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رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  4لسنة 2019

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 الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1193لسنة  2018بشأن األعياد التي ععطي
فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية ؛
قــــــرر
(المادة األولى)
يكيون ييوم اإلثنيين الموافيق  7مين ينيياير عيام  2019ميالديية أجيازة رسيمية مدفوعيية
األجر للعياملين في اليوزارات والمصيالح الحكوميية والهيئيات العامية ووحيدات اإلدارة
المحلية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال بمناسبة عيد الميالد المجيد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء ف  27ربيع اآلخر سنة  1440هـ
(الموافق  3يناير سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفى كمال مدبول
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قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  62لسنة 2019

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 الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  1193لسنة  2018بشأن األعياد التي ععطي
فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات اإلدارة المحلية ؛
قــــــرر
(المادة األولى)
يكون يوم الخميس الموافق  24من يناير عام  2019ميالدية أجازة رسيمية مدفوعية
األجر للعياملين في اليوزارات والمصيالح الحكوميية والهيئيات العامية ووحيدات اإلدارة
المحلية وشركات القطاع العام وقطاع األعمال بيدالً مين ييوم الجمعية الموافيق  25مين
يناير عام  2019ميالدية بمناسبة عيد ثورة  25يناير وعيد الشرطة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ف الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء ف  11جمادي األولى سنة  1440هـ
(الموافق  17يناير سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور /مصطفى كمال مدبول
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ثالثــــ ًا
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وزارة التعليم العال والبحث العلم
قرار وزاري رقم  102لسنة 2019
بتاريخ 2019/1/15
وزير التعليم العال والبحث العلم
ورئيس المجلس األعلى للجامعات

بعد اإلطالع على قانون عنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  49لسنة 1972؛
وعلييى قييرار وزييير التعليييم العييال والبحييث العلم ي رقييم  5241لسيينة  2016بشييأن
عشكي اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعيات وعميداء الكلييات والمعاهيد وعنظييم
عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة؛
وبعد موافقة المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )681بتاريخ 2018/10/18؛
قــــــــرر:
(المادة األولى)
يسييتبدل بيينب البنييد ( )1ميين المييادة الخامسيية ميين قييرار وزييير التعليييم العييال والبحييث
العلم رقم  5241لسنة  2016المشار إليه النب اآلع :
المادة الخامسة ـ بند (:)1
اإلعييالن عيين خلييو الو يفيية قبي نهاييية المييدة بسييتة أشييهر علييى األقي وإعييداد الجييدول
الزمن لعملها.
المادة الثانية)
ينشر هذا القرار ف الوقائع المصرية ،ويعم به من اليوم التال لتاريخ نشره.
وزير التعليم العال والبحث العلم
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د /خالد عبد الغفار
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وزارة التعليم العال والبحث العلم
قرار وزاري رقم  352لسنة 2019
بتاريخ 2019/1/30

بعد اإلطالع على الدستور؛
وعليييى القيييانون رقيييم  49لسييينة  1972بشيييأن عنظييييم الجامعيييات والئحتيييه التنفيذيييية
وععديالعهما؛
وعلييى القييرار الييوزراي رقييم  340بتيياريخ  2017/1/15بتشييكي لجنيية عليييا إلعييداد
مسودة كاملة لالئحة المالية واإلدارية لالعحادات الطالبية؛
وعلى موافقة وزارة المالية بتاريخ 2019/1/12؛
وبنا ًء على ما عرضه السيد أ.د /مستشار وزير التعليم العال لألنشطة الطالبية؛
قــــــــرر:
(المادة األولى)
يعم ي بأحكييام الالئحيية المرفقيية بشييأن عنظيييم التصييرفات المالييية واإلدارييية لالعحييادات
الطالبية بالجامعات.
(المادة الثانية)
ينشيير هييذا القييرار في الوقييائع المصييرية ،ويعمي بييه اعتبيياراً ميين اليييوم التييال لتيياريخ
نشره ،ويلغى ك ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة.
وزير التعليم العال والبحث العلم
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د /خالد عبد الغفار
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الالئحة المالية واإلدارية
لالعحادات الطالبية بالجامعات

طبقا ً لقرار رئيس مجلس الوزراء
رقم  2523لسنة 2017

مادة ()1
السند القانون

عنظم أحكام هذه الالئحية التصيرفات الماليية واإلداريية لالعحيادات الطالبيية بالجامعيات،
طبقا ً ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون عنظيم الجامعات الصيادر بالقيانون رقيم  49لسينة
 1972والمعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2523لسنة .2017

مادة ()2
التعريفـــــات

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعن المبين قرين ك منها:

االعحادات الطالبية:

ه التنظيمات الشرعية الت ععبر عن آراء الطيال وطموحياعهم بالجامعيات والكلييات
والمعاهييد ،ويمارسييون ميين خاللهييا كافيية األنشييطة الطالبييية ف ي إطييار التقاليييد والقيييم
الجامعييية األصيييلة ،وهي التي عرعييى مصييالحهم ،وعقييوم علييى عنظيييم النشيياط الطالبي
وكفالة ممارسته ،وعمثي الطال أمام الجهات المعنية.

األنشطة الطالبية:

كييي األنشيييطة التييي يمارسيييها الطيييال والتييي عشيييم األنشيييطة الرياضيييية والثقافيييية
واإلعالمية والفنية واالجتماعيية واليرحالت العلميية والتكنولوجيية والجوالية والخدمية
العامة وأنشطة األسر.

السلطة المختصة:

رئيييس الجامعيية أو عميييد الكلييية أو المعهييد أو ميين ينييو عيينهم علييى مسييتو أنشييطة
الجامعة أو الكلية أو المعهد بحسب األحوال.

مستشار اللجنة:

أحد أعضاء هيئة التدريس ممن لهم خبرة ف مجال األنشطة الطالبية يتم اختيياره مين
قب السلطة المختصة من بين ثالثة أسماء عرشحهم اللجنة أو مجلس االعحاد.

الهيئة اإلدارية المعاونة:

عشك من بين مو ف رعاية الشيبا بنيا ًء عليى عرشييح مين مجليس االعحياد وموافقية
السلطة المختصة ،وذلي لشيغ و يائم أميين صيندور ،سيكرعارية ،مراجيع حسيابات،
كاعب حسابات ،أمين مخزن ،مندو صرف ،كاعب شطب ،عام خدمات معاونة.

مادة ()3
أهداف االعحادات الطالبية

مييع مراعيياة أحكييام ك ي ميين قييانون عنظيييم الجامعييات ،وقييرار رئيييس مجلييس الييوزراء
المشار إليهما عهدف االعحادات الطالبية إلى عحقيق ما يل :
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1ـ ي العم ي علييى إعييداد كييوادر طالبييية قييادرة علييى عحم ي المسييئولية وعرسيييخ الييوع
الوطن وإعالء قيمة االنتماء والقيم المجتمعية وععميق أسس الديمقراطية وحقيور
اإلنسان والمواطنة لد الطال .
2ـ عحفيز الطال لممارسة األنشطة الطالبية.
3ـ صق مواهب الطال وعنمية قدراعهم ومهيارعهم وعو يفهيا بميا يعيود بالفائيدة عليى
الطالب ومؤسسته التعليمية والوطن.
4ـ عمثي الطال ف الداخ والخارج واليدفاع عين مصيالحهم وحقيوقهم بميا ال يخيالم
التقاليد والقيم الجامعية والتواص مع الجهيات المختلفية لتيوفير وعحسيين الخيدمات
المقدمة لهم.
5ـيي عوثيييق الييروابج بييين جمييوع الطييال وأعضيياء هيئيية التييدريس والهيئيية اإلدارييية
المعاونة والعاملين.
6ـ عنمية وععميق األسس والمبادئ الروحية واألخالقية من خالل العم بروح الفريق.
7ـ عيسير ممارسة الطال للتعبير عن آرائهم بحرية عجاه القضايا المختلفة.
8ـيي عييدعيم العالقييات مييع االعحييادات الطالبييية داخيي الييوطن وخارجييه وكافيية الجهييات
الخدمية للمجتمع الجامع طبقا ً لإلجراءات القانونية المقررة ف هذا الشأن.
9ـ عشيجيع إقامية األسير الطالبيية والجمعييات والنيوادي المتخصصية لتنميية المهيارات
ودعم االبتكارات واإلبداعات الطالبية دون عمييز بسبب فئوي أو دين أو عقيدي أو
حزب أو ألي سبب آخر.
10ـ عنظيم كافة األنشطة الطالبية وعشجيع المتميزين من الطال .
11ـ دعم شخصية الطالب بما يمكنه من القدرة على التفكير الحر الناضج.
12ـ وضع وعنظيم المشروعات والبرامج الطالبية الت عخدم أهداف الجامعة أو الكلية
أو المعهد وعساهم بإيجابية ف بناء وعطوير المجتمع.
13ـ العم عليى إبيراز القييم المجتمعيية الهادفية وااللتيزام بالتقالييد الجامعيية في كافية
األنشطة.
14ـييي العمييي عليييى عيييوفير أسيييبا الراحييية ووسيييائ المعيشييية للطيييال داخييي الجامعييية
وخارجها.
15ـ متابعة شكاوي وعظلمات الطال والعم على حلها.

مادة ()4
االعحادات الطالبية

عشكي االعحادات ومستوياعها
يتشك االعحاد الطالب لك جامعة أو كلية أو معهد من رئييس االعحياد ونائبيه ،وأمنياء
ومسيياعدي أمنيياء لجييان األنشييطة السييبعة علييى مسييتو الجامعيية أو الكلييية أو المعهييد،
واألعضاء المنضيمين إليى كي لجنية مين هيذه اللجيان ،وذلي مين جمييع طيال الكلييات
والمعاهيييد الجامعيييية المقييييدين بهيييا لنيييي درجييية البكيييالوريوس أو الليسيييانس ،وعتعيييدد
مستوياعه على النحو التال :
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أوالًـ لجان األنشطة الطالبية السبعة:

وعتكون ك لجنة من هذه اللجان من أمين  ،وأمين مساعد ،واألعضاء المنضيمين إليى
ك لجنة.

ثانياًـ مجلس اعحاد طال الكلية أو المعهد ،ويشك من:

1ـ رئيس اعحاد طال الكلية أو المعهد.
2ـ نائب رئيس اعحاد طال الكلية أو المعهد.
3ـ أمناء لجان األنشطة السبعة على مستو الكلية أو المعهد.
4ـ مساعدي أمناء لجان األنشطة السبعة على مستو الكلية أو المعهد.

ثالثا ً ـ مجلس اعحاد طال الجامعة ،ويشك من:

1ـ رئيس اعحاد طال الجامعة.
2ـ نائب رئيس اعحاد طال الجامعة.
3ـ أمناء لجان األنشطة السبعة على مستو الجامعة.
4ـ مساعدي أمناء لجان األنشطة السبعة على مستو الجامعة.

رابعا ً ـ مؤعمر عام الجامعة ،ويشك من:

1ـ رئيس اعحاد طال الجامعة.
2ـ نائب رئيس اعحاد طال الجامعة.
3ـ رؤساء اعحادات طال الكليات والمعاهد.
4ـ نوا رؤساء اعحادات طال الكليات والمعاهد.

خامسا ً ـ المكتيب التنفييذي لكي نشياط لجنية مين لجيان األنشيطة السيبعة عليى
مستو الجامعة ويشك من:

1ـ أمين لجنة النشاط بالجامعة.
2ـ أمين مساعد لجنة النشاط بالجامعة.
3ـ أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة.
4ـ مساعدي أمناء لجنة النشاط بكليات ومعاهد الجامعة.

سادسا ً ـ المكتيب التنفييذي لكي نشياط لجنية مين لجيان األنشيطة السيبعة عليى
مستو الكلية أو المعهد ويشك من:
1ـ أمين لجنة النشاط بالكلية أو المعهد.
2ـ أمين مساعد لجنة النشاط بالكلية أو المعهد.
3ـ أعضاء لجنة النشاط بالفرر الدراسية بكليات ومعاهد الجامعة.

سابعا ً ـ الجمعية العمومية على مستو الجامعة ،وعشك من:
1ـ مجلس اعحاد طال الجامعة.
2ـ مجالس اعحادات طال كليات ومعاهد الجامعة.

ثامنا ً ـ الجمعية العمومية على مستو الكلية أو المعهد ،وعشك من:

1ـ مجلس اعحاد طال الكلية أو المعهد.
2ـ أعضاء لجنة النشاط بالفرر الدراسية بالكلية أو المعهد.
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مادة ()5
اختصاصات لجان األنشطة ومجالس االعحاد
أوالً ـ اختصاصات لجان األنشطة الطالبية بصفة عامة:

1ـ وضع خطج وبرامج النشاط.
2ـيييي متابعيييية عييييوفير المنشيييي ت واألدوات والخامييييات الالزميييية للمسييييابقات الداخلييييية
والخارجية.
3ـ اقتراح الميزانيات الالزمة للصرف على األنشطة.
4ـ ي عشييجيع الطييال علييى المشيياركة ف ي األنشييطة وعهيئيية الفيير المالئميية لممارسيية
النشاط.
5ـ ي عنظيييم إقاميية المسييابقات والحفييالت والمهرجانييات والمييؤعمرات والييدورات وور
العم .
6ـ عشجيع عكوين الفرر المختلفة وعرشيح المدربين المعتمدين لتدريبها.
7ـ ي عرشيييح ثالثيية ميين أعضيياء هيئيية التييدريس لك ي لجنيية ميين لجييان االعحيياد ميين ذوي
الخبيرة في مجيال نشيياط اللجنية إليى السيلطة المختصيية لتختيار مين بيينهم مستشييار
اللجنة.

ثانيا ً ـ اختصاصات ك لجنة من لجان األنشطة الطالبية:

عختب لجنة األسر بما يأع :
1ـ وضع قواعد إنشاء األسر ومراجعة اللوائح الداخلية لتنظيم عملها.
2ـ عشجيع عكوين األسر وعفعي أنشطتها وعقديم الدعم الفن لها.
3ـ عقديم الدعم الفن والمادي للمبادرات والحمالت الطالبية.
4ـ عنظيم مهرجانات األسر والمؤعمرات والور والدورات التدريبية لطال األسر.

عختب لجنة النشاط الرياض بما يأع :

1ـ بث الروح الرياضية بين الطال وعشجيع المواهب الرياضية والعم على عنميتها.
2ـ عنظيم الدورات والمباريات والمسابقات والحفالت والمهرجانات الرياضية.
3ـيييي متابعيييية عييييوفير المنشيييي والمالعييييب واألدوات والمالبييييس الرياضييييية الالزميييية
للمسابقات.

عختب لجنة النشاط الثقاف واإلعالم بما يأع :

1ـ عنمية الوع بقضايا الوطن مما يرسخ مفاهيم المواطنة والديمقراطية.
2ـ إطالر طاقات الطال الفكرية واإلبداعية والثقافية والمعلوماعية.
3ـ نشر ثقافة حقور اإلنسان وعرسييخ قييم المشياركة اإليجابيية التي عسيهم في عنميية
الوع السياس واإلجتماع لد الطال .
4ـيييي متابعيييية عييييوفير القاعييييات والتجهيييييزات والمعييييدات واألدوات والخامييييات الالزميييية
للمسابقات الثقافية واإلعالمية ف الداخ والخارج.
5ـ إصدار المجالت والنشرات الثقافية والعم على إنشاء مكتبة ثقافية متنوعة.
6ـ عنمية المهارات اإلعالمية وعكوين فريق إعالم يتولى عغطية أنشطة االعحاد.
7ـ عكوين األندية الثقافية المتخصصة ونماذج المحاكاة المختلفة.

عختب لجنة النشاط الفن بما يأع :

1ـ العم على االرعقاء بالذور العام وعنمية الحس الجمال والفن لد الطال .
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2ـ عنمية وصق المواهب الفنية للطال .
3ـيييي متابعيييية عييييوفير المسييييارح وقاعييييات العييييرض ،والخامييييات ،واألدوات ،واآلالت،
والمالبس ،وكافة االحتياجات الالزمة لتنفيذ األنشطة الفنية ف الداخ والخارج.
4ـ إصدار النشرات الفنيية وعنظييم المهرجانيات وور العمي واستضيافة الشخصييات
العامة.
5ـ عكوين نوادي وأكاديميات الفنون المتخصصة ف األنشطة الفنية.

عختب لجنة الجوالة والخدمة العامة بما يأع :

1ـ التوعية بأهداف وأسس ومبادئ الحركة الكشفية ونشر أفكارها.
2ـ عنمية مهارات القيادة والقدرة على عحم المسئولية واالعتماد على النفس.
3ـييي عنميييية المهيييارات الكشيييفية والشخصيييية ليييد الطيييال مييين خيييالل المعسيييكرات،
والرحالت ،والدورات التدريبية وور العم .
4ـ عكوين نوادي الهوايات وعنمية وصق مواهب الطال المختلفة.
5ـي العمي علييى عييوفير ميييدان للجواليية والقاعييات واألدوات والمالبييس والكتييب الالزميية
ألنشطة الجوالة.
6ـ عنفيذ معسكرات العم وبرامج الخدمة العامة وخدمة البيئة والمجتمع.
7ـ التواص مع الجمعيات الكشفية لدعم الحركة الكشفية ف الداخ والخارج.

عختب لجنة النشاط اإلجتماع والرحالت بما يأع :

1ـ عقد الندوات والمحاضرات والمؤعمرات وإحياء المناسبات القومية والدينية.
2ـي العمي علييى عنمييية الييروابج االجتماعييية بييين الطييال وبييين أعضيياء هيئيية التييدريس
والعاملين وإشاعة روح التعاون واإلخاء بينهم وبث الروح الجماعية فيهم.
3ـيي عنظيييم الييرحالت والمعسييكرات االجتماعييية ،والثقافييية ،والترفيهييية التيي عسيياعد
الطال على التعرف على معالم مصر والعالم.
4ـ ي العم ي علييى عييوفير الييدعم االجتميياع لغييير القييادرين وذوي االحتياجييات الخاصيية
والمرضى واأليتام والمسنين داخليا ً وخارجيا ً.

عختب لجنة النشاط العلم والتكنولوج بما يأع :

1ـ عشجيع الطال على البحث العلم والمشاركة ف األنشطة العلمية.
2ـ متابعة عوفير األدوات والخامات الالزمة لألنشطة العلمية الداخلية والخارجية.
3ـ عقديم الدعم الفن والمال لتسجي براءات االختراع والملكيات الفكرية للطال .
4ـ ي عقييد النييدوات والمحاضييرات والمييؤعمرات العلمييية بهييدف عنمييية القييدرات العلمييية
واالبتكارية.
5ـي دعيم نيوادي العلييوم والجمعييات العلميية والعمي علييى عيوفير اليدعم الميادي والفني
لهما.
6ـ العم على عوفير فر التدريب والتبادل العلم الطالب داخ وخارج الوطن.
7ـ العم على نشر األبحاث واالبتكارات الطالبية ف المجالت العلمية.
8ـ التنسيق بين الطال ف مجاالت العلوم المختلفة والبحث العلم .
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مادة ()6
أمين لجنة النشاط

يتولى أمين لجنة النشاط رئاسية جلسيات اللجنية واعتمياد محاضيرها وعمثيلهيا ووضيع
السياسات والخطيج والبيرامج والميزانييات المقترحية ألنشيطة اللجنية ومتابعية عنفييذها
والعم على عحقيق أهدافها.
ويختب أمين مساعد لجنة النشاط بممارسة كافية اختصاصيات أميين اللجنية في حالية
غيابه ،وما يفوضه أمين اللجنة ف ممارسته.

