمبم محمبوأل أحمبم رسبالا (المبمرس بقسبم الجراحبةالعامة بالكلية) اللقـب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقببة للببى مببنه الببمكتور  /محمببم بببراهيم ل ي ببى لبببمه (المببمرس بقسببم طبببالحالت الحرجة بالكلية) اللقـب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقببة للببـى مببنه الببمكتورة  /شببيرين لبببم العلببيم محمببم قابيببل (المببمرس بقسببماذمراض المتوطنة بالكلية) اللقـب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقة للـى مبنه البمكتور /لببمه محمبم طبع العبز (المبمرس بقسبم طبب الحبالتالحرجـة بالكليـة) اللقـب العلمـى (لو ي ـة أستاذ مسالم).
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كلية طب اذسناا

 الموافقة للـى مبنه البمكتور  /شبري بئجب للبى حسبن ال ويبل (اذسبتاذ المسبالمبقسم طب أسناا اذط ا بالكلية) اللقب العلمى (لو ي ة أستاذ).

كلية العالم ال بيعى

 الموافقة للـى منه المكتور  /أكرم فتحى لبم الحميم (الممرس بقسم العالم ال بيعىلا رابات الجئاز العملى الحركى بالكلية) اللقـب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقببة للببى مببنه الببمكتورة  /غبباألة محمببم رشبباأل بببراهيم قببورة (المببمرس بقسببمالعالم ال بيعى لاب رابات الجئباز العمبلى الحركبى بالكليبة) اللقبب العلمبى (لو ي بة
أستاذ مسالم).
 الموافقة للبى مبنه البمكتورة  /نسبرين ل ي بى لببم الرشبيم ل ي بى (المبمرس بقسبمالعالم ال بيعى للجراحة بالكليـة) اللقـب العلمـى (لو ي ـة أستاذ مسالم).

كلية التربية النولية

حسبن مببازا حسببن (المبمرس بقسببم التربيببة
 الموافقبة للببى مبنه الببمكتورة  /هبببعال نية بالكلية) اللقب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقة للى منه المكتورة  /سحر حن ى سيم لمماا (الممرس بقسم التربية ال نيبةبالكلية) اللقب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).

المعئم القومى لعلوم الليزر

 الموافقببة للببى مببنه الببمكتور  /حسببام لبببم العزيببز بببراهيم سببلمى (المببمرس بقسببـمض بيقـات الليزر الئنمسيـة بالمعئـم) اللقب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).
 الموافقببة للببى مببنه الببمكتور  /ضوفيببق سببماليل ضوفيببق سببماليل (الم بـمرس بقسببـمض بيقـات الليزر الئنمسيـة بالمعئم) اللقب العلمى (لو ي ة أستاذ مسالم).

كلية ا ألا

 الموافقة للى قبو طالشروط العام المااى.

كلية الئنمسة

مسابل ضنظيمية
المراسبات العليبا للعبام الجبامعى (2019/2018م) ببن س

 الموافقة للى الماكرة المعرواة بشاا التعميالت الوارألة من لجنة ق باع المراسباتالئنمسية بالمجلس اذللى للجامعات لبرنامج هنمسة و ألارة ال يراا بكلية الئنمسة.
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اإلحصابية

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقببة للببى اسببتحما لببمأل ( )2برنببامج أكبباأليمى خبباص وهمببا
(ألبلببوم المراسببات العليببا فببى للببوم البيانببات وماجسببتير فببى للببوم البيانببات) بمعئببم
المراسات والبحو اإلحصابية.

ألارة الجامعة

 بنببببا ،للببببى قببببرار مجلببببس شبببب وا التعلببببيم وال ببببال بجلسببببتع المنعقببببمة بتبببباريخ(2018/9/19م) بالموافقببة للببى القوالببم المنظمببة للقبببو بببالبرامج التاصببة بكليببات
الجامعة.
قببببرر المجلببببس الموافقببببة للببببى قببببرار مجلببببس شبببب وا التعلببببيم وال ببببال بجلسببببة
(2018/9/19م) فى هاا الشاا مع السماح ذي كلية بمم فترة القبو ولقبم امتحباا
ثاا لمن لم يجتز المتحاا اذو .
 بنببببا ،للببببى قببببرار مجلببببس شبببب وا التعلببببيم وال ببببال بجلسببببتع المنعقببببمة بتبببباريخ(2018/9/19م) بالموافقة للى ضشجيع ال ال المتميبزين للمشباركة فبى المسبابقات
الريااببية والمقافيببة وال نيببة والعلميببة بإسببم جامعببة القبباهرة محليببا وألوليببا فيمببا لببما
البرامج التاصة يكوا التت ي بنسبة  %10للمراكز المالثة اذولى.
قببرر المجلببس الموافقببة للببى قببرار مجلببس ش ب وا التعلببيم وال ببال بجلسببتع المنعقببمة
بتاريخ (2018/9/19م) ضشجيعا لل ال المتميزين فبي المسبابقات المحليبة الرسبمية
للببى مسببتول الجامعببات المصببرية وكببالك المسببابقات الموليببة والموافقببة للببى مببنه
ل ببا ،كامببل لل ببال الحاصببلين للببى المركببز اذو فببى المسببابقات الرسببمية (المحليببة
والمولية) ل ال البرامج العاألية و %10ل ال البرامج التاصة.
 بنا ،للى الماكرة المعرواة بشاا اوابا الحصو للى جازة خاصة بموا مرضببطبقا للموابا التى أشار ليئا المستشار القانونى للجامعة.
قبببرر المجلبببس اللتبببزام ببببالن القبببانونى البببوارأل بالمببباألة ( )93مبببـن قانبببـوا ضنظيبببـم
الجامعات و لغا ،أية اوابا اافية لم ضرأل بالن القانونى.
 بنا ،للبى المباكرة المعروابة بشباا اللتبزام بإيقبا التحصبيل اليبمول التببارا مبن(2018/1/1م) والقتصار للى التحصيل اللكترونى فقا.
قرر المجلس الموافقة للى ما يلى:ـ
 -1لتزام جميع كليات ومعاهبم الجامعبة التبى ضبم ض عيبل منظومبة التحصبيل اللكترونبى
بئا بإيقبا التحصبيل اليبمول لجميبع المصبروفات المراسبية والتبممات المحصبلة مبن
ال ال بمرحلة الليسانس والبكالوريوس ومرحلة المراسات العليا نئابيا.
 -2ضحصببيل المصببروفات المراسببية والتببممات التاصببة بالكليببات والمعاهببم التببى لببم
ضستو بياناضئا لت عيل المنظومبة بالصبناأليق التاصبة المركزيبة للبى أا يبتم ضحويبل
الحص التاصة بئا بعم ذلك.
 -3حصر كافة المببال التبى ضبم ضحصبيلئا يبمويا بالكليبات والمعاهبم بالمتال بة لموافقبة
السيم اذسـتاذ المكتـور ربيـس الجامعبة بتباريخ (2017/12/24م) وضحميبم المتسببب
لضتاذ ما يلزم بشانئا.
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ش وا ألما ،هي ة التمريس

الموافقببة للببى محببو العقوبببة (التنبيببة) الموقعببع للببى اذسببتاذ الببمكتور /شببوقى لبببمالحميم فؤاأل اذستاذ بقسم اذمراض الباطنة بالكلية.

كلية الئنمسة

 بنببا ،للببى اللتمبباس المقببمم مببن الببمكتور /محمببم محمببوأل محمببم لبببم (اذسببتاذالمسالم بقسم هنمسة اللكترونيات والضصالت الكئربية) بكلية الئنمسبة إللغبا ،قبرار
نئا ،خممتع وضجميم لارة سياألضع للعبام التاسبع فبى ابو ،فتبول المستشبار القبانونى
للجامعة.
قببـرر المجلببـس رجببا ،المواببـوع والاألضببع لكليببة الئنمسببة للمراسببة قبببل العببرض فببى
جلسة قاألمة.

كلية العلوم

اض اقيات ضعاوا

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقببة للببى بروضوكببو التعبباوا بببين (جامعببة القبباهرة ـ كليببة
العلوم ـ قسم الجيولوجيا) و(مركز بحو وض بوير ال لبزات) بشباا العمبل فبى التحبال
التكنولببوجى لتعميببق التصببنيع المحلببى للتامببات التعمينيببة بسببينا ،لت ببوير الصببنالات
الكيماوية).

كلية طب قصر العينى

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقة للى مباكرة الت باهم ببين (جامعبة القباهرة ـ كليبة ال بب ـ
قسببم اذمببراض المتوطنببة) و(اذكاأليميببة ال بيببة العسببكرية مستش ب ى حميببات القببوات
المسلحة)

كلية التجارة

 الحاطببة للم با َ بقببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقببة للببى بروضوكببو التعبباوا بببين (جامعببة القبباهرة ـ كليببة
التجارة) و(وزارة التموين والتجارة الماخلية)

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

 الموافقة للى ماكرة الت اهم بين (جامعة القاهرة ـ كلية القتصاأل والعلوم السياسبية)و(مكتب اذمم المتحمة لل ولة اليونيسي )
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المعئم القومى لعلوم الليزر

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقة للى ماكرة الت اهم بين (جامعة القاهرة ـ المعئبم القبومى
لعلوم الليزر) و(جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ـ كلية طب وجراحة ال م واذسناا)

ألارة الجامعة

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقبببة للبببى اض اقيبببة التعببباوا ببببين (جامعبببة القببباهرة ـ معئبببم
المراسات والبحو اإلحصابية) و(الشركة المصرية إلألارة وضشغيل المترو)

ضشكيل لجاا ومجالس

كلية ال ب البي رل
 الموافقة للى ضشكيل لجنة أخالقيات ستتمام الحيواا فى التعليم البي رل والبحبوالعلمية للعلوم البي رية وال ب البي رل بالكلية.
معئم البحو

والمراسات اإلفريقية

 بنا ،للى الماكرة المعرواة بشاا حالبة السبيمة  /هببع محمبم للبى خلي بة المبمرسالمسالم بمعئم البحو والمراسات اإلفريقية.
قرر المجلس ضشكيل لجنة من الساألة اذساضاة:ـ
مقررا
المكتور /صبرل محمم السنوسى أبو العينين لميـــم كليـــة الحقــوق
لموا
لميــم كليـــة العلــــوم
المكتور /لبم الحميم وجـمل المناول
المستشببار القببانونى لببربيس لموا
المكتور /رجب محموأل أحمـم طاجـن
الجامعة
لمراسة المواوع وضقميم ضقرير بمبا ضنتئبى ليبع المراسبة ولرابع للبى المجلبس فبى
جلسة قاألمة.

ألارة الجامعة

 بنا ،للى الماكرة المعرواة بشاا ضعيين أحم السباألة نبوا رببيس الجامعبة (ربيسبالمجلس ضاأليب) الساألة ألما ،هي ة التمريس وكالك ضعيين أحم الساألة اذساضاة (بكلية
الحقوق) لموا فى ضشكيل المجلس للعام الجامعى (2019/2018م)
قرر المجلس الموافقة للى ضشبكيل مجلبس ضاأليبب السباألة ألمبا ،هي بة التبمريس لبن
العام الجامعى (2019/2018م) للى النحو التالى من الساألة اذساضاة:ـ
المكتور /أيمن سعم نصر المين الت يب نابببببببببببب ربيببببببببببـس الجامعببببببببببـة ربيسا
للمراسات العليــا والبحـو
لموا
اذسـتاذ بكليـة الحقــوق
المكتور /محمــم سامــه لمــرو
لموا
السيم /مستشـار مجلـس المولـــة

241

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة سبتمبر 2018

كلية ا ألا

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

ش وا ال ال

 الموافقة للبى المباكرة المعروابة بشباا لباألة لبرض م الببة المارسبة  /لُبال لببمالسببالم لبببم الببرازق فئمببى (المببمرس المسببالم بقسببم اللغببة اذلمانيببة وآألابئببا) بكليببة
ا ألا واببببامنئا بالن قببببات التبببببارا مببببن (2006/10/1م) حتببببى (2009/9/30م)
لإلجازة المراسبية لجمبع المباألة العلميبة لرسبالة البمكتوراه والسبابقة لإلجبازة التاصبة
لمرافقة الزوم.

كلية طب قصر العينى

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقبببة للبببى ضسبببجيل رسبببالة الماجسبببتير فبببى الجراحبببة العامبببة
لل الب ال لس ينى /أيمن حسن خميس السر بنا ،للى قرار المجلس اذللى للجامعبات
بشباا معاأللبة شبئاألة Member of The Royal College of Surgeons of
 England – UKالحاصببل لليئببا ال الببب بمرجببة الماجسببتير ضتص ب الجراحببة
العامة التى ضمنحئا الجامعات المصرية بكلية ال ب.

كلية الئنمسة

 الموافقة للبى المباكرة المعروابة بشباا قببو ضحويبل ال البب /لمبر لببم البرحمنمحموأل السيم لماأل من كلية الئنمسة بالم رية جامعة حلواا لى كلية هنمسة القباهرة
قسم الئنمسة الميكانيكية نظرا لستشئاأل شقيقة فى لمليات سينا.،

كلية اإللالم

 بنببا ،للببى المبباكرة المعرواببة بشبباا حالببة ال البببة /أللببا ،لبباأل لببباس وضرغبببباللتحاق بكلية اإللالم قسم اذذالة والتلي زيوا.
قبببرر المجلبببس الموافقبببة للبببى قببببو ال الببببة المببباكورة بكليبببة اإللبببالم قسبببم اذذالبببة
والتلي زيوا.

ألارة الجامعة

 الموافقببة للببى بيبباا بالببماأل ال ببال المسببتجمين ثانويببة لامببة (2018م) وال ببرقاذللى الاين ضم قبو ضحويلئم وكالك المرفوابين لحبالت النقبل اإلألارل وغيرهبا فبى
العام الجامعى (2019/2018م)

كلية العلوم

مسابل مالية

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقة للى زياألة الرسوم المراسية للى جميع برامج المراسبات
العليببا (ألبلببوم ـ ماجسببتير ـ ألكتببوراه) بنظببام السببالات المعتمببمة والتبباص بببال ال
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المصريين المستجمين فقا للبى أا ي ببق ببم ،مبن العبام الجبامعى (2019/2018م)
وأا يتم يماع الرسوم بحسا ض وير المراسات العليا بكلية العلوم.

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

 بشببببباا قبببببرار مجلبببببس شببببب وا التعلبببببيم وال بببببال بجلسبببببتع المنعقبببببمة بتببببباريخ(2018/9/19م) بالموافقبببة للبببى فبببرض غرامبببة لبببن التببباخير فبببى سبببماأل الرسبببوم
المراسببية بعببم المولببم المحببمأل وذلببك لشببعب اللغببات بنظببام السببالات المعتمببمة بكليببة
القتصاأل والعلوم السياسية.
قببببرر المجلببببس الموافقببببة للببببى قببببرار مجلببببس شبببب وا التعلببببيم وال ببببال بجلسببببة
(2018/9/19م) فببى هبباا الشبباا مببع مببنه ربببيس الجامعببة أو لميببم الكليببة سببل ة
اإلل ا ،من الغرامة وضعميمع للى بباقي كليبات الجامعبة ومعاهبمها مبع جبواز ضقسيبـا
المصروفـات بموافقة اذستاذ المكتور ربيس الجامعة أو لميم الكلية.

كلية التمري

 الموافقببة للببى زيبباألة الرسببوم المراسببية ل ببال برنببامج التمببريبمعم .%10للى أا ي بق للى ال ال الجمأل.

المكم ب

سببنويا

كلية الحاسبات والمعلومات

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/7/15م) بالموافقبببة للبببى زيببباألة قيمبببة رسبببوم السبببالات المعتمبببمة لببببرامج
ماجسببتير هنمسببة البرمجيببـات مببـن ( 500جنيببع لببى  700جنيببع) للسالببـة المعتمببـمة
بكليـة الحاسبات والمعلومات.

المعئم القومى لعلوم الليزر

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقة للى ضسعير الرسوم المستحقة للسبالة المعتمبمة الواحبمة
ذل مبببن المقبببررات المراسبببية كبببوأل ( )600/500لل بببال الملتحقبببين لمراسبببة لبببمأل
المقبببرارات ( )9التاهيليبببة للقيبببم والتسبببجيل لمرجبببة الماجسبببتير فبببى للبببـوم الليبببزر
وال بببـال الملتحقبببـين لمراسبببـة المقبببرارات ( )12التاهيليبببة للقيبببم والتسبببجيل لمرجبببة
ألكتوراه ال لس ة فى للبوم الليبزر فبى بل أحكبام الالبحبة الماخليبة الجميبمة (2016م)
بالمعئم القومى لعلوم الليزر.

ألارة الجامعة

 الموافقة للى الماكرة المعرواة بشباا ضحميبم مقاببـل فبـاألة للبباحمين (ماجستبـير -ألكتوراه) التاصـة بجامعة القاهرة.
 بنبببا ،للبببى قبببرار مجلبببس المراسبببات العليبببا والبحبببو بجلسبببتع المنعقبببمة بتببباريخ(2018/9/16م) بالموافقببة للببى ل ببا ،العبباملين بالجامعببة بنسبببة  %50وأبنببا،
العباملين وأبنببا ،ألمببا ،هي بة التببمريس بنسبببة  %25مبن رسببوم السببالات المعتمببمة
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بمراحل المراسات العليا (ألبلوم ـ ماجستير ـ ألكتوراه) وذلك بكليات الجامعة ومعاهبمها
التى طبق نظام السالات المعتممة مع لمم جواز الجمع بين ال ابين.
قببببرر المجلببببس الموافقببببة للببببى قببببرار مجلببببس المراسببببات العليببببا والبحببببو بجلسببببة
(2018/9/16م) فى هاا الشاا مع ض وي الستاذ المكتور ربيس الجامعة في مبنه
أي ل بببببببا،ات أو خصبببببببومات ابببببببافية فبببببببي أي برنبببببببامج بالجامعبببببببة بمرحلتبببببببي
(الليسانس/البكالوريوس) أو المراسات العليا في او ،سل تع التقميرية.
 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/9/16م) بالموافقببببة للببببى التمبببباأل شببببئاألات المتيبببباز والمراكببببز التمريبيببببة
(المورات) وبياا حالة لل ال لن طريبق مبمير لبام اإلألارة العامبة للمراسبات العليبا
مقابل  100جنيع لل الب المصرل و  50ألولر لل الب الوافم.

كلية العلوم

ضبـــرع

 الموافقببة للببى قبببو التبببرع المقببمم مببن شببركة هبباليبرضوا للبتببرو لبببارة لببن لببمأل( )20نسببتة ضعليميببة مببن برنببامج  Landmark DSG G1بقيم بة ( 2 5مليببوا
ألولر أمريكى).مع الشكر.

ألارة الجامعة

جـوابـــز

 بنبببا ،للبببى المببباكرة المعروابببة بشببباا مبببنه جبببوابز الجامعبببة المتتل بببة (التميبببز -التقميرية  -الت وق العلمى -التشجيعية) لعام (2017م)
قببرر المجلببس الموافقببة للببى المبباكرة المعرواببة مببع ضشببكيل لجنببة برباسببة اذسببتاذ
المكتور/أيمبببـن سـبببـعم نصبببر البببمين الت يبببب ناببببب رببببيس الجامعبببة للمراسبببات العليبببا
والبحو ولموية من يراه سياألضع لمراسة اافة جابـزة باسـم اذميرة فاطمة.