اختصاصات المكتب التنفيذي لك لجنة نشاط:

1ـ اقتراح خطج وبرامج نشاط اللجنة.
2ـ إنشاء قواعد بيانات للطال المتميزين والممارسين لمجاالت أنشطة اللجنة.
3ـ عهيئة الفر المالئمة لممارسة األنشطة.
4ـ متابعة عنفيذ أنشطة اللجنة.
5ـ متابعة عجهيزات المنش ت وعوفير األدوات والخامات الالزمة للمسابقات ف الداخ
والخارج.
6ـ متابعة عكوين وعدريب الفرر الخاصة باألنشطة الطالبية.

مادة ()7
اختصاصات مجلس االعحاد

1ـ وضع السياسات العامة لألنشطة الطالبية وآليات التنفيذ والمتابعة لك منها.
2ـ إقرار خطج وبرامج عم لجان األنشطة التابعة لالعحاد وعنسيق العم فيما بينها.
3ـ المشاركة ف وضع خطج التدريب وصق المهارات الطالبية.
4ـ ي العم ي علييى عوثيييق العالقييات مييع االعحييادات الطالبييية األخيير والجمعيييات األهلييية
ومنظمييات المجتمييع المييدن وعميي اعفاقيييات ععيياون معهييم بعييد موافقيية الجهيييات
المختصة.
5ـ متابعة جودة الخدمات الت عقدم للطال ورفيع عقيارير للسيلطة المختصية في حالية
حدوث مشكالت أو قصور ف أداء الخدمة.
6ـ اقتراح المواعيد التفصيلية لالنتخابات واعتمادها من السلطة المختصة.
7ـ ي عرشيييح ثالثيية ميين أعضيياء هيئيية التييدريس لك ي لجنيية ميين لجييان االعحيياد ميين ذوي
الخبيرة في مجيال نشيياط اللجنية إليى السيلطة المختصيية لتختيار مين بيينهم مستشييار
اللجنة.
8ـ ي عرشيييح هيئيية إدارييية معاونيية ميين مييو ف رعاييية الشييبا للعييرض علييى السييلطة
المختصة للموافقة عليها.
9ـ اقتراح الموازنة السنوية لالعحاد وعوزيع االعتمادات المالية على اللجان.
10ـ متابعة الحسابات واألرصدة وعمليات الصرف المختلفة والتوصية بقبيول ميا ييرد
من عبرعات وإعانات وهبات وحقور رعاية ووضعها ف حسا االعحاد.
11ـي اقتييراح أوجييه الصييرف علييى استضييافة الوفييود والزائييرين والحكييام وعحديييد قيميية
بيييدالت التغذيييية والسيييفر ومصيييروف الجييييب للمشييياركين فييي األنشيييطة ورسيييوم
الييرحالت وقيمييية السييلم والجيييوائز والحييوافز الماديييية واألدبييية للمتمييييزين فييي
األنشطة ومكاف ت المشاركين في اإلشيراف عليى األنشيطة الطالبيية دون اإلخيالل
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بأحكييام القييوانين واللييوائح المعمييول بهييا وق ي الصييرف واعتمادهييا ميين الس يلطة
المختصة.

مادة ()8
اختصاصات رئيس مجلس االعحاد

1ـييي إعيييداد جيييدول أعميييال اجتماعيييات مجليييس اعحييياد الطيييال وعوجييييه اليييدعوة لعقيييد
االجتماعات.
2ـ رئاسة جلسات مجلس اعحاد الطال واعتماد محاضر جلساعه وجمعيته العمومية.
3ـ اإلشراف والمتابعة على عنفيذ قرارات مجلس اعحاد الطال .
4ـ اعتماد خطج وبرامج عم لجان األنشيطة التابعية لالعحياد بعيد إقرارهيا مين مجليس
االعحاد.
5ـ التواص مع السيلطة المختصية لتوصيي آراء الطيال أو لحي المشيكالت التعليميية
ولتوفير وعحسين الخدمات الطالبية.
6ـ عمثي الطال ف اللقاءات واالجتماعات الت عنياق المشيكالت الطالبيية في حالية
عوجيه الدعوة إليه.
7ـ اعتماد أسماء المشاركين في األنشيطة ،والمطالبية برفيع الغييا عينهم وععويضيهم
عن فترة عغيبهم خالل فترة ممارسة األنشطة الرسمية.
8ـ اإلشراف على النواح الماليية لالعحياد في حيدود قواعيد الالئحية الماليية وقيرارات
االعحاد.
9ـ التوقيع على مذكرات الصيرف مين أميوال االعحياد ،والمكافي ت ،والسيلم ،والبيدالت
المنصييو عليهييا فيي الالئحيية فيي ضييوء الخطيية والموازنيية والبنييد المخصييب
للصرف قب اعتمادها من السلطة المختصة.
ويختب نائب رئيس مجلس االعحاد بممارسة كافة اختصاصات رئيس مجليس االعحياد
ف حالة غيابه ،وما يفوضه رئيس المجلس ف ممارسته.

مادة ()9
اختصاصات المؤعمر العام العحاد الجامعة

1ـ إقرار المبادئ والقواعد واألحكام الالزمة لخطة عمله.
2ـ مناقشة المشكالت والقضايا الهامة الت عواجه الطال بصفة عامة.
3ـ التنسييق بيين االعحيادات الطالبيية بمختليم مسيتوياعها والعمي عليى عوثييق العالقية
بينهم.
4ـ اإلشراف على االعحادات الطالبية وعذلي ما قد يعترض عملهم من عقبات.

اختصاصات الجمعية العمومية:

1ـ اعتماد عقارير أنشطة االعحادات والمكاعب التنفيذية والمؤعمر العام.
2ـ الموافقة على ميزانية االعحاد وعقارير الحسابات الختامية لالعحياد ورفعهيا للسيلطة
المختصة لالعتماد.
3ـ إبداء الرأي ف برامج األنشطة الطالبية والموازنة التقديرية للعام القادم.
4ـ اقتراح ععدي الالئحة الطالبية.
5ـ اقتراح ثلث عدد األعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس االعحاد أو أحد أعضيائه،
وف هذه الحالة يصدر القرار بسحب الثقة بأغلبية ثلث أعضائها.
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مادة ()10
عشكي الهيئة اإلدارية المعاونة واختصاصها

عشك لجنة برئاسة وكي الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطال  ،وعضوية ك من:
1ـ احد أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد.
2ـ مدير عام إدارة رعاية الشبا .
3ـ أربعة من أعضاء مجلس االعحاد أحدهم رئيس االعحاد.
وذلي الختيييار هيئيية إدارييية معاونيية لالعحيياد أو اللجنيية ،ومييدير مييال لييه ميين العيياملين
بالكلية أو المعهد وعتبع الهيئة اإلدارية المعاونية نائيب رئييس الجامعية لشيئون التعلييم
والطال أو وكي الكلية أو المعهد لشئون التعليم والطال مباشرة بحسب األحوال.

مادة ()11
اختصاصات الهيئة اإلدارية المعاونة

1ـ الدعم الفن لمجلس االعحاد ولجانه.
2ـ متابعة عنفيذ القرارات المالية واإلدارية والفنية للمجلس ولجانيه بعيد اعتمادهيا مين
رئيس االعحاد والسلطة المختصة.
3ـ عحرير ما يلزم من مذكرات مالية أو إدراية أو فنية لتنفيذ أعمال وقيرارات المجليس
ولجانه المختلفة بعد اعتمادها من رئيس االعحاد والسلطة المختصة.
4ـ أعمال السكرعارية الالزمة لتحضير وعقد جلسات مجلس االعحاد ولجانه.
5ـ ي عسييجي محاضيير جلسييات االعحيياد ولجانييه المختلفيية علييى أن يوقييع علييى المحضيير
رئيس الجلسة ويعتمد مين رئييس االعحياد أو مين ينيو عنيه ،وييتم التصيديق عليى
المحضر ف بداية جلسة األعمال التالية.

مادة ()12
عشكي اللجان المشرفة على االنتخابات واختصاصاعها

عشك بقرار من السلطة المختصة لجان اإلشراف على االنتخابات بمستوياعها من بيين
أعضيياء هيئيية التييدريس ومعيياونيهم والطييال  ،علييى أن يتييوافر فيي شييأنهم الشييروط
اآلعية:
1ـ أن يكون من غير المرشحين لالنتخابات.
2ـ أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة.
3ـ أال يكون قيد سيبق الحكيم علييه بعقوبية جنايية أو بعقوبية مقييدة للحريية في جريمية
مخلة للشرف أو األمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4ـ أال يكون قد سبق مجازاعه عأديبيا ً.

اختصاصات اللجان المشرفة على االنتخابات:

1ـي اسييتالم نميياذج واسيتمارات الترشييح ميين الطييال ومراجعتهيا والتأكييد ميين مطابقتهييا
لشروط الترشح.
2ـ إعالن قوائم المرشحين المبدئية والنهائية.
3ـ إجراء عملية فرز األصوات وإعالن كشوف الفائزين.
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4ـي اإلشيراف علييى عمليية التصييوي والتأكيد ميين أحقيية الطييال في اإلدالء بأصييواعهم
وعمكينهم من ذل .
5ـييي إجيييراء انتخابيييات اإلعيييادة أو القرعييية ،فييي حالييية التسييياوي بيييين المرشيييحين فييي
األصوات.
6ـ قبول الطعون على قوائم المرشحين المبدئية.

مادة ()13
عشكي اللجان العليا المشرفة على االنتخابات

عشك بقرار من السلطة المختصة اللجان العليا لإلشراف على االنتخابات على النحو
اآلع :
1ـ رئيس اللجنة.
2ـ أحد أعضاء هيئة التدريس.
3ـ مدير إدارة رعاية الشبا أو من ينو عنه.
4ـ عضو قانون  ،ويفض أن يكون أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقور.
5ـ طالبان من المتميزين ف األنشطة الطالبية من غير المرشحين لالنتخابات.
على أن يراعى ف شأنهم ذات الشروط المنصو عليها ف الفقرة األولى من الميادة
( )321من قرار رئيس مجلس الوزراء السابق اإلشارة إليه.

اختصاصات اللجان العليا المشرفة على االنتخابات:

1ـ اإلعالن عن المواعيد التفصيلية لالنتخابات المعتمدة من السلطة المختصة.
2ـ ي اإلعييالن عيين شييروط الترشييح وآليييات العملييية االنتخابييية لالعحييادات الطالبييية ف ي
أماكن عجمع الطال .
3ـي إعييداد وعييوفير النمياذج واالسييتمارات الالزميية للترشيح لالنتخابييات ،وكييذا البطاقييات
الالزمة لعملية اإلقتراع.
4ـ اإلشراف على عجهيز قاعات االنتخابيات وعيوفير احتياجاعهيا واإلعيالن عين أماكنهيا
للطال .
5ـي قبييول الطعيون علييى قييرارات لجنيية اإلشييراف علييى االنتخابييات بييرف الطعيين علييى
قوائم المرشحين المبدئية.
6ـ متابعة أعمال لجان اإلشراف على االنتخابات ومستوياعها.
7ـ ي قبييول التظلمييات علييى عملييية اإلقتييراع ونتييائج الفييرز ودراسييتها وإعييالن نتائجهييا
للطال .
8ـ ضمان نزاهة وشفافية العملية االنتخابية.
9ـ اعتماد محاضر االنتخابات ورفعها للسلطة المختصة.

اختصاصات رئيس اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات:

1ـ ي عطبيييق نصييو قييانون عنظيييم الجامعييات المشييار إليييه وهييذه الالئحيية فيمييا يخييب
العملية االنتخابية.
2ـ التأكد من شفافية ونزاهة كافة مراح العملية االنتخابية.
3ـ عنظيم العم باللجنة وعحديد مهام أعضائها.
4ـ اعتماد كشوف المرشحين والفائزين ومحاضر العملية االنتخابية ونتائج الطعون.
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مادة ()14
قواعد وإجراءات االنتخابات

يتم انتخا مجيالس االعحيادات ولجانهيا سينويا ً خيالل الفصي الدراسي األول مين العيام
الجييامع  ،وعحييدد السييلطة المختصيية المواعيييد التفصيييلية إلجييراء االنتخابييات قبي بييدء
إجراءاعها بسبعة أيام على األق .
ويكييون التقييدم لالنتخابييات إلييى اللجنيية المشييكلة لإلشييراف عليهييا بطلييب كتيياب علييى
النموذج الذي ععده الجامعة أو الكلية أو المعهد وععتمده السلطة المختصة.
ويجييب علييى كي مرشييح أن يتقييدم بييأورار عرشييحه مرفق يا ً بهييا برنامجيه االنتخيياب ف ي
المجييال المرشييح لييه ولطييال التعليييم اإللكتروني المييدمج والدراسييات العليييا والوافييدين
الحق ف ممارسة كافة أنشطة االعحاد دون أن يكون لهم حق االنتخا أو الترشح.

مادة ()15
شروط التقدم للترشح لعضوية لجان االعحادات

1ـ أن يكون متمتعا ً بجنسية جمهورية مصر العربية.
2ـ أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة.
3ـ أن يكون مستجداً ف فرقتيه الدراسيية بالنسيبة لطيال النظيام الفصيل ونظيام العيام
الكام  ،سواء أكان مسجالً بنظام االنتظام أو االنتسا الموجه.
4ـ أن يكون مستجداً ،ولم يرسب ف أكثر من مقررين مين المقيررات التي سيجلها في
العام الماض بالنسبة لطال نظام الساعات المعتمدة.
5ـ أن يكون له نشاط طالب موثيق في الجامعية أو الكليية أو المعهيد في مجيال اللجنية
المرشح لها عدا طال السنة الجامعية األولى.
6ـ أال يكون قد سيبق مجازاعيه عأديبييا ً بإحيد الجيزاءات المنصيو عليهيا في البنيود
من ( )5إلى ( )13من المادة ( )126من هذه الالئحة.
7ـ أال يكون قد سيبق الحكيم بعقوبية جنايية أو بعقوبية مقييدة للحريية في جريمية مخلية
بالشرف أو االمانة ،ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8ـ ي أال يكييون منتمي يا ً إلييى أي عنظيييم أو كيييان أو جماعيية إرهابييية مؤسسيية علييى خييالف
القانون.

مادة ()16

ععليين لجييان اإلشييراف علييى االنتخابييات فيي الجامعييات أو الكليييات أو المعاهييد أسييماء
الطال المستوفين لشروط الترشح وفقا ً للمواعيد المحددة من قب السيلطة المختصية،
وعتولى مسئوولية اإلشراف على االقتراع بشك علن .

مادة ()17

لك ذي مصيلحة الطعين عليى المرشيحين في أول ييوم عمي عيال إلعيالن قائمية أسيماء
المرشحين بموجب طلب كتاب يسلم باليد للجنة المشرفة على االنتخابات بالجامعية أو
الكلييية أو المعهييد ،علييى أن يتسييلم صييورة ضييوئية ميين هييذا الطلييب ممهييورة بتوقيييع
المو م المختب بذل .
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وعتولى هذه اللجنة مسئولية الفحب والب ف الطعون على أن يكون قرارها مسبباً،
وف جميع األحوال ععلن النتيجة ف اليوم التال لتقديم الطعون.
وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا لإلشراف
على االنتخابات بذات اإلجراءات ،وف حالة رف عظلمه يعتبر القرار نهائيا ً.

مادة ()18

يحق للمرشيحين القييام بالدعايية االنتخابيية وفقيا ً للضيوابج التي عحيددها اللجنية العلييا
لإلشييراف علييى االنتخابييات وععتميييدها السييلطة المختصيية ،وعسيييتبعد اللجييان كيي مييين
يستخدم الشعارات الدينية ،أو الطائفية ،أو الحزبية ف الدعايية االنتخابيية ،وكيذل كي
ما يخالم اآلدا العامة والتقاليد والقيم الجامعية.

مادة ()19

ععتبر بطاقة االنتخيا باطلية إذا أشير الطاليب عليهيا بيأي عالمية عيدل عليى شخصيه أو
كتب اسمه ،أو إذا انتخب عدداً يق أو يزيد على العدد المحدد بالبطاقة.
وعقييوم اللجنيية بفييرز األصييوات بعييد االنتهيياء ميين عملييية التصييوي مباشييرة ،ويسييمح
بحضييور المرشييح نفسييه أو وكيييالً عنييه أثنيياء عمليت ي االقتييراع والفييوز ،ويمنييع ميين
الحضور ف حالة اإلخالل بنظام عم اللجنة.
ويعلن فوز الطالب الحاص عليى األغلبيية المطلقية لعيدد األصيوات الصيحيحة ،فيإذا ليم
يحص أي مرشح على هيذه األغلبيية ععياد االنتخابيات خيالل ثالثية أييام بيين الحاصيلين
على أعلى األصيوات ،وفي حالية التسياوي بينهميا في عيدد األصيوات ععياد االنتخابيات
خالل ثالثة أيام بحضور أي عدد من الطال  ،وعنيد التسياوي ييتم إجيراء قرعية علنيية
ف ذات اليوم.
وف جميع األحوال يحرر بما عم اعخاذه من إجراءات ونتائج الفرز محضير يوقيع علييه
أعضاء لجنة اإلشراف ويعتمده رئيس اللجنة.
ويحق لك مرشح الطعن على نتائج الفرز ف أول ييوم عمي عيال إلعيالن النتيجية اميام
اللجان العليا لإلشراف على االنتخابات ك فيما يخصه ،على أن يتم الفصي في الطعين
ف أول يوم عم عال على عقديمه.

مادة ()20

يشترط لصحة االنتخابات ف لجان اعحيادات طيال الكلييات والمعاهيد حضيور األغلبيية
المطلقة لعدد الطال الذين لهم حق االنتخا ف ك فرقة دراسية على حدة.
وإذا لييم يكتم ي هييذا النصييا عؤج ي االنتخابييات إلييى اليييوم التييال  ،ويشييترط لصييحتها
حضور ( )%20أو عيدد  1000طاليب مين الطيال اليذين لهيم حيق االنتخيا في كي
فرقة دراسية على حدة أيهما أق .
ً
وإذا لم يكتم هذا النصا عصدر السلطة المختصة قرارا بتعيين ممثل هذه اللجان.

مادة ()21

يتم انتخا رئيس اعحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمنياء وأمنياء مسياعدي لجيان
أنشطة الكليات أو المعاهد.
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ويتم انتخا رئيس اعحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء االعحيادات ونيوابهم بالكلييات
والمعاهد ،على أن ععاد االنتخابيات في كلييات اليرئيس ونائبيه عليى المقاعيد التي كانيا
يشغالن إياها قب انتخابهما.
ويتم انتخا امنياء وأمنياء مسياعدي لجيان أنشيطة الجامعية مين بيين األمنياء واألمنياء
المسيياعدين للجييان المنييا رة بالكليييات والمعاهييد علييى ان ععيياد االنتخابييات فيي لجييان
األمين واألمين المساعد على المقاعد الت كانا يشغالن إياها قب انتخابهما.
وعقييوم اللجنيية بفييرز األصييوات بعييد االنتهيياء ميين عملييية التصييوي مباشييرة ويسييمح
بحضييور المرشييح نفسييه أو وكييي عنييه أثنيياء عمليتيي االقتييراع والفييرز ،ويمنييع ميين
الحضور ف حالة اإلخالل بنظام عم اللجنة.
ويعلن فوز المرشح الحاص على األغلبية المطلقة لعيدد األصيوات الصيحيحة ،فيإذا ليم
يحص أي مرشح على هذه األغلبية ععاد بين األثنين الحاصلين عليى أعليى األصيوات،
وعند التساوي يتم إجراء قرعة علنية ف ذات اليوم.
ويحق لك مرشح الطعن على نتائج الفرز ف أول يوم عمال عيال إلعيالن النتيجية أميام
اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات ك فيميا يخصيه عليى أن ييتم الفصي في الطعين
أول يوم عم عال على عقديمه.
وعراعى إعادة االنتخابات ف لجان األمناء واألمناء المساعدين الت كانا يشغالها قبي
انتخابهما ف مجلس االعحاد ،من بين أعضاء ك لجنة.