كلية الئنمسة

لـوابــه

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس المراسببات العليببا والبحببو بجلسببتع المنعقببمة بتبباريخ(2018/7/15م) بالموافقة للى الالبحة التاصة ببرنامج ماجستير العلوم فى ال اقبة
المتجمألة وك ا،ة ال اقة  REMENAبكلية الئنمسة.

كلية ال ب البي رل

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شببب وا التعلبببيم وال بببال بجلسبببتع المنعقبببمة بتببباريخ(2018/7/18م) بالموافقة للى الالبحة الجميبمة ل بال مرحلبة البكبالوريوس بنظبام
السالات المعتممة بكلية ال ب البي رل.

كلية التمري

 الموافقببة للببى ضعببميل المبباألة اذولببى مببن الالبحببة الماليببة لحسببا التصببوير بمكتبببةالكلية.
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ألارة الجامعة

 الموافقة للى الماكرة المعروابة بشباا الموافقبة للبى قبرار مجلبس ألارة صبنموقالرلاية ال بية بالموافقة للى التماأل ضعميل بع مواأل بالالبحتين اذساسية والمالية
لصنموق الرلاية ال بية بجامعة القاهرة.

كلية الزرالة

الوحمات ذات ال ابع التاص

 الموافقة للى فصل لمأل ( )4مبن الوحبمات لبن مركبز ضكنولوجيبا اإلنتبام الزرالبىمع ام وحمة الزينة لى مركز الستشارات الزرالية بالكلية.
 بنا ،للى الماكرة المعرواة بشاا لوألة ضبعية مح ة التجبار والبحبو الزراليبةكمزرلة بحمية خممية لى كلية الزرالة بجامعة القاهرة.
قرر المجلس الموافقة للى الماكرة المعرواة للى أا ضكوا خااعة للبوابه الماليبة
واإلألارية للوحمات ذات ال ابع التاص.

كلية طب قصر العينى

اجــــازات

 الموافقببة للببى احتسببا ال تببرة مببن (2018/1/1م) حتببى (2018/6/26م) التببىضجاوزضئا اذستاذة المكتورة  /حناا محمم فتحى مص ى (اذسبتاذ بقسبم طبب اذط با
بالكلية) للى نئا جازة خاصة بموا مرضب.

كلية العالم ال بيعى

 الموافقة للى نئا ،اإلجازة المراسية للسيم /محمــوأل الشواألفـى لبم الئاألل غبازل(المعيببم بقسببم العببالم ال بيعببى للعظببام بالكليببة) واحتسببا ال تببرة مببن (2018/6/2م)
اليوم التالى لتاريخ المناقشبة حتبى (2018/9/1م) اليبوم السبابق لتسبلمع العمبل للبى
أنئا جازة خاصة بموا مرضب.

كلية طب قصر العينى

حالة للمعان

 الموافقة للى حالة اذستاذة المكتورة  /ناألية محمبوأل محمبم الروببى (اذسبتاذ بقسبمالئسبببتولوجيا بالكليبببة) للمعبببان المبكبببر التببببارا مبببن (2018/9/1م) لقبببب انتئبببا،
جازضئا التاصة بموا مرضبب لمرافقبة البزوم طبقبا لقوالبم التيسبير بالمباألة ()2/ 70
من قانوا التممة الممنية رقم ( )81لسنة (2018م).
 الموافقة للى حالة البمكتورة  /مئبا محسبـن محمبـم أمـبـين (اذسبتاذ المسبالم بقسبمطب اذط ا بالكلية) للمعان المبكر التبارا من (2018/7/1م) لظرو خاصبة طبقبا
لقوالبببم التيسبببير بالمببباألة ( )1/ 70مبببن قبببانوا التممبببة الممنيبببة رقبببم ( )81لسبببنة
(2018م).
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كلية ال ب البي رل

 الموافقة للى حالة اذستاذ المكتور  /مجبمل محمبوأل السبيم محمبم ببراهيم (اذسبتاذبقسم اذمراض الباطنة والمعمية بالكلية) للمعان المبكر التببارا مبن (2018/9/1م)
لقب انتئا ،جازضبع التاصبة ببموا مرضبب لمرافقبة الزوجبة وذلبك طبقبا لبن المباألة
( )2/ 70من قانوا التممة الممنية رقم ( )81لسنة (2016م)

المستش يات الجامعية

 الموافقة للى حالة المكتور  /أحمم رجب حسبن زيبن (زميبل طبب الحبالت الحرجبة)والمعاأللة لمرجة ممرس بالكاألر الجامعى بمستش يات جامعبة القباهرة للمعبان المبكبر
التبارا من (2018/3/17م) لقب انتئا ،لارضبع طبقبا لقوالبم التيسبير بالمباألة (70
 )2/من قانوا التممة الممنية رقم ( )81لسنة (2018م)

كلية الئنمسة

نئا ،خممـة

 الموافقببة للببى التبببار الببمكتور  /أحمببم محمببم أبببو اليزيببم لبببم (المببمرس بقسببمهنمسة اإللكترونيات والضصالت الكئربية بالكلية) مستقيال من لملبع والتببار خممتبع
منتئيع التبارا مبن (2017/10/1م) ضباريخ انق البع لبن العمبل ض بيقبا لبن المباألة
( )117من قانوا ضنظيم الجامعات.
ز
مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقا لليببع مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.
 الموافقببة للببى نئببا ،اإلجببازة المراسببية والتممببة للمئنببمس  /لمببرو محمببم شببحاضعمحمم (الممرس المسالم بقسم هنمسة الرياايات وال يزيقا الئنمسية بالكلية) التببارا
مببن (2018/1/1م) اليببوم التببالى خببر مببم وم البتببع واببامنع بالن قببات التبببارا مببن
(2012/1/1م) ضاريخ الس ر لعمم العوألة.
مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليببع مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة وم البتع واامنع بالن قات التبارا من (2012/1/1م) ضاريخ الس ر.
 الموافقببة للببى نئببا ،اإلجببازة المراسببية والتممببة للمئنببمس  /أحمببم حسببين بببراهيمحسين (المبمرس المسبالم بقسبم هنمسبة اإللكترونيبات والضصبالت الكئربيبة بالكليبة)
التبارا من (2016/5/1م) اليوم التالى خر مم وم البتع وابامنع بالن قبات التببارا
من (2014/5/1م) ضاريخ الس ر لعمم العوألة.
مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليببع مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة وم البتع واامنع بالن قات التبارا من (2014/5/1م) ضاريخ الس ر.
 الموافقببة للببى التبببار الببمكتور  /حسببام فبباروق حسببن لبببـم ال تبباح (اذسببتاذ بقسببماذشبببغا العامبببة بالكليبببة) مسبببتقيال مبببن لملبببع والتببببار خممتبببع منتئيبببع التببببارا مبببن
(2017/7/1م) ضاريخ انق الع لن العمل لقبب انتئبا ،جازضبع التاصبة ببموا مرضبب
لمرافقة الزوجة وذلك ض بيقا لن الماألة ( )117من قانوا ضنظيم الجامعات.
مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليببع مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.
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كلية طب اذسناا

لببم الحميبم راابى (المبمرس بقسبم
 الموافقة للى التببار البمكتور  /لمبرو لببمالستعااة الصنالية بالكلية) مستقيال من لملبع والتببار خممتبع منتئيبع التببارا مبن
(2014/1/7م) ضاريخ انق الع لن العمل لقبب انتئبا ،جازضبع التاصبة ببموا مرضبب
لمرافقة الزوجة وذلك ض بيقا لن الماألة ( )117من قانوا ضنظيم الجامعات.
مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليببع مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

حسببن محمببم ال مببالى (المببمرس بقسببم
 الموافقببة للببى التبببار الببمكتور  /فمببلالحصببببا ،بالكليببببة) مسببببتقيال مببببن لملببببع والتبببببار خممتببببع منتئيببببع التبببببارا مببببن
(2017/7/1م) ضاريخ انق الع لن العمل لقب انتئبا ،اإلجبازة التاصبة ببموا مرضبب
لمرافقة الزوجة وذلك ض بيقا لن الماألة ( )117من قانوا ضنظيم الجامعات.
مببع لببزام سببياألضع بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليببع مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.

كلية طب قصر العينى

استقـالـة

 الموافقة للى قبو الستقالة المقممة من المكتورة  /ناألية محمم ال نجرل (الممرسبقسببم اذمببراض الن سببية بالكليببة) التبببارا مببن (2018/9/20م) لقببب نتئببا ،جببازة
مرافقة الزوم.
ز
مبع لببزام سببياألضئا بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقا لليئببا مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.

كلية الصيملة

 الموافقبببة للبببى قببببو السبببتقالة المقممبببة مبببن البببمكتورة  /مبببريم للبببى حسبببن للبببى(المببببببمرس بقسببببببم الصببببببيملنيات والصببببببيملة الصببببببنالية بالكليببببببة) التبببببببارا مببببببن
(2018/7/10م) لقب اإلجازة التاصة لرلاية ال ل.
مبع لببزام سببياألضئا بسببماأل مببا قببم يكببوا مسببتحقزا لليئببا مببن التزامببات ماليببة قبببل الكليببة
والجامعة.