مادة ()22
اجتماعات المجالس واللجان

ععقد جلسات مجالس االعحادات الطالبية ولجانها المختلفية برئاسية رئييس المجليس أو
األمييين ،وف ي حال ية غيابييه ععق يد برئاسيية نائبييه أو األمييين المسيياعد بحسييب األحييوال،
ويعتبر االنعقاد صحيحا ً بحضور أكثر من نصم أعضاء المجلس أو اللجنة.
يعييد رئيييس المجلييس أو األمييين جييدول األعمييال ويوجييه الييدعوة لالنعقيياد ،ويتييابع عنفيييذ
القرارات ،ويمكن عوجيه الدعوة النعقاد المجلس أو اللجنة بموافقة ثلث األعضاء.
وعكييون قييرارات المجلييس أو اللجنيية صييحيحة إذا صييدرت بأغلبييية أصييوات األعضيياء
الحاضرين ،وف حالة عساوي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،وععتبير هيذه
القرارات نافذة فور اعتمادها من السلطة المختصة.
وعقييوم السييلطة المختصيية بتبليييق قييرارات المجلييس أو اللجنيية فييور صييدورها للجهييات
المعنية ،للنظر ف اعخاذ ما يلزم خالل سبعة أييام مين عياريخ صيدورها مسيتوفية لكافية
شروطها القانونية.

مادة ()23
حاالت سقوط أو سحب الثقة أو انتهاء العضوية

عسقج عضوية مجلس االعحاد أو اللجنة عن ك عضو يتخلم عن حضور االجتماعيات
لمدة ثالث جلسات متتالية ،أو خمس جلسات غير متتالية دون عيذر يقبليه المجليس أو
اللجنة.
ومييع عييدم اإلخييالل بالعقوبييات الجنائييية والجييزاءات التأديبييية المقييررة قانونييا ً يجييوز
لمجلس االعحاد أو يوقع على أي عضو من أعضائه أو أعضاء اللجيان اليذي يثبي في
حقييه مخالفيية القواع يد المنظميية لالعحييادات الطالبييية ،أو التقاليييد والقيييم الجامعييية ،أو
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اإلخالل بنظام مجلس االعحاد أو لجانه ،أو اإلضرار بمصيالحة وذلي بعيد سيماع أقواليه
أحد الجزاءات اآلعية:
1ـ لف النظر.
2ـ وقم العضو عن ممارسة أنشطة االعحاد لمدة أقصاها شهران.
3ـ إسقاط العضوية عن المنصب الذي يشغله.
وال يعتبر الجزاء نهائيا ً إال بعد اعتماده مين لجنية خماسيية ،يصيدر بتشيكيلها قيرار مين
السلطة المختصة برئاسة أحيد أعضياء هيئية التيدريس بكليية الحقيور وعضيوية اثنيين
من أعضاء مجلس االعحاد المعن وعضوين قانونيين من اإلدارة القانونية ينتدبا لهيذا
الغرض.
وللجنة إقرار الجزاء أو إلغاؤه أو عخفيضه ف حدود الجزاءات المنصو عليها.
ويجوز لثلث أعضاء مجلس االعحياد اقتيراح سيحب الثقية مين رئييس االعحياد او نائبيه،
وف هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلث أعضائه.
ويجوز لثلث عدد أعضاء الجمعية سحب الثقة من مجلس االعحاد أو أحد أعضائه وف
هذه الحالة يصدر المجلس قراره بسحب الثقة بأغلبية ثلث أعضائها.
وعنته العضوية ف حالة فقد أحد شروط الترشح أو االستقالة أو التخرج أو الوفاة.

مادة ()24

وف جميع األحوال ف حالة إسقاط العضوية أو سحب الثقة عن رؤسياء االعحيادات أو
نوابهم أو األمنياء أو األمنياء المسياعدين أو عحقيق إحيد حياالت انتهياء العضيوية في
شأنهم ،يتم انتخا بيدي لهيم خيالل خمسية عشير يوميا ً مين عياريخ خليو المنصيب ممين
عنطبق عليهم شروط الترشح ،وععاد االنتخابات وفقا ً لإلجراءات المنصو عليها في
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2523لسنة .2017

مادة ()25
الموازنة

يكون لك اعحاد طال من االعحادات المنصيو عليهيا بقيرار رئييس مجليس اليوزراء
رقم  2523لسنة  2017موازنة خاصية عشيم اإلييرادات والمصيروفات خيالل السينة
المالية والت عبدأ من أول يوليو وعنته ف آخر يونيو من العام التال  ،ويتم الصيرف
على أنواع البنود المختلفة ف حدود المحص الفعل من هذه اإليرادات ،ويجوز زيادة
المنصرف على عل البنود من الزيادة الفعلية ف اإليرادات المحققة وذل بعد الرجيوع
إلى وزير المالية أو من يفوضه ،مع مراعاة عطبييق منظومية إدارة المعلوميات الماليية
الحكومية ( )GFMISوكذا منظومة الدفع والتحصي اإللكترون (.TSA )GPS

مادة ()26
حسا البن

يكون لالعحادات الطالبية المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقيم  2523لسينة
 2017حسييا خييا بالبن ي المركييزي المصييري ضييمن حسييا الخزانيية الموحييد بعييد
موافقة وزارة المالية باسم (( االعحادات الطالبية بك جامعية أو كليية أو معهيد)) طبقيا ً
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ألحكام القانون رقم  139لسنة  2006الصادر بتعيدي بعي أحكيام قيانون المحاسيبة
الحكومية رقم  127لسنة  1981وعودع فيه المبيالق المحصيلة مين إيراداعيه المحققية
من النقد المحل وفيما يتعلق بالنقد األجنب عطبق القوانين واللوائح المنظمية في هيذا
الشيييأن وعطبيييق منظومييية إدارة المعلوميييات الماليييية الحكوميييية ( )GFMISوكيييذل
منظومة اليدفع والتحصيي اإللكتروني ( ،TSA )GPSويكيون لممثلي وزارة الماليية
حييق التوقيييع الثييان علييى أواميير الييدفع اإللكترون ي وعتييولى السييلطة المختصيية أو ميين
عفوضييه التوقيييع إلكتروني يا ً عوقيييع أول علييى هييذه األواميير وغيرهييا ميين وسييائ الييدفع
األخر .

مادة ()27
الدفاعر والنماذج

يتم استخدام كافة النماذج والدفاعر المقررة طبقا ً للنظام المحاسب الحكوم وميا يطيرأ
علييه مين ععيديالت قانونيية ،كميا يجيوز إمسياج سيجالت إضيافية مسياعدة أو إحصييائية
إلحكييام الرقابيية والضييبج علييى اإليييرادات والمصييروفات وإعييداد المقايسييات وإ هييار
النتييائج ونميياذج التشييغي لمعرفيية عكيياليم المشييروعات المختلفيية باالعحييادات ،وعتييولى
الوحيييدة الحسيييابية المختصييية القييييام بأعميييال حسيييابات االعحيييادات وإعيييداد البيانيييات
والحسابات الشهرية والربع سينوية والحسيا الختيام عمهييداً للعيرض عليى الجهيات
المختصة وفقا ً للمواعيد المحددة بمنشور إعداد الحسابات الختامية من وزارة المالية.

مادة ()28

يجوز بقيرار مين مجليس الجامعية المخيتب عحدييد نسيبة مين مصيادر اليدخ بالجامعية
لدعم االعحادات الطالبية ،كما يحص من جميع الطال المصريين والوافيدين المقييدين
بمرحلة البكالوريوس والليسانس (شعبة عامة انتظام وانتسا ـ شعبة الدراسة باللغية
اإلنجليزييية ـ شييعبة الدراسيية باللغيية الفرنسييية ـ البييرامج المتميييزة وغييير التقليدييية أو
الجديدة ـ التعليم اإللكترون المدمج) وطال الدراسيات العلييا بكافية الكلييات والمعاهيد
الخاضعة ألحكام قانون عنظيم الجامعات المشار إلييه اشيتراكا ً سينويا ً قيدره ( )%3مين
إجمال المصروفات والرسوم الدراسيية السينوية للطاليب بحيد أدنيى  20جنييه عضياف
على المبيالق المطليو سيدادها ،وذلي لقياء الخيدمات واألنشيطة االجتماعيية والثقافيية
والرياضية والفنية وغيرهيا في ضيوء ميا عقترحيه مجيالس اعحيادات الطيال  ،عليى أن
عوزع المبالق المحصلة على النحو التال :
( )%70العحاد طال الكليات أو المعاهد.
( )%30العحاد طال الجامعة.
وال يجوز اإلعفاء من هذه المبالق.

مادة ()29
اإليرادات
عتكون إيرادات االعحادات الطالبية مما يأع :

1ـ نصيب ك اعحاد مما يحص من الطال وفقا ً للنسب المذكورة بالمادة السابقة.
2ـ المنح والهبات الت يقترح قبولها مجلسا ً االعحاد وعوافيق عليهيا السيلطة المختصية
طبقا ً للقوانين والدعم الذي عقدمه الدولة أو الجامعة.
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،

3ـ نسبة عحيددها مجيالس الجامعيات مين إييرادات كافية الوحيدات ذات الطيابع الخيا
يتم عوزيعها على النحو اآلع :
( )%70العحاد طال الكليات أو المعاهد.
( )%30العحاد طال الجامعة.
4ـ إيرادات حقور الرعاية من الشركات والمؤسسات ،والهيئات العامة والخاصة الت
عقترحها مجالس االعحادات وعوافق عليهيا السيلطة المختصية ،بميا ال يخي بالتقالييد
واألعراف والقيم الجامعية وبعد اعخاذ كافية اإلجيراءات القانونيية والماليية في هيذا
الشأن.

مادة ()30
المصروفات

ععد الهيئة اإلدارية المعاونة لالعحادات الميذكرات الماليية واإلداريية والفنيية في ضيوء
خطج النشاط المقررة من مجلس االعحياد واعتمادهيا مين السيلطة المختصية في حيدود
الموازنيية والبنييد المخصييب شييريطة قانونييية االسييتحقار وصييحة وسييالمة إجييراءات
الصرف.
وعشم المصروفات األوجه التالية:

أوالًـ البدالت:
(أ) بدل السفر:ف حالة القيام باألنشيطة التي عتضيمنها الخطية المعتميدة وفي حيدود

البنييد المخصييب يقييوم مجلييس االعحيياد بيياقتراح قيميية بييدالت السييفر
للمشيياركين ف ي األنشييطة الطالبييية دون اإلخييالل بييالقوانين واللييوائح
المعمول بها وق الصرف واعتمادها من السلطة المختصة.
( ) بدل التغذية:في حالية القييام باألنشيطة التي عتضيمنها الخطية المعتميدة شيريطة
عييدم صييرف وجبيية غذائييية يجييوز صييرف مقاب ي نقييدي للتغذييية ال
يتجاوز قيمته ( 75جنيهاً) عن اليوم.
(جـ) بدل اإلقامية :في حالية القييام باألنشيطة التي عتضيمنها الخطية المعتميدة يجيوز
لالعحاد استضيافة الوفيود والزائيرين األجانيب المصيرح لهيم بيذل
وعحديييد أوجييه الصييرف إلقييامتهم وانتقيياالعهم بنييا ًء علييى اقتييراح
مجلس االعحياد وموافقية واعتمياد السيلطة المختصية طبقيا ً لليوائح
والقوانين الصادرة ف هذا الشأن.

ثانياًـ مقاب التدريب العمل :

في حاليية القيييام بالتييدريب المقييرر طبقيا ً للخطية المعتمييدة وفي حييدود البنييد المخصييب
بموازنته يصرف لمدرب كافة األنشطة المختلفة مكافأة عن فترة التدريب التي ال عقي
عن ساعتين ف التدريب العمل أو البروفات وبما ال يزيد على ثالث مرات عيدريب في
األسبوع بالفئات التالية:
(أ)  200جنيه كحد أقصى لألساعذة بالجامعات والمعاهد العلييا والعياملين مين و يائم
اإلدارة العليا (وكي وزارة ـ مدير عام).
( )  180جنيهييييا ً كحييييد أقصييييى لألسيييياعذة المسيييياعدين بالجامعييييات والمعاهييييد العليييييا
والعاملين من الدرجة األولى.
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(جـ)  160جنيها ً كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا.
(د)  140جنيه يا ً كحييد أقصييى للمدرسييين المسيياعدين والمعيييدين بالجامعييات والمعاهييد
العليا والعاملين من الدرجة الثانية.
(هـ)  120جنيها ً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة وما دونها.
(و) المختارون من غيير ميو ف الدولية مين أصيحا الخبيرة أو ذوي الكفياءة النيادرة
عحييدد فئيياعهم بنييا ًء علييى اقتييراح مجلييس االعحيياد وموافقيية الس يلطة المختصيية بمييا
يتناسب مع خبرات ك منهم وبشرط وجود بطاقة ضريبية لديهم.

ثالثاًـ مقاب إلقاء المحاضرات:

في حال ية القيييام بإلقيياء المحاضييرات المقييررة طبقيا ً للخطيية المعتمييدة وف ي حييدود البنييد
المخصب بموازنته يمنح من يكلم بإلقاء المحاضرات الت عخيدم النشياط مكافيأة عين
الساعة الواحدة بشرط أال عزيد المحاضرة على ساعتين ف اليوم كما يل :
(أ)  100جنيه كحد أقصى لألساعذة بالجامعات والمعاهد العلييا والعياملين مين و يائم
اإلدارة العليا (وكي وزارة ـ مدير عام).
( )  90جنيها ً كحد أقصى لألساعذة المساعدين بالجامعيات والمعاهيد العلييا والعياملين
من الدرجة األولى.
(جـ)  80جنيها ً كحد أقصى للمدرسين بالجامعات والمعاهد العليا.
(د)  70جنيها ً كحد أقصى للمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعات والمعاهد العلييا
والعاملين من الدرجة الثانية.
(هـ)  60جنيها ً كحد أقصى للعاملين من الدرجة الثالثة فما دونها.
(و) المختارون من غيير ميو ف الدولية مين أصيحا الخبيرة أو ذوي الكفياءة النيادرة
عحدد فئاعهم بنا ًء على اقتراح مجلس االعحاد وموافقة السلطة المختصة.

رابعاًـ مقاب لجان التحكيم:

(أ) يمنح حكام االعحادات الرياضية مقابالً نقيديا ً وفقيا ً لميا ييتم االعفيار علييه مسيبقا ً ميع
االعحادات الرياضية وفروعها.
( ) يمينح الحكيام ميين خيارج االعحيادات الرياضييية مقيابالً نقيديا ً عيين كي مبياراة حسييب
اآلع :
 100جنيييه كحييد أقصييى عيين المبيياراة لفييرر منتخبييات الجامعيية ،وبحييد أقصييى 4
مباريات ف الدورة الواحدة.
 60جنيه يا ً كحييد أقصييى عيين المبيياراة لفييرر الكليييات وميين ف ي حكمهييا ،وهييذا بحييد
أقصى  4مباريات ف الدورة الواحدة.
(جـ) للمسابقات والبحيوث المشيكلة مين  3حكيام عليى األكثير مكافيأة بواقيع  70جنيهيا ً
عن الجلسة الواحدة لك عضو من أعضاء اللجنية بحيد أقصيى  200جنييه للعمي
الواحد ،بصرف النظير عين الدرجية الو يفيية ،وذلي في حيدود متطلبيات النشياط
واالعتمادات المتاحة.
أما األعمال على المستو القم فتحدد قيمة المكافأة بنا ًء على اقتراح مجلس االعحياد
وموافقة السلطة المختصة وذل ف حدود نوع البند المخصب.
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خامساًـ مقاب االشتراج ف الرحالت:

ف إطار الخطة الموضوعة والبند المخصب بموازنة االعحاد عحدد السيلطة المختصية
من يشرف على النشاط من أحد أعضاء هيئة التدريس أو أحد مشرف رعايية الشيبا
على مستو الكلية أو المعهد أو الجامعة ،يشترط وجود مشرفة في الرحلية في حالية
اشتراج طالبات.
ويجوز إعفاء المشرفين على الرحلة واإلداريين من دفع قيمة االشتراج.
وعحدد قيمة االشتراج ف الرحالت على النحو التال :
(أ) ال يق إشتراج الطالب ف الرحلة داخ جمهورية مصير العربيية عين ( )%30مين
عكاليم الرحلة وال يق عن ( )%50من عكاليم الرحلة خارج الجمهورية.
( ) يجوز اإلعفاء من جزء أو ك قيمة االشتراج بنا ًء على اقتراح من مجلس االعحياد
وموافقة السلطة المختصة على أن يكون اإلعفاء مسببا ً.
(جييـ) عختييار السييلطة المختصيية أحييد العيياملين برعاييية الشييبا عسييتخرج باسييمه سييلفة
مؤقتة ليقيوم بعملييات الصيرف والنيواح اإلداريية بالرحلية عليى أن ييتم عسيويتها
فور االنتهاء من الرحلة وفقا ً لما عقض به القرارات الصادرة ف هذا الشأن.
(د) عورد اشتراكات الرحلة إلى حسيا االعحياد قبي قييام الرحلية ،وال عيرد االشيتراكات
لمن يتخلم بدون عذر يقبله مجلس االعحاد.

مادة ()31
السلفة المستديمة

يتم صيرف السيلفة المسيتديمة بموافقية رئييس مجليس اإلدارة عليى أن يعياد النظير في
قيمتها على أساس متوسج الصرف ك ستة أشهر ( )%50+طبقا ً للتعليمات الماليية،
وعكون ف عهدة أمين الخزينة ،ويكون الصرف منها لمواجهة المصروفات النثرية أو
العاجلييية التييي عتطلبهيييا حاجييية العمييي وذلييي طبقيييا ً ألحكيييام الالئحييية الماليييية للموازنييية
والحسابات وععديالعها.

مادة ()32
السلفة المؤقتة

لعمييد الكلييية أو المعهيد التييرخيب بصييرف سيلفة مؤقتيية ال عزييد علييى ( 8000ثمانييية
آالف جنيه) ،وما زاد عن ذل للمراقب المال ف الحياالت الضيرورية وفي األغيراض
التييي عتطليييب ذلييي  ،عليييى أن يكيييون الصيييرف ألحيييد العييياملين مييين خيييارج الحسيييابات
والخاضعين لنظام الضمان الحكوم  ،ويتم عسويتها بمجرد االنتهاء مين الغيرض اليذي
صرف من أجله وبحد أقصى شهرين مين عياريخ الصيرف أو قبي نهايية السينة الماليية
أيهما أقر وال يجوز صرف أكثر من سلفة لشخب واحد ف وق واحد ،ميع مراعياة
التعليمييات المالييية المنظميية لييذل والخاصيية بالسييلم المؤقتيية والمسييتديمة الييواردة في
الالئحة المالية للموازنة والحسابات.