المعئم القومى لألورام

 الموافقببة للببى قبببو السببتقالة المقممببة مببن الببمكتورة  /رشببا نبيببل محمببم السببعيم(الممرس بقسم التتمير واإلنعان ولالم اذلبم بالمعئبم) التببارا مبن (2018/9/1م)
لقب انتئا ،لارة سياألضئا بالمملكة المتحمة .
مع لزام سبياألضئا بسبماأل مبا قبم يكبوا مسبتحقزا لليئبا مبن التزامبات ماليبة قببل المعئبم
والجامعة.
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 الموافقة للى قبو الستقالة المقممة مـن المكتبـورة  /ريئبـام لببم المبنعم أحمبم أببوألنيا (الممرس بقسم اللغات بالمعئم) التبارا من (2018/10/1م)
مع لزام سبياألضئا بسبماأل مبا قبم يكبوا مسبتحقزا لليئبا مبن التزامبات ماليبة قببل المعئبم
والجامعة.
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سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )277بتاريخ 2018/9/19
عقددم مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب اجتماعدد السدداب والسددبعون بعددم المددايتي
فددددى تمددددـاس الساعددددـة الحاديددددة عشددددر صددددبا ا يددددوس األربعددددا الموافددددق 2018/9/19
بقاعددددـة "أ مددددم لط ددددى السدددديم" بمبنددددى ةدارة الجامعددددة ،برياسددددة السدددديمة األسددددتا ة
المكتورة /هبة مصط ى نوح ـ نايد ريديس الجامعدة لشدئون التعلديم والطدالب ،و ضدور
كل م السادة اعضا المجلس.
افتتح السـيم األسـتا المكتــور /رييـس المجلــس االجتــماع
" بسم هللا الر م الر يم "
استهلت السيمة األستا ة الدمكتورة /هبدة مصدط ى ندوح ـ نايد ريديس الجامعدة
لشئون التعليم والطالب ورييس المجلس االجتماع بالتر ي بالسادة أعضا المجلدس
المددددوقر ،والتهنئددددة بالعدددداس الهجددددر الجميددددم  1440هددددـ والعدددداس الجددددامعى الجميددددم
2019/2018س.
• تهنئة السيمة األستا المكتور /هالة صالح المي محمم طلعت ـ بمناسبة تعيي سيادتها
عميما لكلية ط قصر العينى.
• تهنئة السيمة األستا المكتور /جيهان س س المنياو ـ بمناسدبة تعيدي سديادتها
عميما لكلية العالج الطبيعى .
• تهنئة السادة األساتذة:
 .1المكتورة /شيري محى المي وهبد ـ بمناسدبة تعيدي سديادتها وكيدل كليدة الهنمسدة
لشئون التعليم والطالب.
 .2المكتورة /منال مصط ى ص وت العسلى ـ بمناسدبة تعيدي سديادتها وكيدل كليدة طد
األسنان لشئون التعليم والطالب.
 .3الددمكتور /هشدداس أ مددم يوسددـ عبددم هللا ـ بمناسددبة تعيددي سدديادت وكيددل كليددة العلددوس
لشئون التعليم والطالب.
 .4المكتورة /صافيناز صالح المي سيم زيم ـ بمناسبة تعيدي سديادتها وكيدل كليدة طد
قصر العينى لشئون التعليم والطالب.
 .5المكتورة /ني ي عبماللطيـ عبم الرؤف محمم ـ بمناسبة تعيي سيادتها وكيدل كليدة
العالج الطبيعى لشئون التعليم والطالب .
 .6الددمكتور /جدداج أنددور عب دمالكريم ـ بمناسددبة قيدداس سدديادت ب عمددال وكيددل كليددة دار
العلوس لشئون التعليم والطالب .
• توجي الشكر والتقمير للسادة األساتذة:
 .1المكتور /على اتم جبر ـ وكيل كلية الهنمسة لشئون التعليم والطالب (سابقا).
 .2الددمكتورة /ناهددم صددمقى قرنددى ـ وكيددل كليددة طد األسددنان لشددئون التعلدديم والطددالب
(سابقا).
 .3الددمكتور /محمددم قاسددم محمددود المنسددى ـ وكيددل كليددة دار العلددوس لشددئون التعلدديم
والطالب (سابقا).
على ما بذلوه م جهم متميز أثنا فترة عضوية سيادتهم بالمجلس.
• تقميم واج العزا فى السيم األستا المكتور /زي العابمي محمود س أبو خضديره
ـ عميم كلية اآلداب األسابق وعضو مجلس شئون التعليم والطالب ـ سدايلي هللا تعدالى
أن يلهم أهل الصبر والسلوان.
• الت كيم على القواعم المنظمة للقبول بالبرامج الخاصة على النحو التالى:
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 فتح سقـ القبول بالبرامج الخاصة للطالب الحاصلي على الحم األدنى للقطاع. فددى الددة عددمس اجتيدداز الطالد المتحددان المقابلددة الشخصددية يسددمح لد بحضددور دورةمكث ة لممة أسبوعي بمركز اللغدات التداب لكليدة اآلداب بالجامعدة وتقدميم شدهادة فدى
نهايددة الددمورة ت يددم ةجتيدداز االمتحددان وفددى الددة عددمس ةجتيددازه لإلمتحددان ال يسددمح لد
بالتحويل لبرامج اللغة العربية بالكلية.
 قيدداس الكليددات بتعددميل شددروط القبددول بددالبرامج الخاصددة باليحتهددا الماخليددة ،و لد فددىغضون العاس الجامعى الحالى وبما يتوافق م قرارات المجلس األعلى للجامعدات فدى
هذا الش ن وبما ال يؤثر على العملية التعليمية.
 ةعادة النظر فى مصروفات البرامج الخاصة وموافاة ةدارة الجامعة و ل فى غضدونشهر يناير  2019كحم أقصى.
• الت كيددم علددى وددرورة ةعتمدداد جمي د القددرارات واالشددتراطات التددى تقتر هددا المج دالس
العليددا (مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب ـ مجلددس الجامعددة) والتددى تخدد العمليددة
التعليمية ،الموافقة على القواعم المنظمة تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.
• اإل اطة علما ب مداك زيدارات أنشدطة التربيدة العسدكرية مد اإل اطدة بدالعلم أ زيدارة
تخصصددية تابعددة للقددوات المسددلحة يددتم ةرسددال الطلدد ةلددى ةدارة التربيددة العسددكرية
قبل يوس  5فى شهر وقبل الزيارة بشهر.
• تددم اختيدار السدديمة األسددتا الددمكتور /صد ا محمددم شددوقى مهددم ـ وكيددل كليددة التربيددة
النوعية أمينا للمجلس للعاس الجامعى .2019/2018

ةدارة الجامعة

المصــادقـات

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقدم ()276بتاريخ 2018/7/18س.
 المصادقة على قرارات السـيم األستا المكتور /ناي رييس الجامعدة لشدئون التعلديموالطدددالب الصدددادرة بدددالت وي مددد مجلدددس شدددئون التعلددديم والطدددالب خدددالل ال تدددرة
م  2018/8/19تى 2018/9/19

ةدارة الجامعة

المتابعـــة

 ا يط المجلس علما بما تم متابعـة تن يـذه م قرارات مجلس شئون التعليم والطدالبالجلسة رقم ( )276بتاريخ 2018/7/18س

كلية اآلداب

تعميل لوايح

 بنا على المذكرة المعرووة بش ن ةعادة عرض اليحة المقررات المقتر ة لتشعيقسددم اللغددات الشددرقية و دابهددا مد ال رقددة األولددى ةلددى ثددالا شددع بمر لددة الليسددانس
بكلية اآلداب.
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قددرر المجلددس ة الددة المووددوع ةلددى لجنددة قطدداع العلددوس اإلنسددانية برياسددة أ.د .ه دانى
محمم جدوهر ـ مدمير مركدز جامعدة القداهرة لضدمان جدودة التعلديم (مقدررا) وعضدوية
أ.د .معتددز سدديم عبددم هللا ـ مسدداعم ريدديس الجامعددة لشددئون أعضددا هيئددة التددمريس
والعاملي لمراسة الموووع وتقميم تقرير بما تنتهدى ةليد اللجندة وت دوي أ.د .نايد
ريدديس الجامعددة لشددئون التعلدديم والطددالب فددى اعتمدداد التقريددر ،تمهيددما للعددرض علددى
مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

 ا يط المجلس علما بكتاب المجلدس األعلدى للجامعدات بشد ن الموافقدة علدـى الاليحدةالماخليددة الجميددـمة لمر لددة البكددالوريو (بنظدداس السدداعات المعتمددمة) بكليددة الحاسددبات
والمعلومات.

شئون الطالب

كلية االقتصاد والعلوس السياسية

 الموافقدددة علدددى تقريدددر اللجندددة المشدددكلة بمجلدددس شدددئون التعلددديم والطدددالب بتددداريخ ،2018/5/15بشد ن فددرض غرامددة تد خير فددى سددماد الرسددوس المراسددية بعددم الموعددم
المحددددددمد و لدددددد لشددددددع اللغددددددات بنظدددددداس السدددددداعات المعتمددددددمة بالكليددددددة تمهيددددددما
للعرض على مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

 ا يط المجلس علما بكتاب المجلس األعلى للجامعدات بشد ن الموافقدـة علدـى ةوافدـةبرنامددـج جميددـم (هنمسددة وةدارة الرعايددة الصددحية) بنظدداس السدداعات المعتمددمة (مر لددة
البكالوريو ) بكلية الهنمسة.

كلية الحقوق

مسايل عامة

بجهداز دعدم

 بنا على اقتراح الكلية الموافقدة علدى الزيدادة المقتر دة ألسدعار الكتدالكتاب الجامعى بالكلية للعاس الجامعى 2019/2018
قرر المجلس ة الة الموووع ةلدى لجندة قطداع العلدوس االجتماعيدة برياسدة أ.د .مجدم
جمددال عبددم القددادر ةبددراهيم أمددي عدداس الجامعددة ،لمراسددة المووددوع وتقددميم تقريددر بمددا
تنتهى ةلي اللجنة والعرض على المجلس فى جلسة قادمة.

ةدارة الجامعة

 الموافقددة علددى المددذكرة المعرووددة بشد ن تشددجي الطددالب المتميددزي للمشدداركة فددىالمسابقات الرياوية والثقافية وال نية والعلمية بإسم جامعة القاهرة محليا ودوليافيمدا
عما البرامج الخاصة يكون التح ي بنسبة  %10للمراكز الثالثة.
 ا دديط المجلددس علمددا بالمددذكرة بش د ن القواعددم المعمددول بهددا للتقددمس لمشددروع دعددمالمشروعات االبتكارية لطالب التعليم العالى ()IPHES
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محضر اجتماع
مجلس المراسات العليا والبحوا
الجلسة رقم ( )366بتاريخ 2018/9/16

عقدددـم مجلدددس المراسدددات العليدددا والبحدددوا اجتماعددد السددداد والسدددتي بعدددم الثالثمايدددة
فددددى تمدددداس السدددداعة العاشددددرة والنصددددـ مدددد صددددباح يددددوس األ ددددم الموافددددق 2018/9/16
بقاعة "أ مم لط ى السيم" برياسة السيم األسدتا الدمكتور /أيمد سدعم نصدر الدمي الخطيد
ناي رييس الجامعة للمراسات العليا والبحوا ،و ضور كل م السادة اعضا المجلس.
افتتح السـيم األستا المكتور /رييس المجلس االجتماع
" بســم هللا الر مـ الر يــم "
اسددتهل السدديم األسددتا الددمكتور /أيم د سددعم نصددر الددمي المتددولى الخطي د ـ ناي د
ريددديس الجامعدددة للمراسدددات العليدددا والبحدددوا الجلسدددة بالتر يددد بالسدددادة األسددداتذة
أعضددا المجلس المددوقر ،والتهنئددة بالعدداس الهجددر الجميددم 1440هددـ والعدداس الجددامعى
الجميم .2019/2018
• اإل اطددة علمددا بخطدداب ناي د ريدديس مجلددس المولددة بش د ن الددرأ القددانونى ع د مددم
سددريان كددم المددادة ( )271خامسددا البنددم (ب) م د الاليحددة التن يذيددة لقددانون تنظدديم
الجامعات الخاص بتحميم رسوس القيدم ومصدروفات المراسدة لطدالب مر لدة المراسدات
العليا م غير المصريي الوافمي على غير منحدة مد مدنح جمهوريدة مصدر العربيدة
علدددى نظددداس طدددالب المراسدددات العليدددا بدددالبرامج المهنيدددة بمعهدددم المراسدددات والبحدددوا
اإل صايية وكلية العالج الطبيعى.
• تهنئة السادة األساتذة:
 .1المكتور /جمع محمم عبم المقصود ـ بمناسبة تعيي سيادت قايم ب عمال عميدم كليدة
اآلثار.
 .2المكتورة /هب هللا بهجت السمر ـ بمناسبة تعيي سيادتها قدايم ب عمدال عميدم كليدة
اإلعالس.
 .3المكتور /أسامة طلعت عبم النعديم ـ بمناسدبة تعيدي سديادت قدايم ب عمدال وكيدل كليدة
اآلثار
 .4المكتور /محمود أبو النور عبم الرسول ـ بمناسبة تعيدي سديادت وكيدل كليدة التربيدة
النوعية.
 .5الددمكتور /سددي علددى سددي أ مددم ـ بمناسددبة تعيددي سدديادت وكيددل كليددة الطدد
البيطر
 .6المكتورة /هويما سيم على مصط ى ـ بمناسبة تعيي سيادتها قايم ب عمال وكيل كليدة
اإلعالس.
 .7المكتورة /ني ي عبم المنعم سليمان ـ بمناسبة تعيي سديادتها وكيدل كليدة طد قصدر
العينى.
• تقميم الشكر للسادة األستا ة:
 .1المكتورة /ماجمة محمم عبم العزيز مراد ـ وكيل كلية التربية النوعية (سابقا).
 .2المكتورة /جاكي كمال عبم الحليم الجاكى ـ وكيل كلية الط البيطر (سابقا).
.3المكتور /محمم طارق أنيس ـ وكيل كلية ط قصر العينى (سابقا).
على ما بذلوه م جهم متميز أثنا فترة عضوية سيادتهم بالمجلس.
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• تشكيل لجنة م رؤسا القطاعدات المختل دة بدالمجلس لمراسدة ةمكانيدة تو يدم م هدوس
النشر العلمى كمتطل لتشكيل لجندة الحكدم لرسدالة الدمكتوراه أ كدان ميعداد تسدجيلها
قبل أو بعم .2014/9
• وود ليدة لتن يدذ اقتددراح الدمكتورة /هايدم بيدومى ـ المدمر بقسدم اللغدة اإلنجليزيددة
بكلية اآلداب ،والذ ي يم أن عنم وجود أستا أجنبى زاير ب مد كليدات الجامعدة أو
معاهمها فيلزس مراعاة كتابة بع الكلمات التدى توودح اإلنطبداع عد الجامعدة بشدكل
عاس وع الكليدة بشدكل خداص وةرسدال لد كتابدة ةلدى مكتد السديم األسدتا الدمكتور/
ناي رييس الجامعة للمراسات العليا والبحوا لإلبالغ صورة من للمكت المولى.
• تم اختيار السيم األستا المكتور /أ مم عبم هللا محمم عبم الغنى ـ وكيدل كليدة التخطديط
اإلقليمى والعمرانى ـ أمينا لهذه الجلسة.

المصادقـــات

ةدارة الجامعة
 -المصددادقة علددى محضددر اجتمدداع مجلددس المراسددات العليددـا والبحددوا الجلسددة رقددم

( )365بتاريخ .2018/7/15
 المصددادقة علددى قددرارات األسددتا الددمكتور /نايدد ريدديس الجامعددة للمراسددات العليدداوالبحدددوا بددددالت وي مددد مجلددددس المراسددددات العليدددا والبحددددوا خدددالل ال تددددرة مدددد
 2018/7/16تى 2018/9/16فى المجاالت التالية:
تسجــيل رســايل المــاجستيـر والمكتــوراه.
 .1ةلغا تسجيــل رســايل المــاجستيـر والمكتــوراه.
 .2تحميم مواعيم امتحانات المراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهمهـا.
 .3ددددداالت مدددددم القيدددددم االسدددددتثنايى لمدددددمة عددددداس مددددد خدددددارج الاليحدددددة وفقدددددا للقواعدددددم
واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .4ـاالت منـح الت ـرغ للطـالب واالعتـذار عنهـا وتجميمها وةنهايها.
 .5دداالت مددم القيددم االسددتثنايى للعدداس الثددانى والثالددً وفقددا للقواعددم واللددوايح المنظمددة
بالجامعة.
 .6ةعددددادة قيددددم واسددددتثنا مدددد شددددرط مددددرور عدددداس علددددى شددددط القيددددم وفقددددا للقواعددددم
واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .7االسدددتثنا مددد شدددرط عدددمس مدددرور أكثدددر مددد خمدددس سدددنوات علدددى صدددول الطالددد
علددى السددنة التمهيميددة للتسددجيل لمرجددة الماجسددتير والددمكتوراه ،و ل د بعددذر مقبددول
وفقا للقواعم واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .8الموافقة على فرض مدـواد تكميليدة لمعادلدة السدنة التمهيميدة للماجسدتير أو الدمكتوراه
م فرض رسوس تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الش ن.
 .9مدددنح الطدددالب فرصدددة اسدددتثنايية لدددمخول االمتحدددان (دبلوس/ماجسدددتير) وفقدددا للقواعدددم
واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .10اعتمـاد قـيم الطـالب ع سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة ـميً.
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 .11ةودددددافة المشدددددرف علدددددى رسدددددايل الماجسدددددتير والدددددمكتوراه الخاصدددددة بإع دددددايهم
م شرط ستة أشهر على ةوافة المشرف.
 .12المدددم االسدددتثنايى للعددداس الثالدددً كحدددم أقصدددى ،مددد ودددرورة تشدددكيل لجندددة الحكدددم
على الرسالة قبل نهاية العاس الثالً وفقا للقواعم واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .13الموافقدة علددى مددنح فرصددة اسددتثنايية ةودافية مد خددارج الاليحددة لددمخول االمتحددان
النهايى للمكتوراه.

كلية الحقوق

ات اقيات التعاون

 الموافقة علدى مدذكرة التعداون بدي جامعدة القداهرة (كليدة الحقدوق) واللجندة الموليدةللصلي األ مر بش ن تنظيم المسابقتي للمحاكمة الصورية فدى مجدال القدانون الدمولى
اإلنسددانى علددى المسددتو الددوطنى والثانيتددان علددى المسددتو اإلقليمددى العربددى وتتخددذ
اإلجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرا ات.

كلية العلوس

 الموافقدددة علدددى بروتوكدددول التعددداون بدددي جامعدددة القددداهرة (كليدددة العلدددوس ـ قسدددمالجيولوجيا) و(مركز بحدوا وتطدوير ال لدزات) بشد ن العمدل فدى التحدالـ التكنولدوجى
لتعميددق التصددني المحلددى للخامددات التعمينيدددة بسددينا لتطددوير الصددناعات الكيماويدددة
تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

كلية ط

قصر العينى

 الموافقددة علددى مددذكرة الت دداهم بددي جامعددة القدداهرة (كليددة الط د ـ قسددم األمددراضالمتوطنة) واألكاديمية الطبيدة العسدكرية (مستشد ى ميدات القدوات المسدلحة) تمهيدما
للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التجارة

 الموافقدددة علدددى بروتوكدددول التعددداون بدددي جامعدددة القددداهرة (كليدددة التجدددارة) ووزارةالتموي والتجارة الماخلية ،تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.