مادة ()33
الحسابات الختامية

يعيد مركيز ميال لكي اعحياد طيال (جامعية ـ كليية ـ معهيد) طبقيا ً لقيرار رئييس مجلييس
الييوزراء المشييار إليييه عحي إشيراف الوحييدة الحسييابية شييهريا ً وكي ثالثيية أشييهر وفقيا ً
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للتقسيييم االقتصييادي وطبق يا ً لألسيياس النقييدي لجميييع أبييوا الموازنيية ،ويضييم للمركييز
المييال للجامعيية أو الكلييية أو المعهييد عيين ذات الفتييرة ،كمييا يعييد الحسييا الختييام ف ي
نهايييية كييي سييينة ماليييية ويعيييرض عليييى مجليييس اإلدارة عمهييييداً لعيييرض عليييى السيييلطة
المختصة للموافقة علييه ،وعليى أن يتضيمن الحسيا الختيام للجامعية بييان األصيول
والمييال العييام لالعحييادات الطالبييية ،مييع االلتييزام بالمواعيييد والقواعييد المحييددة ميين قب ي
وزارة المالية.
ويييتم موافيياة قطيياع الحسييابات الختامييية ببيييان متابعيية شييهري وك ي ثالثيية أشييهر وكييذا
الحسا الختام ف نهايية كي سينة ماليية بكشيم عتضيمنه االسيتمارة رقيم (75ع.ح)
الخاصيية بالجامعيية موضييحا ً بييه موقييم الحسييا مصييروفا ً وإيييراداً والرصيييد في بداييية
ونهاية ك فترة مع إرفار صورة من كشم حسا البن المركزي الخا باالعحيادات
الطالبية وذل ف ضوء القوانين واللوائح والتعليميات المنظمية ليذل الشيأن وفي ي
منظوميييية إدارة المعلومييييات المالييييية الحكومييييية ( )GFMISوكييييذا منظوميييية الييييدفع
والتحصي اإللكترون (.TSA )GPS

مادة ()34
قسائم التحصي

يقتصر استخدام قسائم التحصي على النموذج (33ع.ح) وما يطرأ عليه مين ععيديالت
قانونييية عليييه والنميياذج التيي عوافييق عليهييا وزارة المالييية فيي المتحصييالت النقدييية
الخاصة بهذا الحسا  ،مع مراعياة التعليميات الماليية والمخزنيية في هيذا الخصيو ،
ويراعييى عطبيييق أحكييام قييرار السيييد األسييتاذ الييدكتور وزييير المالييية رقييم  760لسيينة
 2018بشأن عحصي المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خالل منظومية
الدفع والتحصي اإللكترون .

مادة ()35
أحكام ختامية

يجوز لمجلس االعحاد منح العضيوية الشيرفية للطيال المنتظميين ،أو طيال االنتسيا
الموجييه ،أو التعليييم اإللكتروني المييدمج أو الخييريجين الييذين كييان لهييم دور ريييادي في
العم الطالب بعيد موافقية السيلطة المختصية ،وبميا ال يزييد عين ثالثية أعضياء سينويا ً
دون أن يكون لهم حق التصوي ف الجلسات أو االنتخا أو الترشح.

مادة ()36

عختب إدارة رعاية الشيبا بالجامعية أو الكليية أو المعهيد باألعميال اإلداريية الخاصية
بلجان اإلشراف على االنتخابات.
وعتولى إدارة رعاية الشبا بالكلية أو المعهد معاونة مجلس االعحياد ولجيان األنشيطة
بالكلييية أو المعهييد ،وإعييداد جييداول األعم يال وعجهيزهييا ،ومحاضيير الجلسييات ومتابعيية
عنفيييذ القييرارات ،ويكييون مييدير إدارة رعاييية الشييبا بالكلييية أو المعهييد امينيا ً لصييندور
االعحاد ،ويجوز أن يستعين بأحد العياملين بالحسيابات لمعاونتيه ،وينشيأ مخيزن فرعي
لرعايية الشييبا بالكلييية أو المعهييد في حاليية عييدم وجييوده ويخصييب لييه أحييد العيياملين
أمينا ً له.
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ويتولى األخصائيون بإدارة االعحادات الطالبية بالجامعة معاونة مجلس االعحاد ولجيان
األنشييطة بالجامعيية وإعييداد جييداول األعمييال وعجهيزهييا ،ومحاضيير الجلسييات ومتابعيية
القرارات وعنفيذها ويكون مدير إدارة رعاية الشبا بالجامعة أمينيا ً لصيندور االعحياد،
ويجييوز ان يسييتعين بأحييد العيياملين بالحسييابات لمعاونتييه وينشييأ مخييزن فرعي لرعاييية
الشبا بالجامعة ف حالة عدم وجوده ويخصب له أحد العاملين أمينا ً له.

مادة ()37

ف ي حاليية عييدم عرشييح أي طالييب لخييوض انتخاب يات لجييان األنشييطة أو مجلييس االعحيياد
عصييدر السييلطة المختصيية قييراراً بتعيييين ميين عنطبييق عليييهم شييروط الترشييح ميين ب يين
أعضاء لجان األنشطة.

مادة ()38

ف حالة عدم عمثي أحد الطال مين ذوي االحتياجيات الخاصية في مجيالس االعحيادات
ف الجامعات أو الكليات أو المعاهد والتي عضيم طالبيا ً مين ذوي االحتياجيات الخاصية،
عصدر السلطة المختصة قراراً بتعيين ممث لهم بناء عليى عرشييح مين مجليس االعحياد
على أن يكون له كافة حقور وواجبات العضو المنتخب.

مادة ()39

يجب إخطار مجلس االعحاد بأي نشاط قب إقامته بمدة ال عقي عين سيبعة أييام للتنسييق
مع األنشطة األخر  ،ويجيوز لمجليس االعحياد بأغلبيية ثلثي أعضيائه رفي إقامية أي
نشاط ف حالة مخالفته ألهداف االعحاد ،ويتم إبالغ نائب رئيس الجامعة ووكيي الكليية
أو المعهد لشئون التعليم والطال العخاذ ما يلزم إليقاف هذا النشاط.

مادة ()40

مع مراعياة أحكيام قيانون الرياضية المشيار إلييه ،يقتيرح مجليس االعحياد بالتنسييق ميع
االعحيياد الرياضي المصييري للجامعييات والمعاهييد العليييا القييرارات الالزميية لتنظيييم كافيية
األنشطة الت يتنيافس فيهيا منتخبيات الجامعيات المصيرية ،أو عشيترج فيهيا المنتخبيات
القومية الموحدة للجامعات المصرية مع المؤسسات المماثلة بالدولية األخير  ،ويتيابع
مجالس اعحاد طال الجامعات المصرية عنفيذ عل القرارات ك فيما يخصه.

مادة ()41

يتم وضع خطج وبرامج األنشطة الطالبيية بالتنسييق بيين اعحياد الطيال وإدارة رعايية
الشبا قب العرض على السلطة المختصة العتمادها ،والعم عليى عنفييذها بالتنسييق
مع اعحاد الطال .

مادة ()42

يييتم رفييع الغيييا عيين الطييال المشيياركين في األنشييطة وععويضييهم عيين المحاضييرات،
والحصييب العملييية ،واالمتحانييات خييالل فتييرة مشيياركتهم ف ي األنشييطة الرسييمية علييى
مستو الجامعات أو الكلية أو المعهد ،سواء على المستو المحل أو الدول .
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مادة ()43

للسلطة المختصة بنا ًء على عرشيح مجلس االعحاد أو اللجنية ععييين أحيد أعضياء هيئية
التدريس مستشاراً لك لجنة من لجان االعحاد.

مادة ()44
أموال االعحادات

ععتبيير أمييوال وممتلكييات االعحييادات الطالبييية الثابتيية والمنقوليية أمييواالً عاميية وعسييري
بشأنها أحكام كافة القوانين والقرارات المتعلقة باألموال العامة طبقيا ً لينب الميادة 14
من قانون الهيئات العامة رقم  61لسنة .1963

مادة ()45
عنظيم التعاقدات

عسييري أحك يام عنظيييم التعاقييدات الصييادرة بالقييانون رقييم  182لسيينة  2018والئحتييه
التنفيذية وأية ععديالت عطرأ عليه على كافة أعمال االعحادات الطالبية.

مادة ()46
المخازن

عسييري أحكييام الئحيية المخييازن الحكومييية وععييديالعها علييى جميييع األعمييال المخزنييية
الخاصة باالعحادات الطالبية.

مادة ()47
الرقابة والتفتي

عخضييع حسييابات وأعمييال االعحييادات الطالبييية لتفتييي ورقابيية وزارة المالييية والجهيياز
المركييزي للمحاسييبات وكافيية األجهييزة الرقابييية األخيير  ،وعلييى القييائمين بالعم ي بهييا
عقديم كافة المستندات والبيانات الت عطلبها هذه األجهزة.

مادة ()48
القوانين الحاكمة

قييانون عنظيييم الجامعييات الصييادر بالقييانون رقييم  49لسيينة  1972والئحتييه التنفيذييية
وععديالعهما بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  2523لسنة 2017
قيييانون الموازنييية العامييية للدولييية الصيييادر بالقيييانون رقيييم  53لسييينة  1973والئحتيييه
التنفيذية.
قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  61لسنة 1963
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  81لسنة 2016
قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم  67لسنة 2016
قييانون ضييريبة الدمغيية الصييادر بالقييانون رقييم  111لسيينة  1980والئحتييه التنفيذييية
وععديالعهما.
القيييانون رقيييم  127لسييينة  1981بشيييأن المحاسيييبة الحكوميييية والئحتيييه التنفيذيييية
وععديالعهما.
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قانون عنظيم التعاقدات رقم  182لسنة  2018والئحته التنفيذية وععديالعهما.
قانون الضرائب على الدخ الصادر بالقانون رقم  91لسنة  2005والئحتيه التنفيذيية
وععديالعهما.
قييييرار رئيييييس الجمهورييييية بالقييييانون رقييييم  42لسيييينة  1967بشييييأن التفييييوي فيييي
االختصاصات.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقيم  511لسينة  2014والمعيدل بقيرار رقيم  549لسينة
 2014بشأن بدل حضور الجلسات واللجان.
قرار رئييس مجليس اليوزراء رقيم  122لسينة  2015بشيأن عحقييق االنضيباط الميال
واإلداري ورفع كفاءة اإلنفار الحكوم .
الئحة المخازن الحكومية وععديالعها.
الئحيية أربييا العهييد المعدليية بقييرار رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم  861لسيينة 2017
وكتا دوري رقم  2،1لسنة  2018الصادر من صندور التأمين الحكيوم لضيمانات
أربا العهد.
الئحة بدل السفر ومصاريم االنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهوريية رقيم  41لسينة
 1958وععديالعه.
الالئحة المالية للموازنة والحسابات وععديالعها.
الئحة المحفو ات الحكومية.
منشور عام وزارة المالية رقم  3لسنة 2017
الكتا الدوري رقم  15لسنة  1987بشأن الدلي االسترشادي للتدريب.
الكتا اليدوري رقيم  55لسينة  2016بشيأن سيداد مقابي اسيتخدام أصيول الجهية في
أعمال عخب الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخا .
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  123لسينة  2017بشيأن صيرف جمييع المسيتحقات
من خالل نظام الدفع اإللكترون .
قرار رئييس مجليس اليوزراء رقيم  2374لسينة  2017بشيأن نظيام إدارة المعلوميات
المالية الحكومية (.)GFMIS
وعطبق أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نب خا ف هذه الالئحة.

مادة ()49
سريان الالئحة

عسييري أحكييام هييذه الالئحيية ميين عيياريخ موافقيية وزارة المالييية عليهييا وإصييدارها ميين
السلطة المختصة ،وال يجوز إجراء أي ععدي عليها إال بعد موافقة وزارة الماليية ،ميع
مراعاة إلغاء العم بالالئحة المالية واإلدارية لالعحادات الطالبيية بالجامعيات والسيابق
اعتمادها من لجنة اللوائح الخاصة المنعقدة بجلستها بتاريخ .2018/1/15
عيييييم مراجعييييية هيييييذه الالئحييييية بمعرفييييية لجنييييية الليييييوائح الخاصييييية بجلسيييييتها بتييييياريخ
.2018/12/10

رئيس قطاع
الحسابات والمديريات المالية
(محاسب /عماد عبد هللا عواد)

39

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة ينايـر 2019

40

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة ينايـر 2019

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

رابعـــــ ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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قرارات
اجتماع المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )684بتاريخ 2019/1/19م
* موضوعات االستهالل
أوالً :مناقشة موضوع عقييم وحدات الطوارئ بالمستشفيات الجامعية.
• القرار:
التوصيييية ليييد السيييادة رؤسييياء الجامعيييات بسيييرعة عقيييييم وحيييدات الطيييواري
بالمستشييييفيات الجامعييييية ميييين خييييالل اإلدارات الهندسييييية بالجامعييييات ،لتحديييييد
االحتياجات الضرورية الالزمية لتطيوير أداء وحيدات الطيوارئ ،وعحدييد التكلفية
المادية المطلوبية للتنفييذ ،وذلي لوضيعها ضيمن خطية اليوزارة لتطيوير وحيدات
الطوارئ بكافة المستشفيات الجامعية.

ثانياً :االستعداد لالمتحان المعرف لكليات الطب ـ مارس .2019
• القرار:
التأ كيد على الجامعات بضرورة االستعداد إلجراء االختبار المعرفي الموحيد في
مرحلته الثانية لطال كليات الطب بالجامعات المصرية يوم  7مارس المقب .

ثالثاً :متابعة انتظام السادة أعضاء هيئة التدريس ف الحضور بالجامعات.
• القرار:
التوصية لد السادة رؤساء الجامعات بالتأكيد في مجيالس الجامعيات والكلييات
واألقسييام علييى ضييرورة انتظييام السييادة أعضيياء هيئيية التييدريس فيي الحضييور
للجامعيية وااللتييزام بجييداول محاضييراعهم ،ومباشييرة األعمييال الموكليية إليييهم ميين
أعمييال كنتييرول ،وأعمييال إدارييية ... ،إلييخ ،وأن عنفيييذ هييذا األميير هييو مسييئولية
مباشرة للسيد رئيس الجامعة وعميد الكلية ورئيس القسم.

رابع ياً :متابعيية خطيية الجامعييات لألنشييطة الطالبييية خييالل أجييازة نصييم العييام
.2019
• القرار:
التأكيد على الجامعات بضرورة التنسيق مع معهيد إعيداد القيادة بحليوان لتنفييذ
خطية األنشييطة الطالبييية خييالل أجييازة نصييم العييام سييواء الثقافييية أو الفني ية أو
الرياضية.
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مبادرة " صنايعية مصر".

التأكيييد لييد السييادة رؤسيياء الجامعييات بسييرعة عنفيييذ مبييادرة السيييد رئيييس
الجمهوريييية بعنيييوان " صييينايعية مصييير" التييي عهيييدف إليييى عيييدريب وعأهيييي
أصحا األعمال اليدوية والحرف والمهن مثي النجيارة والسيباكة والكهربياء
والحرف التراثيية مثي صيناعة السيجاد والخيزف والنحي والصيدف وغيرهيا
من الحرف ،على أن عقوم الجامعات بالمشاركة ف المبادرة مين خيالل عيوفير
بييرامج التييدريب والتأهي ي الييالزم إلعييداد الكييوادر الفنييية لمواكبيية احتياجييات
سييور العم ي ميين العماليية المدربيية ،وميينحهم شييهادة معتم يدة ميين الجامعييات،
وسرعة إعداد ك جامعة لخطة عنفيذية ف محيطهيا اإلقليمي  ،وعحدييد آلييات
التواص ميع المسيتفيدين مين المبيادرة ،وعوقيتيات التنفييذ ،وأسيماء الخبيراء
المشيياركين ،وجييداول البييرامج التدريبييية ،وعوثيييق البرنييامج التنفيييذي لكيي
جامعة ف هذا الشأن.

سادساً :كتا السيد اللواء /مدير مكتيب السييد رئييس الجمهوريية المتضيمن
موافقييية السييييد رئييييس الجمهوريييية عليييى رعايييية سييييادعه للمنتيييد
العالم للتعليم العيال والبحيث العلمي ميا بيين الحاضير والمسيتقب
والمقرر عقده بفندر الماسة بالعاصمة اإلدارية الجدييدة ليكيون مين
أول األحداث العلمية الكبير التي عستضييفها العاصيمة وذلي خيالل
الفترة من  6-4أبري .2019
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ عوجييه الشيكر للسييد اليرئيس عبيد الفتياح السيسي لقبيول سييادعه رعايية
المنتد العالم للتعليم العال والبحث العلم ما بين الحاضر والمسيتقب
خالل الفترة من (4ـ )6أبري المقب  ،وذل عماشيا ً مع إعالن عام 2019
عاما ً للتعليم.
2ـ التأكيد لد السادة رؤساء الجامعات بضرورة مشاركة الجامعيات الدوليية
فيي المنتييد العييالم للتعليييم العييال والبحييث العلميي مييا بييين الحاضيير
والمسييتقب لعييرض عجييار ععاونهييا مييع الجامعييات المصييرية في مجيياالت
التعليم والبحث العلم واآلثار اإليجابية الت عرعبي عليى ذلي  ،ومناقشية
دعييم فيير التعيياون المسييتقبل ف ي كافيية المجيياالت التعليمييية والعلمييية،
ودراسة عطوير البرامج المشتركة والشيهادات الدوليية المعتميدة بمختليم
التخصصيييات العلميييية ،وكيييذل مراكيييز التمييييز المنشيييأة داخييي الجامعيييات،
وكذل إعداد عقرير عن المسابقات العالمية الت اشيترك فيهيا الجامعيات
ممثلة ف كليات مختلفة على مسيتو العيالم بحييث ييتم عكيريمهم في هيذا
المييؤعمر ،وإبييراز الشييهادات الت ي عييم منحهييا ف ي عخصصييات معينيية مث ي
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موضوع سبار السيارات أو الطائرات بدون طيار وما شيابه ذلي  ،وكيذل
على مستو التميز العلم والفن والرياض .
3ـي عكليييم السيييد أ.د /عييادل عبييد الغفييار (المستشييار اإلعالمي لييوزير التعليييم
العال والبحيث العلمي ) بإعيداد عيرض عقيديم ـ بيالتنظيم والتنسييق ميع
السييادة رؤسييياء الجامعيييات ـ ييييتم فيييه إبيييراز ميييا أنجزعيييه الجامعيييات مييين
التكليفيييييات الرئاسيييييية خيييييالل االجتمييييياع األول بحضيييييور السييييييد رئييييييس
الجمهورية بجامعة القاهرة.

سابعاً :متابعة عقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ التوصية لد السادة رؤساء الجامعيات بسيرعة اليرد عليى ميا ييرد بتقيارير
الجهياز المركييزي للمحاسييبات حتييى يتسينى لييوزارة التعليييم العييال والبحييث
العلم الرد على الجهات المعنية بخصو ما عم ذكره ف التقارير.
2ـ عكليم السيد أ.د /محمد مصطفى لطيم (أميين المجليس األعليى للجامعيات)
بالتواص مع اللجنة المشكلة لحصر واستغالل األصول غيير المسيتغلة في
الوزارات العخاذ اإلجراء المناسب حيال هذه األصول.