كلية االقتصاد والعلوس السياسية

 الموافقددة علددى عقددم ات دداق بددي جامعددة القدداهرة (كليددة االقتصدداد والعلددوس السياسددية)وجامعة ساسكس(معهم دراسات التنمية) بانجلترا ،وتتخذ اإلجرا ات.

المعهم القومى لعلوس الليزر

 الموافقددة علددى مددذكرة الت دداهم بددي جامعددة القدداهرة (المعهددم القددومى لعلددوس الليددزر)وجامعدددة مصدددر للعلدددوس والتكنولوجيدددا (كليدددة طددد جرا دددة ال دددم واألسدددنان) تمهيدددما
للعرض على مجلس الجامعة.
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ةدارة الجامعة

 الموافقدددة علدددى ات اقيدددة التعددداون بدددي جامعدددة القددداهرة (معهدددم المراسدددات والبحدددوااإل صددايية) والشددركة المصددرية إلدارة وتشددغيل المتددرو تمهيددما للعددرض علددى مجلددس
الجامعة.
 المواق ددددة علددددى مددددذكرة الت دددداهم بددددي جامعددددة القدددداهرة وجامعددددة اليكسددددانمرسدددتولجينزكيس ـ ليتوانيدددا فدددى مجددداالت البحدددوا والتعلددديم وبدددرامج التدددمري وتتخدددذ
اإلجرا ات.

كلية الط

البيطر

مهمات علمية

 الموافقدددددة علدددددى مدددددم المهمدددددة العلميدددددة بالمعامدددددل المركزيدددددة ب لمانيدددددا ل سدددددتاالمكتور /عمدرو عبدم العزيدز عبدم القدادر ـ األسدتا بقسدم األمدراض الباطندة والمعميدة،
بالكلية اعتبارا مد  2018/8/31تدى  2018/10/11اسدتكماال للعداس الثالدً بدمون
مرت .

كلية اآلداب

تعميل لوايح

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على تعميل ن المادة ( )3ال قرة ( )2مد الاليحدةالماخلية للمراسات العليا بنظاس الساعات المعتممة  ،2018والخاصدة بالشدروط العامدة
للقيم.
قددرر المجلددس عددرض المووددوع علددى لجنددة قطدداع العلددوس اإلنسددانية لمراسددت وتقددميم
تقرير بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية اآلداب

مسايل مالية

 بنددا علددى اقتددراح الكليددة الموافقددة علددى زيددادة المسدداهمات الماليددة نظيددر الخددمماتبنسبة  %20ليتم توزيعها على عمد الساعات المراسية بالكلية.
قددرر المجلددس عددرض المووددوع علددى لجنددة قطدداع العلددوس اإلنسددانية لمراسددت وتقددميم
تقرير بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية العلوس

 الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس المراسات العليدا والبحدوا بتداريخ2018/7/15بش ن زيادة الرسوس المراسية على جمي برامج المراسات العليا (دبلدوس
ـ د ماجسددتير ـ دكتددوراه) بنظدداس السدداعات المعتمددمة والخدداص بددالطالب المصددريي فقددط
(قمامى وجمد) على أن يطبق بم م العاس الجامعى  2019/2018على أن يتم ةيماع
الرسوس بحساب تطوير المراسات العليا بكلية العلدوس علدى أن تطبدق الزيدادة فقدط علدى
الطدددالب المسدددتجمي للعددداس الجدددامعى  ،2019/2018تمهيدددما للعدددرض علدددى مجلدددس
الجامعة.
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كلية الهنمسة

البرامج البينيدة

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على زيادة الرسوس المراسية لبعوالخاصة بالكلية.
قددرر المجلددس عددرض المووددوع علددى لجنددة قطدداع العلددوس الهنمسددية لمراسددت وتقددميم
تقرير بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية المراسات العليا للتربية

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على رف مصروفات التربيدة العمليدة مد  25جنيدةلى  50جني .
قددرر المجلددس عددرض المووددوع علددى لجنددة قطدداع العلددوس اإلنسددانية لمراسددت وتقددميم
تقرير بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.

ةدارة الجامعة

 الموافقدددة علدددى المدددذكرة المعروودددة بشددد ن اعتمددداد شدددهادات االمتيددداز والمراكدددزالت مريبية (دورات) وبيان الحالة ع طريدق مدمير عداس اإلدارة العامدة للمراسدات العليدا
مقابدل  100جنيد للطالد المصدر و  50دوالر للطالد الوافدم تمهيدما للعدرض علددى
مجلس الجامعة.
 الموافقددة علددى المذكرةالمعرووددة بش د ن ةع ددا العدداملي بالجامعددة بنسددبة %50وأبنددا العدداملي وأبنددا أعضددا هيئ دة التددمريس بنسددبة  %25م د رسددوس السدداعات
المعتممة بمرا ل المراسات العليا (دبلوس ـ ماجستير ـ دكتدوراه) و لد بكليدات الجامعدة
ومعاهمها التى طبقت نظاس الساعات المعتممة تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقددة علددى المددذكرة المعرووددة بشدد ن خطددة المسدداهمة بتددذكرة السدد ر للسددادةاألسداتذة الزايدري األجاند لكليددات الجامعدة ومعاهدمها للعداس الجددامعى 2019/2018
م تعميمها على كليات الجامعة ومعاهمها.

كلية ط

القصر العينى

دراسات عليا
الغدمد

 بنا علدى الموافقدة علدى تعدميل الخطد فدى مسدمى درجدة الماجسدتير تخصدالصما والسكر والتغذية اإلكلينيكية والميابوليزس باللغة اإلنجليزية.
قرر المجلس عرض الموووع على لجنة قطاع العلوس الطبية لمراسدت وتقدميم تقريدر
بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.
 الموافقدددددة علدددددى تسدددددجيل رسدددددالة الماجسدددددتير فدددددى الجرا دددددة العامدددددة للطالدددددال لسطينى /أيم س خميس السر ـ بنا على قرار المجلس األعلى للجامعات بشد ن
معادلددة شددهادة Member of The Royal College of Surgeons of
 England – UKالحاصددل عليهددا الطال د بمرجددة الماجسددتير تخص د الجرا ددة
العامة التى تمنحها الجامعات المصرية تمهيما للعرض على مجلس الجامعة.
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 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على ةيقاف قيم الطال  /كريم مجم محمدم سدليمانـ الممر المساعم بقسدم األمدراض الباطندة بالكليدة لمدمة عدامي سدابقي اعتبدارا مد
 2016/7/1تى  2018/7/1و ل لرعاية ط لة المري .
قرر المجلس عرض الموووع على المستشار القدانونى للجامعدة وت دوي أ.د .نايد
رييس الجامعة للمراسات العليا والبحوا فى عرض الموووع على مجلس الجامعة.

كلية دار العلوس

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على اعتماد عمد ( )4م البرامج المميدزة بمر لدةالمراسات العليا بكلية دار العلوس اعتبارا م العاس المراسى 2019/2018
قددرر المجلددس عددرض المووددوع علددى لجنددة قطدداع العلددوس اإلنسددانية لمراسددت وتقددميم
تقرير بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.

كلية العالج الطبيعى

 الموافقددة علددى ةعددادة قيددم الطال د  /محمددم علددى عبددم المددنعم عبددم اللطيددـ ـ بمرجددةالماجسددتير بالكليددة للعدداس الجددامعى  2018/2017مد ةع دداؤه مد دراسددة  %50مد
المواد التى سبق دراستها والنجاح فيها والتى لم يمر عليها  5سنوات.
لمدى فيداض ـ بمرجدة الماجسدتير بالكليدة
 الموافقة على ةعادة قيم الطالبدة /رودوللعاس الجدامعى  2018/2017مد ةع اؤهدا مد دراسدة  %50مد المدواد التدى سدبق
دراستها والنجاح فيها والتى لم يمر عليها  5سنوات.

كلية المراسات العليا للتربية
بنددا علددى اقتددراح الكليددة الموافقددة علددى ةوددافة تخصصددات دقيقددة لمووددوعات القيددموالتسجيل والمنح بمرجتى الماجستير والمكتوراه بقسم أصول التربية بالكلية.
قددرر المجلددس عددرض المووددوع علددى لجنددة قطدداع العلددوس اإلنسددانية لمراسددت وتقددميم
تقرير بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.