ثامناً :النظر فيما يل :
ـ كتا السيد اللواء /مدير مكتب السيد رئيس الجمهوريية المتضيمن موافقية
السييد رئييس الجمهورييية عليى الخطية المقترحيية مين وزارة التعلييم العييال
والبحث العلمي للتوعيية بمنظومية دعيم السيلع التموينيية " عنقيية بطاقيات
التمييوين بهييدف وصيول الييدعم لمسييتحقيه" ،عنفيييذاً لتكليفييات السيييد رئيييس
الجمهورية ف هذا الشأن.
ـيي كتييا السيييد اللييواء أ.ح /أمييين عييام مجلييس الييوزراء بشييأن طلييب السيييد
الدكتور رئيس مجليس اليوزراء عفعيي خطية وزارة التعلييم العيال والبحيث
العلم بشأن منظومة النظافية الجدييدة التي عسيعى إليهيا الدولية وأهميتهيا
على البيئة وصحة المواطنين ،عنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية ف
هذا الشأن.
وعكليييم السييادة رؤسيياء الجامعييات بتنفيييذ ومتابعيية عنفيييذ خطيية الييوزارة
وموافاة السيد األستاذ اليدكتور وزيير التعلييم العيال والبحيث العلمي بتقريير
مفص ف هذا الشأن.
• القرار:
عكليييم السيييد أ.د /عييادل عبييد الغفييار (المستشييار اإلعالميي لييوزير التعليييم العييال
والبحث العلم ) بإرسال خطة وزارة التعليم العال والبحث العلم بشأن (منظومة
دعم السلع التموينيية " عنقيية بطاقيات التميوين بهيدف وصيول اليدعم لمستحقيه"يـ
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منظوميية النظافيية الجديييدة) للسييادة رؤسيياء الجامعييات ،ومتابعيية الجامعييات في هييذا
الشأن.

عاسعاً :مناقشية موضيوع إعيداد خطية عسيويقية السيتقطا الطيال الوافيدين
للدراسة بالجامعات المصرية.
• القرار:
التوصيييية ليييد السيييادة رؤسييياء الجامعيييات بسيييرعة إعيييداد خطييية عسيييويقية
الستقطا الطال الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية بالتنسيق ميع اإلدارة
المركزية لشئون الطال الوافدين بوزارة التعليم العال والبحث العلم .

عاشراً :كتا السيد اللواء أ.ح /أمين عيام مجليس اليوزراء بشيأن عوجيهيات
السيد رئيس مجلس اليوزراء بضيرورة التنسييق ميع وزارة الميوارد
المائييية والييري قبي الشييروع في عنظيييم أو رعاييية أي ميين الفعاليييات
الت ععن بالمياه (مؤعمرات /ور عم  /دورات عدريبية).
• القرار:
أحيج المجلس علما ً بكتا السيد اللواء أ.ح /أمين عام مجلس الوزراء بشيأن
عوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بضرورة التنسيق ميع وزارة الميوارد
المائية والري قب الشروع ف عنظيم أو رعايية أي مين الفعالييات التي ععني
بالمياه (مؤعمرات /ور عم  /دورات عدريبية).

حيييادي عشييير :مناقشييية موضيييوع الئحييية الجيييزاءات اليييواردة بقيييانون عنظييييم
الجامعات والئحته التنفيذية.
• القرار:
عكليم السيد أ.د /صبري محمد السنوس (المستشار القانون للمجلس
األعليييى للجامعيييات) بإعيييداد مقتيييرح بتعيييدي الئحييية الجيييزاءات اليييواردة
بقانون عنظيم الجامعات والئحته التنفيذية ،يعرض ف جلسة قادمة.

* المصادقات

( )1التصديق على محضير اجتمياع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم
( )683بتاريخ .2018/12/22
• القرار:
المصادقة على محضير اجتمياع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم ()683
بتاريخ .2018/12/22
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* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسية رقيم
( )64بتاريخ .2019/1/13
• القرار:
اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتيب المجليس األعليى لللجامعيات الجلسية رقيم ()64
بتيياريخ ( 2019/1/13المتضييمن الموضييوعات ميين رقييم  2إلييى رقييم  )34وذل ي
على النحو التال :

( )28اقتييراح لجنيية قطيياع الدراسييات االقتصييادية والعلييوم السياسييية لوضييع
لوائح استرشادية خاصة بالقطاع ألقسام االقتصاد والعلوم السياسية.
• القرار:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى اللييوائح االسترشييادية ألقسييام االقتصيياد ،والعلييوم
السياسيييية فييي الجامعيييات المصيييرية ،وكيييذل الليييوائح االسترشيييادية لبيييرامج
الحصيول علييى درجيية الماجسييتير في االقتصيياد ،وفي العلييوم السياسييية ،فضيالً
عيين نمييوذج التقرييير المقتييرح كتابتييه ميين أعضيياء اللجييان الفرعييية الت ي عقييوم
بالزيارة الميدانية ،ومقترح ضوابج عم هذه اللجان الفرعية.

* اعتميياد محضيير اجتميياع المجلييس األعلييى لشييئون خدميية المجتمييع وعنمييية
البيئة الجلسة رقم ( )41بتاريخ .2019/1/2
• القرار:
اعتميياد محضيير اجتميياع المجلييس األعلييى لشييئون خدميية المجتمييع وعنمييية البيئيية
الجلسة رقم ( )41بتياريخ ( 2019/1/2المتضيمن الموضيوعات مين رقيم  35إليى
رقم  )48وذل على النحو التال :

( )35متابعيية موضييوع دور الجامعييات المصييرية فيي المسيياهمة فيي محييو
األمية وععليم الكبار.
• القرار:
قرر المجلس بتشكي لجنة من ك من السادة:
الدرجة
االسم
وزييير التربييية والتعليييم السييابق ورئيييس لجنيية قطيياع
أ.د /الهالل الشربين
التربية النوعية واالقتصاد المنزل
أ.د /حسن حسين البيالوي رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية
نائييب رئيييس جامعيية مدينيية السييادات لشييئون المجتمييع
أ.د /حمدي عمارة
وعنمية البيئة
نائيييب رئييييس جامعييية جنيييو اليييوادي لشيييئون خدمييية
أ.د /يوسم غرباوي
المجتمع وعنمية البيئة
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نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتميع
وعنمية البيئة
األستاذ بجامعة عين شمس
رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة ععليم الكبار

وذلي إلعييداد مقتييرح عوصيييات حييول كيفييية مسيياهمة الجامعييات في حي مشييكلة محييو
األمية (سياسات عامة ـ خطة عنفيذية بإجراءات وآليات محو األمية خيالل فتيرة زمنيية
محددة) ،باعتبار الجامعات شري فاع ف هذا الشأن.

( )38متابعييية موضيييوع مقتيييرح إسيييتراعيجية مكافحييية التطيييرف واإلرهيييا
بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس عأجي الموضوع السيتكمال اللجنية عملهيا ،وذلي في خيالل شيهر
على األكثر.

( )39متابعة موضوع إعداد خطة عنفيذية إلدارة الحصة المائية في سينوات
م ء سد النهضة خالل عام ونصم.
• القرار:
قرر المجلس عكليم السيد أ.د /سعيد ضو (نائب رئيس جامعية القياهرة لشيئون
خدميية المجتميييع وعنميييية البيئييية) باسيييتكمال الدراسييية المقدمييية مييين السييييد أ.د/
عيياطم أبييو النييور (القييائم بعم ي رئيييس جامعيية قنيياة السييويس ورئيييس اللجنيية
المشكلة ف هذا الشأن) من الناحيية اإلقتصيادية وذلي بالتنسييق والتعياون ميع
ك ي ميين السيييد أ.د /عمييرو عييدل (نائييب وزييير التعليييم العييال والبحييث العلم ي
لشييئون الجامعييات) والسيييد أ.د /نظم ي عبييد الغن ي (نائييب رئيييس جامعيية عييين
شمس لشئون خدمة المجتمع وعنمية البيئة ،وذل ف خالل شهر على األكثر.

( )40متابعييية موضيييوع عوزييييع القوافييي الطبيييية للجامعيييات المصيييرية عليييى
مناطق الجمهورية.
• القرار:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى عوزيييع القوافي الطبييية للجامعييات المصييرية علييى
مناطق الجمهورية وفقا ً للجداول المرفقة ،ميع التأكييد عليى الجامعيات بيااللتزام
بها.

* اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسيات العلييا والبحيوث
الجلسة رقم  35بتاريخ .2019/1/9
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• القرار:
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعليى لشيئون الدراسيات العلييا والبحيوث الجلسية
رقم  35بتاريخ ( 2019/1/9المتضمن الموضيوعات مين رقيم  49إليى رقيم )53
وذل على النحو التال

( )49متابع ية موضييوع المشييكالت الت ي عواجييه الطييال الوافييدين المقيييدين
بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
• القرار:
بالنسبة لجذ الطال الوافدين من دولة نيجيريا للدراسة بالجامعات الحكومية
المصرية:
قرر المجلس ما يل :
1ـي عسييهي إجييراءات التسييجي ف ي درجييات الماجسييتير والييدكتوراه بمييا يسييمح
للطاليييب بالتسيييجي مييين بليييده عليييى الموقيييع اإللكترونييي للجامعييية واإلدارة
المركزية لشئون الطال الوافدين بوزارة التعليم العال والبحث العلم .
2ـ العم على عقيد اعفاقييات وبروعوكيوالت ععياون ميع الجهيات المعنيية بدولية
نيجيريييييا لتبييييادل الميييينح الطالبييييية ،والتسييييويق الجيييييد للبييييرامج التعليمييييية
بالجامعات المصرية بالخارج وذل من خالل المواقع اإللكترونية للجامعيات
واإلدارة المركزية لشئون الطال الوافيدين وقطياع البعثيات بيوزارة التعلييم
العال والبحث العلم .
3ـ مخاطبة السيفارة المصيرية بدولية نيجيرييا إلرسيال أسيماء وبيانيات الطيال
الراغبين ف الدراسة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية للسيماح
لهم بدخول البالد إلنهاء إجراءات دراسيتهم لحيين ورود الموافقيات األمنيية
والحصول على عأشيرة الطال  ،ويتم ذل من خيالل قطياع الشيئون الثقافيية
والبعثيييات بيييوزارة التعلييييم العيييال والبحيييث العلمييي بالتنسييييق ميييع وزارة
الخارجية وسفارة دولة نيجيريا ف جمهورية مصر العربية.
بالنسييبة لمعامليية الطالييب األردن ي ميين حيييث اسييتيفاء الرسييوم الدراسييية بمبييدأ
المعاملة بالمث :
قرر المجلس عأجي الموضوع لمزيد من الدراسة.
بالنسبة للنظير في إمكانيية قبيول الطيال الوافيدين غيير الحاصيلين عليى عقيدير
جيد بالدراسات العليا:
قرر المجلس االلتزام بالقواعد المقررة ف هذا الشأن.
بالنسيييبة للنظييير فييي إمكانيييية إعفييياء الطيييال الوافيييدين الحاصيييلين عليييى مييينح
للتسجي ف الدراسات العليا بالجامعات المصرية من رسيوم معادلية الشيهادات
الدراسية الحاصلين عليها:
قيرر المجليس عأجيي الموضيوع لحييين إعيداد إحصيائيات عيين الطيال الوافييدين
وبيانات الدرجات العلمية الحاصلين عليها.
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بالنسييبة للنظيير ف ي فييتح قنييوات خاصيية بييالطال الوافييدين بسييمينارات األقسييام
وكيييذل إدارة الدراسيييات العلييييا فيميييا يخيييب التسيييجي والتشيييكي والمناقشييية
وإجراءات القبول:
قرر المجلس الموافقية عليى فيتح قنيوات خاصية بيالطال الوافيدين بسيمينارات
األقسام وكذل إدارة الدراسات العليا فيما يخب التسجي والتشكي والمناقشية
وإجراءات القبول.
بالنسييبة للنظيير ف ي طلييب الطييال السييوريين الحاصييلين علييى الثانوييية العاميية
المصرية ودرجة البكالوريوس من الجامعات المصرية ويرغبون في التسيجي
بالدراسييات العليييا في العييام الجييامع  2019/2018فيمييا يخييب المصييروفات
الدراسية:
قرر المجلس االلتزام بالقواعد المقررة ف هذا الشأن.
بالنسبة للنظر ف رف جامعت عين شمس وحلوان معاملة طيالبين سيوريين
من حيث سداد المصروفات بنظيام الفصي الدراسي الواحيد حييث أنهيم التحقيوا
بالدراسات العليا قب صدور قرار المجلس ف هذا الشأن:
قييرر المجلييس الموافقيية علييى عطبيييق قييرار المجلييس األعلييى للجامعييات الصييادر
بشييأن سييداد المصييروفات الدراسييية بنظييام الفصي الدراس ي الواحييد علييى كافيية
الطال الوافدين المقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية.
بالنسيييبة للنظييير فييي طليييب الطيييال الوافيييدين ـ اليييذين يرغبيييون فييي اسيييتكمال
الدراسات العليا للحصول على الماجستير من كلية الحقيور بجامعية المنصيورة
ـي إعفيائهم مين سيداد رسيوم القييد حيييث أنهيم قياموا بسيداد رسيوم القييد لدرجيية
الدبلوم بكلية الحقور بجامعة اإلسكندرية:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى جامعت اإلسكندرية والمنصورة لإلفيادة بميا
يتم ف هذا الموضوع ف ضوء القواعد المقررة ف هذا الشأن.

( )50متابعة موضوع قواعيد عنظييم مزاولية السيادة أعضياء هيئية التيدريس
للمهنيية ف ي مجييال عخصصيياعهم خييارج أوقييات العم ي الرسييمية عنفيييذاً
للمادة رقم ( )100من قانون عنظيم الجامعات رقم  49لسينة ،1972
ورأي السيييد أ.د /المستشييار القييانون للمجلييس األعلييى للجامعيات ف ي
هذا الشأن.
• القرار:
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قييرر المجلييس إحاليية عقرييير السيييد أ.د /صييبري محمييد السنوسيي (المستشييار
القييانون للمجلييس األعلييى للجامعييات) ـ بشييأن مقتييرح قواعييد عنظيييم مزاوليية
السييادة أعضيياء هيئيية التييدريس للمهنيية ف ي مجييال عخصصيياعهم خييارج أوقييات
العم الرسمية عنفيذاً للمادة رقيم ( )100مين قيانون عنظييم الجامعيات رقيم 49
لسنة  1972ـ إلى السيد أ.د /أحمد فرج القاصد (نائب رئييس جامعية المنوفيية
لشييئون الدراسييات العليييا والبحييوث ورئيييس اللجنيية المشييكلة ف ي هييذا الشييأن)
لمراجعة النصو الواردة به وإعيداد المقتيرح في صيورعه النهائيية ويعيرض
ف الجلسة القادمة.
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( )51كتييا ك ي ميين السيييد أ.د /نائييب وزييير التعليييم العييال والبحييث العلم ي
لشييئون الجامعييات والسيييدة أ.د /القييائم بأعمييال رئيييس قطيياع الشييئون
الثقافية والبعثيات بيوزارة التعلييم العيال والبحيث العلمي بشيأن بحيث
إمكانييية عقييديم شييركة  IBMلعييدد ميين المبييادرات لييدعم قطيياع التعليييم
العال والجامعات المصرية مين خيالل عيوفير بيرامج التيدريب الالزمية
للطال والباحثين وأساعذة الجامعيات في مختليم عخصصيات وفيروع
التكنولوجيا الحديثة مث اليذكاء اإلصيطناع وأمين المعلوميات ،وذلي
من خالل إنشاء مراكز وأقسام للتدريب داخ الجامعات المصرية يقوم
بالتدريس فيها خبراء من الشركة.
• القرار:
أحيج المجلس علما ً بكتا ك من السيد أ.د /نائب وزير التعليم العيال والبحيث
العلم ي لشييئون الجامعييات والسيييدة أ.د /القييائم بأعمييال رئيييس قطيياع الشييئون
الثقافييية والبعثييات بييوزارة التعليييم العييال والبحييث العلمي بشييأن بحييث إمكانييية
عقديم شركة  IBMلعدد مين المبيادرات ليدعم قطياع التعلييم العيال والجامعيات
المصرية من خالل عوفير بيرامج التيدريب الالزمية للطيال والبياحثين وأسياعذة
الجامعييات فيي مختلييم عخصصييات وفييروع التكنولوجيييا الحديثيية مثيي الييذكاء
اإلصطناع وأمن المعلومات ،وذلي مين خيالل إنشياء مراكيز وأقسيام للتيدريب
داخ الجامعات المصرية يقوم بالتدريس فيها خبراء من الشركة.

( )52زيييارة ععريفييية بيياإلدارة المركزييية لشييئون الطييال الوافييدين بييوزارة
التعليم العال بمقرها الجديد بح السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهرة.
• القرار:
أحيج المجليس علميا ً بيالعرض المقيدم مين السييدة أ.د /رشيا كميال (القيائم بعمي
رئيس اإلدارة المركزية لشئون الطال الوافدين بوزارة التعليم العال والبحيث
العلم ) بشأن الزيارة التعريفية باإلدارة المركزية لشئون التعليم الطال .

* اعتماد محضر اجتمياع المجليس األعليى لشيئون التعلييم والطيال الجلسية
رقم  67بتاريخ .2019/1/9
• القرار:
اعتماد محضير اجتمياع المجليس األعليى لشيئون التعلييم والطيال الجلسية رقيم 67
بتاريخ ( 2019/1/9المتضمن الموضوعات من رقم  54إلى رقم  )60وذل عليى
النحو التال :
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( )54عرض السيد أ.د /طايع عبد اللطيم طه ـ مستشار وزير التعليم العال
والبحييث العلميي لألنشييطة الطالبييية بشييأن آليييات عنفيييذ مييا جيياء ميين
عوصيات وعحقيق لألهداف " للبرنامج القوم لشبا مصر".
• القرار:
قرر المجلس عشكي لجنة من ك من السادة:
الدرجة
االسم
أ.د /طارق راشد رحمي نائبببئ رئبببعة جامةبببة ينببباو السبببيعة لشبببئي ال ة بببعم
يالطالئ
نائبببئ رئبببعة جامةبببة مدعنبببة السبببادال لشبببئي ال ة بببعم
أ.د /هاني عيسف
يالطالئ
نائئ رئعة جامةة عع شمة لشئي ال ة عم يالطالئ
أ.د /عبد الف اح سةيد
وذل لمراجعة آليات عنفيذ ما جاء من عوصيات بالتقرير المقيدم مين السييد أ.د/
طايع عبد اللطيم طه (مستشار وزير التعلييم العيال والبحيث العلمي لألنشيطة
الطالبية) عحقيقا ً ألهداف " البرنامج القوم لشبا مصر".

( )56التقرير المقدم من اللجنية المشيكلة لمراجعية دليي الشيهادات المعادلية
(العربية واألجنبية) للعام الجامع القادم .2019
• القرار:
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قرر المجلس ما يل :
أوالً :الموافقة على ما جاء بالتقرير والمتضمن ما يل :
1ـي مخاطبية السييادة المستشيارين والملحقيين الثقييافيين بالمكاعيب الثقافييية
المصرية باليدول المختلفية وذلي إلميدادنا بصيور مين الشيهادات التي
عصييدر ميين هييذه الييدول وكييذل قواعييد قبييول وحسييا هييذه الشييهادات
والكليات الت عقب بها والمواد المؤهلة بك شهادة ،وذل عن طرييق
السييييدة أ.د /كاميلييييا صيييبح (القيييائم بأعميييال رئييييس قطييياع الشيييئون
الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العال والبحث العلم ).
2ـ ي مخاطبيية وزارة التربييية والتعليييم والتعليييم الفنيي للقيييام بييدورها فيي
التأكيييد علييى معادليية واعتميياد الشييهادات المدرجيية بييدلي الشييهادات
المعادلييية (العربيييية واألجنبيييية) الصيييادر عييين مكتيييب عنسييييق القبيييول
بالجامعات والمعاهد.
ثانييياً :أن عسييتمر اللجنيية فيي أعمالهييا لالنتهيياء ميين مراجعيية دلييي الشييهادات
المعادلييية (العربيييية واألجنبيييية) قبييي بيييدء أعميييال مكتيييب عنسييييق القبيييول
بالجامعييات والمعاهييد للعييام الجييامع  ،2019وللجنيية أن عسييتعين بميين
عراه.
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( )57كتييا وزارة التعليييم العييال المتضييمن خطييا السيييد اللييواء /مسيياعد
األمين العام للمراسم والعالقات العامة برئاسة مجليس اليوزراء بشيأن
طلييب التشييرف برعاييية السيييد أ.د /رئيييس مجلييس الييوزراء بالمشييروع
الذي يقوم بتنظيميه سبيشييال كيارد (حمايية ـ صيحة ـ عيوفير) لتغطيية
طييال مراحيي التعليييم الجييامع الغييير قييادر علييى دفييع المصييروفات
بإصدار كروت رعاية صحية لهم مجاناً.
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
1ـ عدم الموافقة عليى المشيروع المقيدم مين سبيشييال كيارد (حمايية ـ صيحة ـ
عوفير) وذل لوجود رعاية صحية لطال الجامعات الحكومية المصرية.
2ـ عشكي لجنة من ك من السادة:
الدرجة
االسم
نائئ رئعة جامةبة القيباقعق لشبئي
أ.د /عبد الحكعم محمد إسماععل
ال ة عم يالطالئ
أ.د /طارق محمد سةعد أبي المةاطي نائبببئ رئبببعة جامةبببة دمعببباط لشبببئي
ال ة عم يالطالئ
نائببئ رئببعة جامةببة أسببعيط لشببئي
أ.د /شحا ه غرعئ محمد ش قامي
ال ة عم يالطالئ
لدراسة مد إمكانية االستفادة من الخدمات الصيحية بيين الجامعيات وبعضيها،
وللجنة ان عستعين بمن عراه.

* اعتميياد محضيير لجنيية العالقييات الثقافييية بييالمجلس األعلييى للجامعييات رقييم
( )131بتاريخ .2018/11/26
• القرار:
اعتميياد محضيير لجنيية العالقييات الثقافييية بييالمجلس األعلييى للجامعييات رقييم ()131
بتاريخ ( 2018/11/26المتضمن الموضوعات مين رقيم  61إليى رقيم  )65وذلي
على النحو التال :

( )66اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة صندور عحسيين أحيوال العياملين
بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس رقيم ( )3بتياريخ
.2018/12/30
• القرار:
قرر المجلس ما يل :
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1ـ مخاطبة وزير المالية من معال وزيير التعلييم العيال للموافقية عليى عحويي
أرصده صندور فور السبعين إلى صندور العاملين.
2ـ العاملين بالمستشيفيات الجامعيية هيم عياملون بالجامعيات وموجيودون عليى
قاعيييدة بيانيييات الميييو فين ومسيييتحقين فييي الصيييندور حتيييى ميييع إعفييياء
المستشيييفيات الجامعيييية مييين الحتمييييات ليييوزارة الماليييية أو الجامعيييات أو
الصناديق ععظيما لدورها ف الخدمة العالجية.
3ـ عشكي لجنة من ك من السادة:
ـ أمين مجلس إدارة الصندور
ـ مدير الصندور
ـ اللجنة المالية المنوط بها وضع قواعد الصرف
4ـ ي مخاطبيية السييادة رؤسيياء الجامعييات لموافيياه السيييد أ.د /عب يد الوهييا عييزت
(رئيس جامعة عين شمس ونائيب رئييس مجليس إدارة الصيندور) بدراسية
عن موارد ومصاريم الصناديق والحسابات الخاصة بها.

( )67ك تا السيد /المستشار القانون لوزير التعليم العيال والبحيث العلمي
المتضمن مشروع القرار الوزاري بشأن عحصي مبلق عشرة جنيهات
ميين كي طاليب بالجامعييات والمعاهييد المصييرية لصييالح صييندور عكييريم
شييهداء وضييحايا ومفقييودي ومصيياب العمليييات الحربييية واإلرهابييية
واألمنية وأسرهم.
• القرار:
قرر المجليس إحالية الموضيوع للسييد المستشيار /محميد المنشياوي المستشيار
القانون لوزير التعليم العال والبحث العلم لمزيد من الدراسة.

( )68عييرض عقرييير وعوصيييات الجهيياز المركييزي للمحاسييبات عيين متابعيية
وعقييييديم أداء الخدميييية التعليمييييية بالجامعييييات الحكومييييية عيييين عييييام
.2017/2016
• القرار:
قرر المجليس ضيرورة االهتميام بالصييانة الدوريية لمرافيق الجامعيات ،وعيوفير
االعتمادات الالزمة للجامعات المنشأة حديثا ً لتقوية البنية التحتية لها.

( )70إعييادة النظ ير ف ي القييرار الخييا
بكليات الجامعات الحكومية.
• القرار:
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البيييرامج ،وبميييا ال يخييي بالنسيييبة األصيييلية للتيييدريس طبقيييا ً لالمكانيييات الماديييية
والبشرية المتاحة لتغطية ك برنامج.

( )73االقتراح المقدم من لجنة قطاع الدراسات التجارية بشأن عقيديم كلييات
التجارة بالجامعات الحكومية المصرية مينح دراسيية مجانيية للعياملين
باألجهزة الحكومية ف برامج الماجستير المهن  MBAالت عقدمها
الجامعات.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ عقيدم كي كليية مين كلييات التجيارة بالجامعيات الحكوميية المصيرية عيدد 10
ميينح دراسييية مجانييية للعيياملين بيياألجهزة الحكومييية ف ي بييرامج الماجسييتير
المهن  MBAوالدكتوراه المهنية  DBAالت عمنحها هذه الكليات.
2ـ عوفر الجامعات الحكومية المصيرية عيدد مين المينح الدراسيية بالتخصصيات
الطبية النادرة ألطباء وزارة الصحة بمختلم محافظات الجمهورية؛ ألهمية
التدريب والتأهي للكوادر الطبية بوزارة الصحة النعكاس ذلي إيجابييا ً عليى
الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري.
3ـ ي زيييادة الميينح الت ي عقييدمها الجامعييات للطييال األفارقيية خاصيية دول حييوض
الني  ،وذل خالل العام الجامع القادم.

( )77كتا السيد أ.د /رئيس لجنة قطاع علوم الحاسيب والمعلوماعيية بشيأن
إعييداد بروعوكييول ععيياون بييين اللجنيية ومعهييد عكنولوجيييا المعلومييات
بيييوزارة االعصييياالت وعكنولوجييييا المعلوميييات لتيييدريب طيييال كلييييات
الحاسبات والمعلومات على التكنولوجيات الحديثة ف هذا المجال.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على بروعوكول التعاون بين لجنية قطياع عليوم الحاسيب
والمعلوماعييية ومعهييد عكنولوجيييا المعلومييات بييوزارة االعصيياالت وعكنولوجيييا
المعلومييات ،إلطييالر مبييادرة (آفييار) ،والمقييرر عوقيعييه يييوم  22ينيياير الجيياري
علييى هييام فعاليييات مييؤعمر " بنيياء القييدرات وعطييوير البييرامج والمقييررات
لقطاع عكنولوجيا المعلومات"؛ بهدف عدريب ( )5آالف طالب سنويا ً من طيال
كليييات الحاسييبات والمعلومييات علييى التكنولوجي يات الحديثيية ف ي هييذا المجييال،
وعأهيلهم لسور العم  ،وذل من خالل إقامة معسكرات عدريبية مكثفية للطيال
ف أجازات نصم العام الدراس واألجازات الصيفية بفروع المعهد المختلفة.

( )78المقترح المقدم مين السييد األسيتاذ اليدكتور /رئييس لجنية قطياع عليوم
الحاسب والمعلوماعية بشأن إنشاء شهادة أساسيات التحول الرقم .
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• القرار:
قيرر المجلييس الموافقية علييى اعتميياد اصيدار شييهادة أساسييات التحييول الرقمي
المقترحة مين قبي لجنية قطياع عليوم الحاسيب والمعلوماعيية وذلي عليى النحيو
التال :
ـ اصدار شهادة من وحدة التدريب على عكنولوجيا المعلوميات بمركيز الخيدمات
االلكترونييية والمعرفييية بأمانيية المجلييس األعلييى للجامعييات عحيي مسييمى "
شهادة أساسيات التحول الرقم " ،عليى أن عتيولى الوحيدة إدارة إصيدار علي
الشهادة ومتابعة أعمال الدراسة واالختبارات الخاصة بها.
ـ اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقم شرط أساس للقيد للطال المتقدمين
للدراسات العليا.

( )79كتا السيد أ.د /مدير مركز الخدمات االلكترونية والمعرفية بيالمجلس
األعلييى للجامعييات بشييأن اعتميياد محضيير اجتميياع مجلييس إدارة مركييز
الخدمات اإللكترونية والمعرفية المنعقد بتاريخ .2018/12/26
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يل :
1ـ اعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة مركيز الخيدمات اإللكترونيية والمعرفيية
المنعقد بتاريخ .2018/12/26
2ـ اعتماد مقاب خدمة عسيجي النطاقيات عحي النطيار العليوي  .egوالنطاقيات
الفرعية الت عح هذا النطار وفقا َ لما عم اعتماده ف اجتماع مجلس إدارة
المركيييز المنعقيييد بتييياريخ  2018/12/26باسيييتثناء النطاقيييات التييي ييييتم
عسجيلها عح النطيار الفرعي ( )edu.eg-.ac.egللجهيات التعليميية غيير
الحكوميييية (الجامعيييات الخاصييية ـ المعاهيييد الخاصييية ـ الميييدارس الخاصييية
والدوليييية) فقيييد وافيييق المجليييس عليييى عخفيييي مقابييي خدمييية عسيييجي علييي
النطاقات من 20000جنيهيا ً (فقيج عشيرون أليم جنيهياً) ليصيبح 10000
جنيها ً (فقج عشرة آالف جنيهاً) وكذل اعتماد القواعد والسياسات الخاصة
بتسجي كافة النطاقات.
3ـ ي اعتميياد اس يتمرار قيميية االشييتراكات السيينوية عيين خييدمات عشييغي وصيييانة
مركييز البيانييات بشييبكة الجامعييات المصييرية بمييا فيييه ميين خييدمات عقييدمها
وحييدات المركييز والييدعم الفن ي للجامعييات المصييرية بداييية ميين العييام المييال
 2019/2018بيييييذات القيمييييية المعتيييييادة عييييين العيييييام الميييييال السيييييابق
.2018/2017

( )80كتييا السيييد أ.د /مييدير مركييز الخييدمات اإللكترونييية والمعرفييية بشييأن
الموافقييية عليييى صيييرف المسيييتحقات للسيييادة أعضييياء هيئييية التيييدريس
المسئولين عن عأليم بنوج أسئلة المسابقة المركزية والموحدة نظيير
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الجهييد المبييذول ف ي مراجعيية االمتحييان المسييتخرج ميين بن ي األسييئلة
والتأكد من خلوه من أي أخطاء.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على صرف المسيتحقات للسيادة أعضياء هيئية التيدريس
المسئولين عن عأليم بنيوج أسيئلة المسيابقة المركزيية والموحيدة نظيير الجهيد
المبذول ف مراجعة االمتحان المستخرج من بن األسئلة والتأكد من خلوه مين
أي أخطاء.

( )86النظيير ف ي قبييول اعتييذار السيييد األس يتاذ الييدكتور /محمييد محمييد محمييد
هاشم ـ األسيتاذ بكليية الطيب البيطيري بجامعية القياهرة ومقيرر اللجنية
العلمييية للعلييوم البيطرييية قب ي اإلكلينيكييية رقييم ( ) 100ـ عيين العم ي
كم قرر للجنة العلميية ،والموافقية عليى ععييين السييد األسيتاذ اليدكتور/
مسعد جمال الدين أحمد السيد ـ األستاذ بكلية الطب البيطيري بمشيتهر
بجامعة بنها مقرراً للجنة العلمية.
• القرار:
قرر المجلس قبول اعتذار السيد األسيتاذ اليدكتور /محميد محميد محميد هاشيم ـ
األسييتاذ بكلييية الطييب البيطييري بجامعيية القيياهرة ومقييرر اللجنيية العلمييية للعلييوم
البيطرييية قب ي اإلكلينيكييية رقييم ( ) 100ـ عيين العم ي كمقييرر للجنيية العلمييية،
والموافقة على ععيين السيد األستاذ الدكتور /مسعد جميال اليدين أحميد السييد ـ
األستاذ بكلية الطب البيطري بمشتهر بجامعة بنها مقرراً للجنة العلمية ذاعها.

( )87كتييا السيييد أ.د /نائييب وزييير التعليييم العييال والبحييث العلم ي لشييئون
الجامعات بشيأن الخطيا اليوارد لسييادعه مين السييد الليواء /مستشيار
السيييد رئيييس الجمهورييية للمنيياطق النائييية والحدودييية بشييأن أهمييية
متابعييية البرنيييامج العاجييي لشيييبا المحافظيييات الحدوديييية .وضيييرورة
التنسيق مع القواف العالجية.
• القرار:
أحيج المجلس علما ً بكتا السيد أ.د /نائب وزير التعليم العال والبحيث العلمي
لشييئون الجامعييات بشييأن الخطييا الييوارد لسيييادعه ميين السيييد اللييواء /مستشييار
السيييد رئيييس الجمهورييية للمنيياطق النائييية والحدودييية بشييأن أهمييية متابعيية
البرنامج العاج لشبا المحافظيات الحدوديية .وضيرورة التنسييق ميع القوافي
العالجية.

( )89كتا السيدة أ.د /القائم بعم رئييس اإلدارة المركزيية لشيئون الطيال
الوافييدين بشييأن طلييب التأكيييد علييى الجامعييات بضييرورة عحوي ي نسييبة
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الييـ %5مقابيي رعاييية الطييال الوافييدين وأنييديتهم ميين المصييروفات
الدراسيييية للطيييال الوافيييدين الدارسيييين بالجامعيييات وذلييي طبقيييا ً لميييا
يتضيييمنه القيييرار اليييوزاري رقيييم  87بتييياريخ  2009/1/13فييي هيييذا
الشأن.
• القرار:
أحيييج المجلييس علم يا ً بكتييا السيييدة أ.د /القييائم بعم ي رئيييس اإلدارة المركزييية
لشييئون الطييال الوافييدين بشييأن طلييب التأكيييد علييى الجامعييات بضييرورة عحويي
نسيييبة اليييـ %5مقابييي رعايييية الطيييال الوافيييدين وأنيييديتهم مييين المصيييروفات
الدراسية للطال الوافدين الدارسين بالجامعات وذل طبقا ً لميا يتضيمنه القيرار
الوزاري رقم  87بتاريخ  2009/1/13ف هذا الشأن.

أمين المجلس األعلى للجامعات
(أ.د /محمد مصطفى لطيم)
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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 أعضـاء هيئــة التدريــس والعاملين
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مركز المعلومات  -جامعة القاھرة

 -يناير ٢٠١٩

قيام باعمال
رقم القرار

٨٢

التاريخ

القرار

 ٢٠١٩/٠١/٢٩مادة):(1قيام السيدة  /سعدية عيسى على كبير أخصائيين رعاية
شباب بالمجموعه النوعية التخصصية لوظائف الخدمات
االجتماعية باعمال مدير ادارة رعاية الشباب بكلية دار العلوم
ولحين االنتھاء من إجراءات شغل الوظيفة طبقا للقانون )(81
لسنة  2016والئحته التنفيذية.
مادة) :(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار والعمل
به من تاريخ صدوره.
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تاسع ًا
قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
ثاني ًا  :شئون طالب الدراسات العليا
ال يــــوجـــــــد
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النشرة الرسمية لجامعة القاهرة
فبرايــــر 2019
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أو ًال
قرارات السيد رئيس الجمهورية
اليــــــوجـــــد

ثاني ًا
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
اليــــــوجـــــد

ثالث ًا
قــــرارات الســــادة الــــوزراء
اليــــــوجـــــد

69

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة فبرايـر 2019

70

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة فبرايـر 2019

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

رابع ًا
قرارات المجلس األعلى للجامعات
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قرارات
اجتماع المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )685بتاريخ 2019/2/16م
( )1التصديق على محضرر اجتمراع المجلرس األعلرى للجامعرات الجلسرة رقرم
( )684بتاريخ .2019/1/19
• القرار:
المصادقة علرى محضرر اجتمراع المجلرس األعلرى للجامعرات الجلسرة رقرم ()684
بتاريخ .2019/1/19

* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسرة رقرم
( )65بتاريخ .2019/2/10
• القرار:
اعتماد محضرر اجتمراع هيئرة مكترب المجلرس األعلرى للجامعرات الجلسرة رقرم ()65
بتاريخ ( 2019/2/10المتضمن الموضوعات من رقم  2إلى رقم  )34وذلك علرى
النحو التالي:

( )2اقتراح جامعرة القراهرة بشرالئ الئحرة المقرررات المقترشرة لتشرعيب قسرم
اللغررات الشرررقية وهدابهررا م ر القرررار بمراعرراة وجررود مررواد بينيررة بررين
الشعب الثالث بكلية اآلداب بالجامعة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ الئحة المقررات المقترشة لتشعيب قسم اللغات الشرقية وهدابهرا بكليرة اآلداب
ـ ر جامعررة القرراهرة للشررعب الررثالث( :اللغررة التركيررة وهدابهررا اللغررة ال ارسررية
وهدابها اللغة العبرية وهدابها).
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشالئ.

( )3كترراب جامعررة القرراهرة المتضررمن موافقررة مجلررس الجامعررة علررى إجررراء
تعديل في اإلطار العام لبرنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيويرة الملحرق
بالالئحرررة الداةليرررة بكليرررة الحاسررربات والمعلومرررات بالجامعرررة (مرشلرررة
البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة).
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
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1ـ تعديل الئحة برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية الملحق بالالئحة الداةليرة
بكليررة الحاسرربات والمعلومررات ـ جامعررة القرراهرة (مرشلررة البكررالوريوس بنظررام
الساعات المعتمدة) وذلك على النحو المبين بكتاب الجامعة.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشالئ.

* اعتمرراد محضررر لجنررة العالقررات الثقافيررة بررالمجلس األعلررى للجامعررات رقررم
( )132بتاريخ .2018/12/24
• القرار:
اعتمرراد محضررر لجنررة العالقررات الثقافيررة بررالمجلس األعلررى للجامعررات رقررم ()132
بترراريخ  2018/12/24المتضررمن الموضرروعات مررن رقررم  38إلررى رقررم  54وذلررك
على النحو التالي:

( )55إنشاء مراكز بي داةل الجامعات بالسعار مخ ضة مرن كليرات الزراعرة
للعاملين والطالب.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على إنشاء مراكز بير داةرل الجامعرات بالسرعار مخ ضرة
من كليات الزراعة للعاملين والطالب وكرذلك إطرالم مشرروع لتعظريم اإلسرت ادة
من كليات الزراعة بالجامعات المصرية لتحقيق اكت اء ذاتري للمجتمر الجرامعي
مرن المنتجرات الزراعيرة والحيوانيرة وترردعيم دورهرا ككليرات منتجرة فري ةدمررة
المجتم .