معهم المراسات والبحوا اإل صايية

الموافقددة تقريددر اللجنددة المشددكلة بقددرار مجلددس المراسددات العليددا والبحددوا بجلسددة 2018/6/20باستحماا عمد ( )2برنامج أكاديمى خاص بعم ةجدرا التعدميالت عليد
بمعهم المراسات والبحوا اإل صايية تمهيما للعرض على مجلس الجامعة

المعهم القومى ل وراس

بندا علدى اقتدراح المعهدم الموافقدة علدى ةنشدا درجدة الماجسدتير بيولوجيدا األوراسوالمحتو العلمى بقسم بيولوجيا األوراس بالمعهم.
قرر المجلس عرض الموووع على لجنة قطاع العلوس الطبيدة لمراسدت وتقدميم تقريدر
بما تنتهى ةلي المراسة وعرو على المجلس فى جلسة قادمة.
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المعهم القومى لعلوس الليزر

الموافقددة علددى تقريدر لجنددة قطدداع العلددوس األساسدية بالموافقددة علددى تسددعير الرسددوسالمسددتحقة للسدداعة المعتمددمة الوا ددمة أل م د المقددررات المراسددية كددود 600/500
للطالب الملتحقي لمراسة عمدالـ ( )9الت هيلية للقيم والتسجيل لمرجدة الماجسدتير فدى
علوس الليزر ،والطدالب الملتحقدي لمراسدة الدـ ( )12الت هيليدة للقيدم والتسدجيل لمرجدة
دكتوراه ال لس ة فى علوس الليزر فى ظل أ كاس الاليحدة الماخليدة الجميدمة  2016علدى
أن تطبق فقط على الطالب المستجمي للعاس الجامعى  ،2019/2018تمهيدما للعدرض
على مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

 الموافقدة علدى نمدو ج تشدكيل لجندة الحكدم علدى رسدالة الدمكتوراه مد تعميمد علدىكليات الجامعة ومعاهمها.
 الموافقدددة علدددى نمدددو ج المشددداركة الخارجيدددة للسدددادة أعضدددا هيئدددة التدددمريس فدددىمؤتمرات علمية ودورات تمريبية أو ورش عمل أو مهمات قصيرة بمسداهمة الجامعدة
فى ن قات الس ر م تعميم على كليات الجامعة ومعاهمها.

كلية الزراعة

بحــوا

 الموافقة على اقتراح الكلية على ةجرا المشروع البحثى " تطوير قمح متحمللإلجهاد البيئى باستخماس التعميل الجينى" بكلية الزراعة بإشراف األستا ة المكتورة/
نجال عبم المنعم أ مم عبم هللا بتمويل م صنموق العلوس والتنمية التكنولوجية وفقا
لبنود التعاقم بي الطرفي .
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ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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محضراجتماع
مجلس شئون خممة المجتم وتنمية البيئة
الجلسة رقم ( )212بتاريخ 2018/9/24

عق دم مجلددس شددئون خممددة المجتم د وتنميددة البيئددة اجتماع د الثددانى عشددر بعددم
المددايتي فددى تمدداس السدداعة العاشددرة م د صددباح يددوس االثنددي الموافددق 2018/9/24س
بقاعددة «أ مددم لط ددى السدديم» بمبن دى ةدارة الجامعددة ،برياسددة السدديم األسددتا الددمكتور/
سعيم يحيى محمود وو ـ ناي رييس الجامعة لشدئون خممدة المجتمد وتنميدة البيئدة،
وبحضور كل م السادة األساتذة أعضا المجلس.
افتتح السـيم األسدتا الدمكتور /سدعيم يحيدى محمدود ودو ـ نايد ريديس الجامعدة
لشئون خممة المجتم وتنمية البيئة ،رييس المجلس واالجتماع
فعاليات التكريم:
تكددريم أعضدددا مجلددس خممدددة المجتمددد وتنميددة البيئدددة الدددذي عيددنهم فخامدددة ريددديس
الجمهورية في مناص قيادية بالمولة؛ لثقة سيادت فيهم .والمكرمون هم:
• معالي األستا المكتور /محمم أ مم معيط  ،وزيرا المالية.
• السيمة المكتورة /منال عوض ،محافظا لممياط.
• السيمة المهنمسة /غادة لبي  ،ناي وزير التخطيط لإلصالح اإلدار .
كلمددة معددالي السدديم األسددتا الددمكتور /محمددم عثمددان الخشددت ،ريدديس جامعددة القدداهرة،
الددذت تضددمنت التر يد بكددل مد  :السدديم األسددتا الددمكتور /محمددم أ مددم معدديط ـ وزيددر
الماليددة ،والسدديمة الددمكتورة /منددال عددوض ـ محددافد دميدداط ،والسدديمة المهنمسددة /غددادة
لبي د  ،ناي د وزيددر التخطدديط لإلصددالح اإلدار  .وأكددم سدديادت علددى سددعادت لحضددور
هدددددددددددددؤال لتكدددددددددددددريمهم ،والثقدددددددددددددة الكبيدددددددددددددرة التدددددددددددددى أعطاهدددددددددددددا لهدددددددددددددم
السدديم ريدديس الجمهوريددة بعددم التددمقيق الددمقيق الختيددارهم .وخصدد السدديم األسددتا
المكتور رييس جامعة القاهرة كلمدة لكدل مد المكدرمي  ،وبدمأ كلمتد بداعتزازه الشدميم
بوزير المالية :السيم األستا المكتور /محمم أ مم معديط الدذت يعدم مد قيدادات جامعدة
القدداهرة ،الددذت يتميددز بقددمرة اسددتعابية وكالميددة كبيددرة ،وبقددمرة عاليددة علددى التركيددز،
والمحافظددة علددى خددزاي األرض .وقددمس معددالي ريدديس الجامعددة تقددميره العددالى لمعددالى
محافد دمياط السيمة المكتورة /منال عوض؛ لقمرتها على التعاون م جامعة القاهرة،
ولما لها م تاريخ مشرف عظيم ،وأكم سيادت سعادت بوجودها فدي الجامعدة ،وتمندى
لها السعادة والسالمة قى خممة الدوط  .وقدم وجد سديادت التقدمير للسديمة المهنمسدة/
غادة لبي  ،ولما لها م دور مشرف وعظيم في خممدة جامعدة القداهرة ،لوقدت طويدل،
وأكم على سعادت لحصولها على منص ناي وزير التخطيط واإلصالح اإلدار .
تسليم المروع للمكرمي :
قاس معالي السيم األستا المكتور /محمم عثمان الخشت ،رييس جامعة القداهرة بتقدميم
المروع للمكرمي .
كلمة المكرمي :
ق امت السيمة المكتورة /غادة لبي بتقدميم الشدكر للسدادة الحضدور وللمجلدس المدوقر،
وأعربددت عد تقددميرها للسدديم األسددتا الددمكتور /محمددم عثمددان الخشددت ،ريدديس جامعددة
القاهرة ،وأثنت على علم ومجهودات لخممة الجامعة.
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وجهددت السدديم الددمكتورة /منددال عددوض الشددكر لددرييس الجامعددة وللمجلددس ،ولكددل م د
عاونهددا ألدا عملهددا بمحافظددة الجيددزة ،وأكددمت علددى اسددت ادتها مدد أسدداتذة جامعددة
القاهرة ،وأووحت أن هذه الجامعة متميزة ومختل ة عد جامعدات كثيدرة جدما ،وأنهدا
قددم تعاملددت مدد الددبع مثددل جامعددة اإلسددكنمرية ةال أنهددا وجددمت التميددز فددي جامعددة
القاهرة؛ فهي الجامعة اآلس .وقم تعلمت فيها الكثير ووجدمت التعداون ال عدال فدى تقدميم
الخممات المجتمعيدة لمحافظدة الجيدزة باإلودافة ةلدى اعتبارهدا أن الجامعدة والمحافظدة
بيت وا م ،ومازالت تحدرص علدى العالقدات المتواصدلة بدي الجامعدة والمحافظدة مد
خالل األفكار واالستشارات اآلكاديمية ،والتعاون في الخممات المجتمعيدة ،وقدم شدكرت
السديم أ.د /ريديس الجامعدة ،والسديم أ.د /نايد ريديس الجامعدة لشدئون خممدة المجتمد
وتنمية البيئة واألساتذة .الحاوري .
وج السيم األستا المكتور /محمدم أ مدم معديط  ،وزيدر الماليدة الشدكر الجزيدل لدرييس
الجامعدددة ولنايددد ريددديس الجامعدددة لشدددئون خممدددة المجتمددد وتنميدددة البيئدددة ،ولسدددادة
الحاوري  ،وقم رو معالي كيـ وصل لمنص وزيدر الماليدة ،متخدذا مبدم (السدعى
والعمل الجاد) فى الحياة.
فعاليات الجلسة:
اسددتهل السدديم األسددتا الددمكتور /سدداس الددمي أ مددم عبددم ال تدداح ـ وكيددل كليددة الهنمسددة
لشددددئون خممددددة المجتمدددد وتنميددددة البيئددددة ،وريدددديس الجلسددددة رقددددم ( )212بتدددداريخ
 2018/9/24س االجتمددداع بالتر يددد بالسدددادة األسددداتذة أعضدددا المجلدددس المدددوقر،
وتهنئة السادة أعضدا المجلدس بمناسدبة بدم العداس الجدامعى الجميدم ،2019/2018
والتهنئة بالعاس الهجر الجميم 1440هـ ،وتهنئة السادة الوكال الجمد ،وهم:
وكيل كلية العالج الطبيعى
األستا المكتور /محمم نبيل البحراو
وكيل كلية ط قصر العينى
األستا المكتور /هشاس محمم الساكت
األستا المكتور /أ مم عبمه على شريـ وكيل كلية العلوس
األسدددتا الدددمكتور /سددد بيدددومى علدددى وكيدددددددددددددددل كليدددددددددددددددة الزراعدددددددددددددددة
• التوجي الشكر لكل األساتذة الوكال السابقي  ،وهم :
وكيل كلية العالج الطبيعى
األستا ة المكتورة /هالة محمم عز المي
وكيل كلية ط قصر العينى
األستا المكتور /خالم مكي الرفاعى
وكيل كلية العلوس
األستا المكتور /طارق محمم عبا
األسدتا الددمكتور /سدامى القصددر مليجددى وكيدددددددددددددددل كليدددددددددددددددة الزراعدددددددددددددددة
على ما بذلوه م جهم متميز في أثتا فترة عضوية سيادتهم بالمجلس.
• تم اختيار السيمة األستا ة المكتورة /ةيمان أ مم هريم ـ وكيل كلية المراسات العليا
للتربية أمينا للمجلس للعاس الجامعى .2019/2018
• عرض أنشطة وكال شئون خممة المجتم وتنمية البيئة بالكليات والمعاهم التالية:
 .1كلية اآلداب.
 .2كلية االقتصاد والعلوس السياسية.
 .3كلية ط قصر العينى.
 .4كلية الهنمسة.
 .5كلية الط البيطر .
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 .6كلية اآلثار.
 .7معهم المراسات والبحوا اال صايية.
 .8المعهم القومى لعلوس الليزر.
 .9كلية العالج الطبيعى.
 .10كلية الحاسبات والمعلومات.

ةدارة الجامعة

المصـــادقـــات

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون خممدة المجتمد وتنميدة البيئدة الجلسدةرقم ( )211بتاريخ .2018/6/21

المتابعة

 قرر المجلس تاجيل متابعة تن يذ قرارات الجلسة رقم ( )211بتداريخ 2018/6/21لجلسة قادمة .

ةدارة الجامعة

تشكيل لجان ومجالس

 بش ن تعيي أعضا م الخدارج بمجلدس شدئون خممدة المجتمد وتنميدة البيئدة قدررالمجلس تشكيل لجنة م السادة األساتذة:
(مقررا)
(عضوا)

وكيل كلية المراسات العليا للتربية
المكتورة /ةيمان أ مم هريم
المكتور /طارق عبم هللا الطي أ مم وكيل المعهم القومى لعلوس الليزر
وكيدددددل كليدددددة االقتصددددداد والعلدددددوس
(عضوا)
المكتور /محمم سالمان طاي
السياسية
(عضوا)
وكيل كلية العلوس
المكتور /أ مم عبمه على الشريـ
(عضوا)
وكيل كلية ط قصر العينى
المكتور /هشاس محمم عبم الوهاب
الدددمكتورة /محمدددم نبيدددل البحددددراو وكيددددددددددددددل كليددددددددددددددة الزراعددددددددددددددة
(عضوا)
الختيار أعضا م الخدارج وفقدا لترشديح أعضدا المجلدس ،وعرود علدى المجلدس
فى جلسة قادمة.
 -اال اطة بمقترح عرض انشطة قطاع خممة المجتم وتنمية البيئة 2019/2018

كلية الحقوق

مؤتمرات

 بندددا علدددى خطددداب أ.د /عميدددم كليدددة الحقدددوق بشددد ن المدددؤتمر الدددمولى الثدددانى عشدددرC5لمكافحة ال ساد
قرر المجلس ت عيل اللجنة السابقة م توصية السيم أ.د /أسامة سني صالح ـ وكيدل
كلية الحقوق باختيار مجموعة م التوصيات.
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مسايل مالية

 بنددا علددى خطدداب األسددتا الددمكتور /عميددم كليددة ط د األسددنان بش د ن اعتمدداد أسددعارالخممات العالجية بو مة العالج ب جر.
قددرر المجلددس ت جيددل المووددوع لحددي العددرض بالت صدديل لل ددرق بددي األسددعار الحاليددة
والمقممة ،وةيضاح أسباب الزيادة والنسبة المرغوب ةوافتها لجلسة قادمة.

كلية دار العلوس

 بنا على اقتدراح الكليدة الموافقدة علدى تحميدم رسدوس ةصدمار ةفدادة للمتدمربي بواقدخمسي جنيها لكل ةفادة مد ت دوي عميدم الكليدة وريديس مجلدس ادارة المركدز للبدت
فى تخ ي الرسوس للحاالت االجتماعية وابنا العاملي بالجامعة.
قددرر المجلددس ت جيددل المووددوع لجلسددة قادمددة لمزيددم ةيضدداح المطلددوب مد المراسددة،
وةرسال صورة م اإلفادة المراد منحها للمتمربي ةلدى السديم أ.د .أمدي عداس الجامعدة
لمطابقتها م لوايح الجامعة ويتم ةخطار كلية دار العلوس.

كلية العالج الطبيعى

قرر المجلس سح اقتراح الكلية الموافقة على رف سعر الجلسة بالعيدادة االقتصدادية
لتكددون ( )75جنيدد للعضددو الوا ددم ،نظددرا لزيددادة تكل ددة الجلسددات متمددثال فددى سددعر
المستلزمات الطبية وصيانة األجهزة الطبية لمزيم م المراسة.

كلية التمري

 بندددا علدددى خطددداب األسدددتا المكتور/عميدددم كليدددة التمدددري بشددد ن الاليحدددة الماليدددةواإلداريددة لمركددز تنميددة قددمرات الطددالب ،و ل د بعددم موافقددة أ.د /المستشددار القددانونى
للجامعة.
قرر المجلس الموافقة على الخطاب المعروض بعدم ةجدرا التعدميالت ،تمهيدما للعدرض
على مجلس الجامعة.
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تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
أو ًال  :شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -سبتمبر ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٣٨

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /منى عبدالعزيز محمد
واصف رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية
بكلية طب قصر العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/7/15تاريخ
بلوغھا سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادتھا حتى 2019/7/31
نھاية العام الجامعى 2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٣٩

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /أيمن السيد سالم رئيسا
لمجلس قسم االمراض الصدرية بكلية طب قصر العينى  -جامعة
القاھرة حتى  2021/5/15تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش مع
ابقاء سيادته حتى  2021/7/31نھاية العام الجامعى
2021/2020
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٤٠

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /مدحت كامل اسماعيل
عامر رئيسا لمجلس قسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل
بكلية طب قصر العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/2/17تاريخ
بلوغه سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى 2019/7/31
نھاية العام الجامعى .2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -سبتمبر ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٤١

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /حازم عبدالجليل مصطفى
منصور رئيسا لمجلس قسم بساتين الزينة بكلية الزراعة -جامعة
القاھرة اعتبارا من  2018/8/1حتى  2019/3/29تاريخ بلوغه
سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2019/7/31نھاية
العام الجامعى 2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٤٣

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /أسامه محمود عبدالر
حمن شلبيه رئيسا لمجلس قسم علوم الفلك واألرصاد الجوية-
جامعة القاھرة حتى 2019/7/3تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش
مع ابقاء سيادته حتى  2019/7/31نھاية العام الجامعى
.2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٤٤

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /رانيا محمد فتحى محمد
عبده رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية وآدابھا بكلية االداب-
جامعة القاھرة حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم.
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٤٥

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /عالء رافت أحمد محمود
رئيسا لمجلس الباثولوجيا االكلينيكية بكلية الطب البيطرى -
جامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من .2018/9/1
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -سبتمبر ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٥٤

 ٢٠١٨/٠٩/٠٣مادة):(1تعيين السيده األستاذ الدكتور  /ھاله محمد احمد
الحفناوى رئيسا لمجلس قسم العقاقير بكلية الصيدلة  -جامعة
القاھرة حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم .
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٥٥

 ٢٠١٨/٠٩/٠٣مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /أشرف راضى أحمد
عصوه رئيسا لمجلس قسم التخدير والعناية المركزة الجراحية
وعالج األلم بكلية طب قصر العينى  -جامعة القاھرة حتى
 2020/4/30تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته
حتى  2020/7/31نھاية العام الجامعى 2020/2019
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٥٦

 ٢٠١٨/٠٩/٠٣مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /طارق عبدالمجيد السيد
قطامش رئيسا لمجلس قسم طب العين وجراحتھا بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/6/18تاريخ بلوغه سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى  2019/7/31نھاية العام
الجامعى 2019/2018
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -سبتمبر ٢٠١٨

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٥٧

 ٢٠١٨/٠٩/٠٣مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /باسل مصطفى كمال
الزرقانى رئيسا لمجلس قسم الروماتيزم والتاھيل بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2021/8/25تاريخ بلوغه سن
االحاله للمعاش
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٥٨

 ٢٠١٨/٠٩/٠٣مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /سامية محمود محمد
سالم الديب رئيسا لمجلس قسم األلبان بكلية الزراعة -جامعة
القاھرة حتى  /2019/4/18تاريخ بلوغھا سن االحاله للمعاش مع
ابقاء سيادتھا حتى  2019/7/31نھاية العام الجامعى.
 2019/2018أو حتى حدوث اي تغيير يطرا بالقسم أيھما أقرب
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٠٧٣

 ٢٠١٨/٠٩/٠٤مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /ألفت جميل أحمد شاكر
رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية الطبية بكلية طب قصر
العينى  -جامعة القاھرة حتى  2019/11/22تاريخ بلوغھا سن
االحاله للمعاش مع ابقاء سيادتھا حتى  2020/7/31نھاية العام
الجامعى 2020/2019
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -سبتمبر ٢٠١٨

قيام باعمال
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٤٢

 ٢٠١٨/٠٩/٠٢مادة):(1قيام السيدة األستاذ الدكتور  /منى محمود ماھر أحمد
رجب األستاذ المتفرغ بقسم امراض النبات -بكلية الزراعة -
جامعة القاھرة بأعباء رئاسة مجلس القسم حتى حدوث اى تغيير
يطرا بالقسم.
مادة) :(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٢٧٢

 ٢٠١٨/٠٩/٢٢مادة):(1قيام السيد المھندس /أحمد ترك احمد محمد يوسف -كبير
مھندسين بدرجة مدير عام باعمال مدير عام االدارة العامة
للشئون الھندسية ولحين االنتھاء من اجراءات شغل الوظيفة طبقا
للقانون )(81لسنة  2016والئحته التنفيذية.
مادة) :(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من
تاريخ صدوره.
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تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
ثاني ًا  :شئون طالب الدراسات العليا
ال يـــــوجــــــد
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