( )56ت عيررل المشرراركة المجتمعيررة للسررادة نررواب رعسرراء الجامعررات ووكررالء
الكليات لشئوئ ةدمة المجتم وتنمية البيئرة للقيرام بالردور المجتمعري
للجامعات في الداةل والخارج.
• القرار:
التالكيد لدى الجامعات بت عيل المشراركة المجتمعيرة للجامعرات مرن ةرالا السرادة
نواب رعساء الجامعات ووكرالء الكليرات لشرئوئ ةدمرة المجتمر وتنميرة البيئرة
والقيرررام بالررردور المجتمعررري للجامعرررات فررري الرررداةل والخرررارج والحرررر علرررى
تواجدهم الميداني وليس المكتبي على أرض الواقر كرل فري تخصصر للوقرو
على اشتياجات محافظاتهم وتلبيتها.
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( )57تحسين دةل العاملين في المجتم الجامعي من أعضراء هيئرة تردريس
وموظ ين وعاملين.
• القرار:
قرر المجلس التوصية لدى السادة رعساء الجامعات بوض ةطة لتنمية مروارد
الجامعررات ثررم وضر ةطررة أةرررى لزيررادة وتحسررين دةررل العرراملين فرري المجتم ر
الجامعي من أعضاء هيئة تدريس وموظ ين وعاملين من هذه الموارد.

( )58إطرررالم مسرررابقة أفضرررل جامعرررة جاذبرررة للطرررالب الوافررردين فررري ضررروء
توجهررات وزارة التعلرريم العررالي فرري تقررديم الرعايررة المتكاملررة للطالررب
الوافد ومن ثم جذب أكبر عدد من الطالب الوافدين بالجامعات.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على إعداد مسابقة أفضل جامعة جاذبة للطالب الوافردين
فرري ضرروء توجهررات وزارة التعلرريم العررالي فرري تقررديم الرعايررة المتكاملررة للطالررب
الوافررد ومررن ثررم جررذب أكبررر عرردد مررن الطررالب الوافرردين بالجامعررات (والترري تررم
االت ام عليها في الملتقى األوا للطالب الوافدين الذي نظمت جامعة المنصرورة
مؤةراً) وذلك وفقا ً لمجموعة من المعايير منهرا تروافر إدارة للوافردين وتروفير
ةرردمات وأنشررطة لرعايررة الطررالب وقنرروات اتصرراا إلكترونيررة مر تشرركيل لجنررة
للتالكد من توافر هذه المعايير.

( )59إعداد ةطة ترويجية تسويقية عن التعليم العالي والجامعات المصررية
بالتنسيق م اإلدارة المركزية لشئوئ الطالب الوافدين بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.
• القرار:
قرر المجلس التوصرية لردى الجامعرات بسررعة إعرداد ةطرة ترويجيرة تسرويقية
عن البررامج التعليميرة بالجامعرة لجرذب الطرالب الوافردين للعرام الجرامعي القرادم
بالتنسيق م اإلدارة المركزيرة لشرئوئ الطرالب الوافردين بروزارة التعلريم العرالي
والبحرث العلمري والتري تقروم برردورها بالتواصرل مر المكاترب الثقافيرة المصرررية
بالخارج في تن يرذ هرذه الخطرة وذلرك بالهميرة وضررورة مشراركة الجامعرات فري
الملتقيررات الثقافيررة والعلميررة الترري تنظمهررا اإلدارة المركزيررة للوافرردين برروزارة
التعليم والبحث العلمي للترويج للتعليم المصري مثل:
* ملتقى الجامعات المصرية السودانية الذي يقام في جامعة عين شرمس يرومي
 20 19فبرايرررر  2019والررررذي يررررالتي فرررري إطررررار تكلي ررررات السرررريد رئرررريس
الجمهوريررة لرردعم العالقررات المصرررية السررودانية وتشررجي التبررادا الطالبرري
واألساتذة من ةالا ات اقيات بين الطرفين.
* معرض عمائ ومعرض نيجيريا في ال ترة القادمة بهرد التررويج للجامعرات
المصرية.
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( )60عرض تقرير انجازات لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية.
• القرار:
أتشررر باإلفررادة أئ المجلررس األعلررى للجامعررات اسررتعرض بجلسررت المنعقرردة
بتاريخ  2019/2/16تقرير انجازات لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية.
وقرر المجلس ما يلي:
ً
1ـ أشيط المجلس علمرا برالتقرير الخرا بانجرازات لجنرة قطراع علروم الحاسرب
والمعلوماتية م إرسال إلى السادة رعساء الجامعات.
2ـ التوصية بانشاء كليرة الحاسربات والمعلومرات فري كرل جامعرة مرن الجامعرات
المصررية مر التوسر فري البررامج التعليميرة الحديثرة فري مجراا الحاسربات
والمعلومات.
3ـررر العمرررل علرررى زيرررادة أعرررداد الطرررالب للدراسرررة فررري مجررراا علررروم الحاسرررب
والمعلوماتية.
4ـ تكليف لجنرة قطراع علروم الحاسرب والمعلوماتيرة بتحرديث المنراهج الدراسرية
لكليات الحاسبات والمعلومات ومالئمتها للتطورات الحديثة.
5ـ تقوم لجنة القطاع بدراسة وتحديد نظام ومتطلبات القبروا بكليرات الحاسربات
والمعلومات.
6ـ التالكيد على عدم الموافقة على إنشاء كليرات فري تخصصرات علميرة متكرررة
ال يحتاجهررا المجتم ر والتوس ر فرري برررامج تعليميررة جديرردة يحتاجهررا سرروم
العمل.

( )61مناقشررة موضرروع إضررافة دورة مكافحررة ال سرراد والتعريررف ب ر ضررمن
دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
• القرار:
قرر المجلرس الموافقرة علرى إضرافة دورة مكافحرة ال سراد والتعريرف بر ضرمن
دورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.

( )62مناقشة مبادرة القضاء على قوائم االنتظار.
• القرار:
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( )63عرض السيد األستاذ الدكتور /وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن
مبادرة" كل يوم جديرد " التري تنظمهرا وزارة التعلريم العرالي والبحرث
العلمي.
• القرار:
أشيط المجلس علمرا ً بمرا عرضر السريد األسرتاذ الردكتور /وزيرر التعلريم العرالي
والبحث العلمي بشالئ مبادرة " كرل يروم جديرد " والتري تنظمهرا وزارة التعلريم
العرررالي والبحرررث العلمررري والمتضرررمنة زيرررادة عررردد زيرررارات طرررالب الجامعرررات
للمشررروعات القوميررة العمالقررة بالتنسرريق مر إدارة الشررئوئ المعنويرة للقرروات
المسررلحة لتنظرريم فعاليررات للطررالب لتع رري هم بحجررم اإلنجررازات الترري تقرروم بهررا
الدولة في مختلف نواشي التنمية وأئ يكروئ هنرال لقراءات دوريرة برين السريد
رئيس الجامعة والطالب في الكليات المختل ة داةل الجامعة واالستعانة بكبار
المسئولين والسادة الوزراء إللقاء محاضرات شروا المشرروعات القوميرة فري
كافة قطاعات الدولة.

( )64محضر اجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ  2019/2/12بشالئ النظرر فري
المقتررررح المقررردم مرررن السررريد أ.د /رئررريس جامعرررة شلررروائ (فررري ضررروء
التوجيهررات الرئاسررية بتعزيررز منظومررة بنرراء اإلنسررائ وتنميررة مسررتوى
اللياقررة البدنيررة للطررالب والطالبرررات للمحافظررة علررى الصررحة العامرررة)
والمتضررمن طلررب الموافقررة علررى وضر ةطررة لنشررر الثقافررة الرياضررية
لطالب وطالبات جامعة شلوائ كنموذج لتشجي مجتمر الجامعرة علرى
الممارسة الرياضية من ةالا استحداث مقرر للياقة البدنية والصرحة
ووضر ةطررة لنشررر الثقافررة الرياضررية لطلبررة وطالبررات جامعررة شلرروائ
كنموذج ألعوام  2022/2019ورأي لجنة قطراع التربيرة الرياضرية
في هذا الشالئ.
• القرار:
قرررر المجلررس الموافقررة مررن شيررث المبرردأ علررى أئ يكرروئ مقرررر اللياقررة البدنيررة
والصررحية متطلررب جررامعي مررن متطلبررات التخرررج وتكليررف السرريد أ.د /رئرريس
جامعة شلوائ بتقديم المرادة العلميرة للمقررر المشرار إلير ويعررض فري الجلسرة
القادمة.

( )65عرررض تقريررر متابعررة تن يررذ ةطرررة التنميررة المسررتدامة للعررام المرررالي
 2019/2018باعتبرررررراره العرررررررام األوا فرررررري برنرررررررامج الحكومرررررررة
(2019/2018ـرر  )2022/2021وذلررك فرري الربرر األوا مررن عررام
 2019/2018كمررررا ورد مررررن السرررريدة األسررررتاذة الرررردكتورة /وزيررررر
التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري.
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• القرار:
قرررر المجلررس تكليررف السرريدة أ.د /داليررا سررامي (أمررين مسرراعد المجلررس األعلررى
للجامعررات لشررئوئ العلرروم اإلنسررانية) بتشرركيل لجنررة برئاسررة سرريادتها لمراجعررة
البيانات الواردة بالتقرير الربر سرنوي لمتابعرة تن يرذ ةطرة التنميرة المسرتدامة
للعام المالي  2019/2018على أئ يعرض التقرير في صرورت النهائيرة فري
الجلسة القادمة.

( )66تشكيل اللجنة الجديدة الةتيار القيادات الجامعية.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـر تشرركل اللجنررة المختصررة بترشرريد السررادة رعسرراء الجامعررات للعررام الجررامعي
 2019/2018برئاسة السيد األستاذ الدكتور /عصام أشمد الكرردي رئريس
جامعة اإلسكندرية وعضوية كل من السادة:
الدرجة
االسم
وزير الصحة األسبق (أساسيا)ً
أ.د /محمد عوض تاج الدين
وزير التعليم العالي األسبق (أساسياً)
أ.د /السيد أحمد عبد الخالق
رئيس جامعة اإلسكندرية األسبق (أساسيا)ً
أ.د /رشدي رجاء زهران
رئيس جامعة كفر الشيخ السابق (احتياطياً)
أ.د /فوزي السيد علي تركي
على أئ تنتهي مدة عمل هذه اللجنة في .2019/7/31
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشالئ ويلغى كل مرا يخرالف ذلرك مرن
قرارات.

( )67كتاب السيد المستشرار /محمرد المنشراوي (المستشرار القرانوني لروزير
التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري) بشررالئ مسررودة مشررروع القرررار المعررد
بخصررو مقترررح تعررديل البرراب الراب ر مررن الالئحررة التن يذيررة لقررانوئ
تنظيم الجامعات باضافة الكليات المجتمعيرة إلرى األشكرام الرواردة بهرذا
الباب.
• القرار:
قررر المجلررس الموافقرة علررى مسررودة مشرروع القرررار المعرد بخصررو مقترررح
تعررديل البرراب الرابرر مررن الالئحررة التن يذيررة لقررانوئ تنظرريم الجامعررات باضررافة
الكليات المجتمعية إلى األشكام الواردة بهذا الباب.

( )69كتاب السيدة أ.د /القائم بعمل رئريس اإلدارة المركزيرة لشرئوئ الطرالب
الوافدين بشالئ مقترح تخ يض الحد األدنى لقبوا الطالب الوافدين في
مصررر بدايررة العررام الدراسرري  2020/2019وذلررك فرري ضرروء تكلي ررات
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السرريد رئرريس الجمهوريررة بتطرروير سياسررات جررذب الطررالب الوافرردين
وكذلك توجيهات السيد أ.د /وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر
فرري النررزوا بالحررد األدنررى للكليررات ليتناسررب مرر الحررد األدنررى لقبرروا
الطالب الوافدين في الدوا المنافسة مثل األردئ.
( )70كتاب السيدة أ.د /القائم بعمل رئريس اإلدارة المركزيرة لشرئوئ الطرالب
الوافرردين بشررالئ الدراسررة الخاصررة باألسررباب الترري تعيررق قبرروا بعررض
الطررالب الوافرردين للدراسررة بالجامعررات المصرررية وفق را ً لنظررام القبرروا
المعموا ب للطالب الوافدين.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ تخ يض الحد األدنى لقبوا الطرالب الوافردين بالجامعرات المصررية بردءاً مرن
العام الجامعي  2020/2019بما يتالئم م النظم التعليمية بالدوا األةررى
وذلك على النحو التالي:
كليات ومعاهد القسرم العلمري الحرررررررررررد كليررررررررات ومعاهررررررررد الحررررررررررررررررد
األدنرررررررى القسرررررمين العلمررررري األدنررررررررررررى
فقط
للتقدم %
واألدبي
للتقدم
75
اقتصررررررراد وعلررررررروم
75
الطب
سياسية
70
اإلعالم
70
طب األسنائ
55
األلسن
70
الصيدلة
باقي الكليات والمعاهد
65
العالج الطبيعي
%50
65
الطب البيطري
65
الهندسة
65
التخطيط العمراني
65
فنوئ جميلة (عمارة)
65
الزراعة (هندسة زراعية)
65
الحاسبات والمعلومات
55
العلوم
55
العلوم الصحية
55
علرررررروم الثررررررروة السررررررمكية
والمصايد
55
البنات علوم
55
ال نوئ التطبيقية
%50
باقي الكليات والمعاهد
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2ـ تشكيل لجنة من كل من السادة:
الدرجة
االسم
أ.د /عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة اإلسكندرية
أ.د /عصام الكردي
رئيس جامعة بني سويف
أ.د /منصور حسن
رئيس جامعة أسيوط
أ.د /طارق الجمال
أ.د /أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة
أ.د /صديق عبد السالم أمين مجلس الجامعات الخاصة واألهلية
قااااائم بعماااال رئاااايس اإلدارة المركزيااااة لشاااائون
أ.د /رشا كمال
الطالب الوافدين باوزارة التعلايم العاالي والبحا
العلمي
وذلررك إلعررداد دراسررة عررن األةررذ بنظررام العررام التررالهيلي للطررالب الوافرردين (ريررر
مصري الجنسية) ةريجي النظم التعليمية المختل ة عن النظام المصري.

( )71كترراب السرريد أ.د /رئرريس جامعررة بنرري سررويف المتضررمن قبرروا الطررالب
الوافرردين ببرررامج السرراعات المعتمرردة ةررالا ال صررل الدراسرري الثرراني
اعتبرراراً مررن  2019/2/9وذلررك شرص را ً مررنهم علررى جررذب أكبررر عرردد
ممكن من الطالب الوافدين والذي يعرد مصردر هرام مرن مصرادر الردةل
القومي.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على قبوا الطالب الوافدين بالجامعات المصرية ببررامج
السرراعات المعتمرردة فرري ال صررل الدراسرري الثرراني اعتبرراراً مررن العررام الجررامعي
الحالي.

( )72كتاب السيد أ.د /المشر العام على المجلرس القرومي لشرئوئ اإلعاقرة
بشالئ طلب تضمين م اهيم وطبيعة اإلعاقة وسبل التيسيرات المختل ة
لهرررم ةاصرررة فررري التعلررريم كموضررروعات ضرررمن دورات تنميرررة قررردرات
أعضاء هيئة التدريس العراملين بالجامعرات المصررية ممرا يسرهم فري
تيسير سبل التعامل م الطالب بها.
• القرار:

80

أشرريط المجلررس علم را ً بكترراب السرريد أ.د /المشررر العررام علررى المجلررس القررومي
لشئوئ اإلعاقة بشالئ طلرب تضرمين م راهيم وطبيعرة اإلعاقرة وسربل التيسريرات
المختل ررة لهررم ةاصررة فرري التعلرريم كموضرروعات ضررمن دورات تنميررة قرردرات
أعضرراء هيئررة الترردريس العرراملين بالجامعررات المصرررية ممررا يسررهم فرري تيسررير
سبل التعامل م الطالب بها.
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( )73كترراب السرريد أ.د /رئررريس جامعررة المنوفيررة بشرررالئ اشررترال الجامعرررات
المشاركة في أسبوع شباب الجامعات الثاني لمتحردي اإلعاقرة المزمر
عقده بجامعة المنوفية في سبتمبر .2020/2019
• القرار:
قرررر المجلررس الموافقررة علررى أئ تكرروئ قيمررة االشررترال  50000جني ر (فقررط
ةمسوئ ألرف جنير مصرري) لكرل جامعرة مرن الجامعرات المشراركة فري أسربوع
شررباب الجامعررات الثرراني لمتحرردي اإلعاقررة المزم ر عقررده بجامعررة المنوفيررة فرري
سبتمبر .2020/2019

( )74النظر في طلب الموافقة على الالئحة اإلداريرة الموشردة لمراكرز الرتعلم
المدمج بالجامعات المصرية .2019
• القرار:
قرر المجلس إشالة الالئحة اإلدارية الموشدة لمراكرز الرتعلم المردمج بالجامعرات
المصرية  2019إلى السرادة رعسراء الجامعرات للمراجعرة وإبرداء المقترشرات
على أئ تعرض في الجلسة القادمة.

( )75كتاب أ.د /رئيس جامعة طنطا بشالئ التماس الطالرب /سرالم ناصرر بردر
(المسررتقيل مررن المعهررد ال نرري للقرروات المسررلحة لعرردم تحملرر الحيرراة
العسكرية ورربت فري االسرتمرار بالحيراة المدنيرة) ويلرتمس الموافقرة
على قبول ضمن الطالب الم صولين بكلية الحقوم في العام الجرامعي
.2019/2018
• القرار:
قرررر المجلررس الموافقررة علررى قبرروا الطررالب الم صررولين أو المسررتقيلين لعرردم
تحملهم الحياة العسكرية من الكليات والمعاهد العسكرية (ومرنهم المعهرد ال نري
للقوات المسلحة) بكليات الجامعات المصرية والمعاهد العاليرة والمتوسرطة فري
السررنة التاليررة لالسررتقالة بشرررط ضرررورة اسررتي اء الطالررب الحررد األدنررى المعلررن
بمكتب تنسيق القبوا بالجامعات والمعاهد عام شصرول علرى الشرهادة الثانويرة
وقواعد القبوا المقررة للكليات أو المعاهد التي يررب في االلتحام بها.

( )78كترراب السرريد أ /رئرريس قطرراع التعلرريم برروزارة التعلرريم العررالي والبحررث
العلمي بشالئ محضرر االجتمراع المشرترل برين وزارة التربيرة والتعلريم
ووزارة التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري والمجلررس األعلررى للجامعررات
بخصررو مرررا أثيررر فررري اآلونررة األةيررررة بشررالئ الشرررهادة البريطانيرررة
الدولية داةل جمهورية مصر العربية.
81
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• القرار:
قرر المجلس الموافقة على استمرار قبروا طرالب الشرهادة الثانويرة البريطانيرة
بالجامعررات المصرررية بررن س القواعررد المعمرروا بهررا شاليرا ً بمكتررب التنسرريق دوئ
تغيير م التنسيق م وزارة التربية والتعليم والتعليم ال ني والجهرات المعنيرة
بمرررند جميررر الشرررهادات األجنبيرررة لمراجعرررة ضررروابط قبررروا هرررذه الشرررهادات
بمؤسسات التعليم العالي المصرية.

( )79اقتررراح لجنررة قطرراع دراسررات الط ولررة وريرراض األط رراا اعتمرراد أطررر
مرجعيررة موشرردة استرشررادية للرروائد كليررات التربيررة للط ولررة المبكرررة
(مرشلة البكرالوريوس) وكرذلك اعتمراد معرايير موشردة إلنشراء كليرات
التربية للط ولة المبكرة في الجامعات المصرية.
• القرار:
قرررر المجلررس الموافقررة علررى اقتررراح لجنررة قطرراع دراسررات الط ولررة وريرراض
األط اا اعتماد أطر مرجعية موشدة استرشادية للوائد كليرات التربيرة للط ولرة
المبكررة (مرشلرة البكررالوريوس) وكرذلك اعتمراد معررايير موشردة إلنشراء كليررات
التربية للط ولة المبكرة في الجامعات المصرية.

( )80المرررذكرة المقدمرررة مرررن السررريد أ.د /أمرررين مسررراعد المجلرررس األعلرررى
للجامعرررات لشرررئوئ المستشررر يات الجامعيرررة بشرررالئ طلرررب النظرررر فررري
الموافقررة علررى اسررتخدام المبلرري المتبقرري فرري تغطيررة ن قررات اجتماعررات
لجررائ القطاعررات الترري يحضرررها أعضرراء هيئررة الترردريس مررن جميرر
الجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس تالجيل النظر في الموضوع.

( )81كتاب السيد أ.د /السيد محمد تاج الدين ـ عميرد كليرة الهندسرة بجامعرة
القررراهرة ومررردير ومنسرررق اللجنرررة المشررركلة بجلسرررة المجلرررس األعلرررى
للجامعرررات بتررراريخ  2018/9/15لمتابعرررة إجرررراءات تن يرررذ مشرررروع
تحسررين ك رراءة الطاقررة بمبرراني الجامعررات الحكوميررة الممرروا مررن بنررك
االئتمائ إلعادة التنمية األلماني ( )KFWـ بشالئ طلرب إضرافة ممرثالً
عن البنك المركزي للجنة المشار إليها.
• القرار:
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قرر المجلس الموافقة علرى إضرافة ممرثالً عرن البنرك المركرزي للجنرة المشركلة
بجلسررة المجلررس األعلررى للجامعررات بترراريخ  2018/9/15لمتابعررة إجررراءات
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تن يررذ مشررروع تحسررين ك رراءة الطاقررة بمبرراني الجامعررات الحكوميررة الممرروا مررن
بنك االئتمرائ إلعرادة التنميرة األلمراني ( )KFWوذلرك بنرا ًء علرى طلرب السريد
أ.د /السرريد محمررد ترراج الرردين ـ عميررد كليررة الهندسررة بجامعررة القرراهرة ومرردير
ومنسق اللجنة المشكلة بجلسة المجلس األعلى للجامعات.

( ) 84النظررر فرري طلررب الموافقررة علررى الالئحررة الخاصررة بالحسررابات الخاصررة
الم توشة بالمانرة المجلرس األعلرى للجامعرات فري ضروء موافقرة السريد
أ.د /المستشار المالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
• القرار:
قرررر المجلررس إشالررة الالئحررة الخاصررة بالحسررابات الخاصررة الم توشررة بالمانررة
المجلررس األعلررى للجامعررات إلررى السررادة رعسرراء الجامعررات للمراجعررة وإبررداء
المقترشات على أئ تعرض في الجلسة القادمة.

( )85النظر في طلب الموافقة على اإلجراءات والمكافآت المقترشة ألعضاء
هيئررة التررردريس وفررررم العمررل واللجرررائ المشررراركة فرري أعمررراا بنرررول
األسئلة الةتبارات القدرات التي تعقد بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرررر المجلررس إشالررة المررذكرة المقدمررة بشررالئ اإلجررراءات والمكافررآت المقترشررة
ألعضرراء هيئررة الترردريس وفرررم العمررل واللجررائ المشرراركة فرري أعمرراا بنررول
األسئلة الةتبارات القدرات التي تعقد بالجامعرات المصررية إلرى السرادة رعسراء
الجامعات للمراجعة وإبداء المقترشات على أئ تعرض في الجلسة القادمة.

( )86كترراب السرريد أ.د /نائررب وزيررر التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري لشررئوئ
الجامعررات بشررالئ المررذكرة الخاصررة بموضرروع تن يررذ منظومررة (موازنررة
البرامج واألداء وبرنامج الحكومة) بديوائ عرام وزارة التعلريم العرالي
والبحررث العلمرري والجهررات الموازنيررة التابعررة للرروزارة (تعلرريم عررالي ـ
بحث علمي).
• القرار:
أشيط المجلس علما ً بكتاب السيد أ.د /نائب وزير التعليم العالي والبحرث العلمري
لشررئوئ الجامعررات بشررالئ المررذكرة الخاصررة بموضرروع تن يررذ منظومررة (موازنررة
البرامج واألداء وبرنامج الحكومة) برديوائ عرام وزارة التعلريم العرالي والبحرث
العلمي والجهات الموازنية التابعة للوزارة (تعليم عالي ـ بحث علمي).

أمين المجلس األعلى للجامعات
(أ.د /محمد مصط ى لطيف)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
(أ.د /ةالد عبد الغ ار)
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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1180بتاريــخ (2019/2/27م)

أول :الترحيبببا بالسبببااة ا سبببا اة ألـبببام المجلبببـس الموقبببـر والترحيبببـا با سبببتاذ
الببتكتور /مدمببت مدمببوا مدمببت يوسببل رإيببـس مجلببس لاارة ببناايق الرلايببة
الطبية وحـوره لعرض رؤية حملة التلاية للجامعبة التوليبة و هنئبـة ا سبتاذ
الببتكتور /لا ببم لبببت الدميببت الجببزار بمناسبببة عيببيا سببياا وزيببرا لإلسببنا
والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ثانيا :اإلحاطة للما بسير العملية التعليمية خالل الفصل التراسي الثاني.
ثالثا :نعت جامعة القاهرة برإاسة التكتور مدمت لثما الخشت ضدايا حااث حريق
قطار مدطة مصر مقتما خالص العزام للى أهالي وأسر الـدايا ساإال هللا
أ يرحمهم ويتقبلهم شهتام وأ يُلهم ذويهم الصبر والسلوا .
جت ير بالاكر أن منا اللدظات ا ولى للدااث وأثنام لنعقاا مجلس جامعة
القاهرة أوقل التكتور مدمت لثما الخشت الجتماع ووج لميت كلية
الطا ومتير المستشفيات الجامعية للى للال حالة الطوارئ بمستشفيات
الجامعة إلستقبال مصابى حااث قطار مدطة مصر مع جهيز أطقم طبية
للتدرك للى أي جهة للمسانتة كما وج لميت كلية الهنتسة للى سرلة
الستجابة للى وجي رإيس مجلس الوزرام بترشيح لتا ما كبار أسا اة
النلية للمشاركة في اللجنة المنلفة بمعاينة الدااث والا رإيس جامعة
القاهرة جميع المنتسبيا للجامعة للى التبرع بالتم لمصابي الدااث.
رابعا :اإلحاطة للما بقرارات و و يات المجلس ا للى للجامعات في جلستي
ا خير يا يومي ( 19يناير 2019م) ( 16فبراير 2019م) وأهمها:
• عتيل الالإدة التاخلية لنلية اار العلوم جامعبة القباهرة (مرحلبة التراسبات
العليا) بنظام السالات المعتمتة.
• مشاركة الجامعبات فبي مبباارة " بنايعية مصبر" مبا خبالل بوفير ببرام
التببتريا والتيهيببل الببالزم إللببتاا النببواار الفنيببة لمواكبببة احتياجببات سببو
العمل ما العمالة المتربة ومندهم شهااة معتمتة ما الجامعات.
• سرلة قييم وحبتات الطبوارئ بالمستشبفيات الجامعيبة مبا خبالل اإلاارات
الهنتسية بالجامعات لتدتيبت الحتياجبات الـبرورية الالزمبة لتطبوير أاام
وحتات الطوارئ.
• اسببتعتاا الجامعببات إلجببرام الختبببار المعرفببي الموحببت فببي مرحلت ب الثانيببة
لطالب كليات الطا بالجامعات المصرية يوم  7مارس المقبل.
• للبببتاا خطبببة سبببويقية لسبببتقطاب الطبببالب الوافبببتيا للتراسبببة بالجامعبببات
المصرية بالتنسيق مع اإلاارة المركزية لشئو الطالب الوافتيا بالوزارة.
• زيبااة المببنح التببي قبتمها الجامعببات للطببالب ا فارقبة خا ببة اول حببوض
النيل وذلك خالل العام الجامعي القاام .

87

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة فبرايـر 2019

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

• قبببتيم كليبببات التجبببارة بالجامعبببات الدنوميبببة المصبببرية لعبببتا مبببا المبببنح
التراسببية المجانيببة للعببامليا بببا جهزة الدنوميببة فببي بببرام الماجسببتير
المهني  MBAالتي قتمها الجامعات.
• لطببال مببباارة ق"فببا ق لتببتريا " 5لف طالببا سببنويا مببا طببالب كليببات
الداسببببات والمعلومبببات للبببى التننولوجيبببات الدتيثبببة فبببي هببباا المجبببال
و يهيلهم لسو العمل.
• لضببافة اورة منافدببة الفسبباا والتعريببل ببب ضببما اورات نميببة قببترات
ألـام هيئة التتريس.
• شببنيل لجنببة مببا لببتا مببا رؤسببام الجامعببات لتراسببة ا خببا بنظببام العببام
التببيهيلي للطببالب الوافببتيا خريجببي الببنظم التعليميببة المختلف بة لببا النظببام
المصري.
• قبول الطالب الوافتيا بالجامعات المصرية بببرام السبالات المعتمبتة فبي
الفصل التراسي الثاني للعام الجامعي الدالي (2019/2018م).
• الموافقبببة للبببى اقتبببراا لجنبببة قطببباع اراسبببات الطفولبببة وريببباض ا طفبببال
بالتماا أطر مرجعية موحبتة استرشبااية للبواإح كليبات (التربيبة الطفولبة
المبنرة) مرحلة البنالوريوس.
خامسببا :اإلحاطببة للمببا بانعقبباا فعاليببات مببل مر التعلببيم فببى مصببر قالببتورة الثانيببةق
قالتدبببتيات و"فبببا النجبببااق ببببيا جامعبببة القببباهرة واار أخببببار اليبببوم يبببوم
(2019/3/4م) بفنببت الماسببة بمتينببة نصببر والموافقببة للببى الببم الجامعببة
المالى و دمل ناليل لقت المل مر.
سااسبا :التيكيبت للبى أ القبوانيا واللبواإح المطبقبة هبى الفيصبل فبى أا أمبور قالبتة
ثابتبببة طببببق للبببى الجميبببع ول يجبببوز ا كليبببة أو مجلبببس مخالفتهبببا فبببى
المتدانات وساإر جوانبا العمليبة التعليميبة والماليبة أو ايرهبا وأُهيبا بنبل
الزمالم مرالاة ذلك.
سابعا :قرر المجلبس شبنيل لجنبة برإاسبة ا سبتاذ البتكتور /ببرا مدمبت السنوسبى
مدمت أببو العينبيا لميبت كليبة الدقبو لتراسبة مبتا قانونيبة للفبام مدافظبة
الجيزة ما نسبة الـ . %3
ثامنا :اإلحاطة للما بينشطة الجامعة خالل الفترة الماضية وأبرزها:
• اختيار جامعة القاهرة إلنشام أول مركز للتميبز العلمبي فبي العلبوم الزراليبة
بمصر بالشراكة مع دالل كبري الجامعات ا مرينية.
• حفل فني للفنا لمر خيرت بقالة الحتفالت النبرا بالجامعة يومي (2
2019/1/3م).
• انطال مهرجا ركوب التراجات بمتينة طالببات جامعبة القباهرة ول مبرة
يوم (2019/1/11م).
• استختام الشهااات الملمنة بنليات الجامعة منعا للتزوير.
• بتم الجامعة في لجبرامات لنشبام أول كليبة للنبانو ننولوجي فبي مصبر يبوم
(2019/1/23م) خالل اجتماع مجلس ااارة مركـز النانو ننولوجي.
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زيارة وفت ما طالبات المتينة الجامعية معرض القاهرة التولي للنتباب يبوم
(2019/1/26م).
فببوز الجامعببة بببالمركز ا ول فببي مسببابقة اوري المعلومببات الثقببافي التببي
ُجري ضما منافسات مهرجا لبتاع في موسم السابع لعام (2019م).
لنشبببام وحبببتة متخصصبببة فبببي زرالبببة النخببباع لعبببال أمبببراض البببتم بقصبببر
العينيقالفرنساويق
ل تار أول اليل مصري للتعامل ا خالقي مع حيوانبات التجبارب فبي التعلبيم
والبدث العلمي.
طوير مسرا قالة الحتفبالت النببرا بالجامعبة والتبي شبمل لنشبام نظبم
جتيتة للصو يات واإلضامة.
التمباا جتيبت ا فاقيبة برنبام التعلبيم البتولي المشبترك ببيا جامعبة القبباهرة
وجامعة ولية جورجيا بزيااة  %17في لتا المقبوليا.
مشاركة الجامعة في أسبوع شباب الجامعات بنفر الشيخ في الفترة مبا (-2
2019/2/8م).
مببل مر ببدفي لإللببال لببا بببتم ببتريس مقببرر التفنيببر النقببتي كمتطلببا
جبببببامعي ول مبببببرة فبببببي الفصبببببل التراسبببببي الثببببباني للعبببببام الجبببببامعي
(2019/2018م) يوم (2019/2/10م).
احبببببتالل الجامعبببببة التر يبببببا ا ول مصبببببريا فبببببي صبببببنيل ويببببببوميتركس
 Webometricsاإلسبببباني للجامعبببات نسبببخة ينببباير (2019م) والمركبببز
( )691لالميا متقتمة في التر يا لا التصنيل السابق بـ 73مركزا.
دةق بالمتينة
نتوة لتولية طالبات المت الجامعية بدملة ق 100مليو
الجامعية للطالبات يوم (2019/2/13م).
فببوز ثالثببة طببالب مببا قسببم الهنتسببة المعماريببة بنليببة الهنتسببة بالجامعببة
بالجبباإزة الثانيببة فببى المسببابقة التوليببة للزرالببة العمرانيببة التببي أقيمببت فببى
ليطاليا خالل شهر فبراير.
جتيت  4شهااات لأليزو العالمية لمركز نمية قترات ألـام هيئة التتريس
بالجامعة.
المل مر العلمي التولي السااس بعنوا قالتعلبيم النبولي وبنبام اإلنسبا ق
بقالة المل مرات بالمتينة الجامعية يوم (2019/2/17م).
افتتببباا البببتورات التتريبيبببة لمشبببروع  1000قاإبببت أفريقبببي الببباي أطلقتببب
الجامعببببببة بقالـببببببـة القاسببببببمي بالمنتبببببببـة المركزيببببببـة الجتيـببببببـتة يببببببوم
(2019/2/18م).
افتتاا كلية التراسات اإلفريقية العليا بعت دويلهبا مبا معهبت للبى كليبة يبوم
(2019/2/19م).
مشاركة جامعبة القباهرة فبي الملتقبى ا ول للجامعبات المصبرية والسبواانية
بجامعة ليا شمس يوم (2019/2/19م).
الملتقبببى القبببومي ا ول لوحبببتات ضبببما الجبببواة بنليبببات التمبببري بقالبببة
الحتفالت بنلية التمري بجامعة القاهرة يوم (2019/2/25م).
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اسعا :اإلحاطة للما بالوفوا الزاإرة للجامعة خالل الفترة الماضية وهى :
• زيبببارة البببتكتور االيمنايرمو بببانوف رإبببيس جامعبببة الفبببارابي الوطنيبببة
النازاخيبببببة وذلبببببك لمقابلبببببة ا سبببببتاذ البببببتكتور رإبببببيس الجامعبببببة يبببببوم
(2019/1/6م).
• زيارة وفت ما ا كاايميبة التبلوماسبية مبا جنبوب أفريقيبا وذلبك لمقابلبة
ا سببتاذ الببتكتور /أيمببا الخطيببا ناإببا رإببيس الجامعببة للتراسببات العليببا
والبدوث يوم (2019/1/8م).
وذلببك
• زيببارة وف بت مببا جامعببة شببيتااون (الدنوميببة) بتولببة بببنجالا
لمقابلببة ا سببتاذ الببتكتور /أيمببا الخطيببا ناإببا رإببيس الجامعببة للتراسببات
العليا والبدوث يوم (2019/1/21م).
• زيببارة وفبت مببا جامعببة وليببة ميببزوري ا مرينيببة وذلببك لمقابلببة ا سببتاذ
التكتور أيما الخطيا ناإا رإيس الجامعة للتراسات العليا والبدوث يبوم
(2019/1/21م).
• زيارة وفت ما وزارة التربية والتعليم في اولة اإلمارات العربية المتدتة
برإاسببة المهنببتس لبببت الببرحما الدمببااي وكيببل وزارة التربيببة والتعلببيم
بتولبببة اإلمبببارات لبدبببث التعببباو ببببيا جامعبببة القببباهرة ووزارة التربيبببة
والتعلببيم اإلمارا يبببة لتببوفير احتياجبببات وزارة التعلببيم بتولبببة اإلمبببارات
بمعلميا ما خريجي الجامعة يوم (2019/2/14م).
• زيارة السيتة اليزابيث وايت متيرة المجلس الثقافي البريطاني في مصبر
والتكتورة هيليا مووت استشبارية هيئبة ا مبم المتدبتة للمبرأة والخبيبرة
البريطانية في شئو مناهـة العنل ضت المرأة يوم (2019/2/17م).
لاشببرا :زيببارة حبباكم الشببارقة الشببيخ الببتكتور سببلطا بببا مدمببت القاسببمي لـببو
المجلبس ا للببى لتولببة اإلمببارات العربيببة المتدببتة يببوم (2019/2/4م) وقببت
حـر وزير التعليم العالى والسااة ألـام مجلس الجامعة.
• دتث ا ستاذ التكتور مدمبت لثمبا الخشبت رإبيس جامعبة القباهرة قباإال
لنب مببا اوالببي سببعاا نا وفخرنببا زيببارة سببمو الشببيخ الببتكتور سببلطا بببا
مدمت القاسمي لجامعة القباهرة وهبي الزيبارة التبي عببر لبا مبتا الدبا
والنتمام المتباال بيا مصر واولبة المبارات العربيبة المتدبتة مـبيفا أ
سببمو الشببيخ سببلطا بببا مدمببت القاسببمي مدببا لمصببر ويدمببل لهببا انتمببام
وولم مببا نببوع خبباج ويرجببع ذلببك لديا بب بمصببر واراسببت فببي كليببة
الزرالة بالجامعة لفتا للى أ حيا بمصر لبم قتصبر للبى التعلبيم فقب
بل لا الدياة المصرية بنل معالمها و فا يلها و عامبل مبع شبعبها بنبل
مستويا وفئا ب وار بب بجسبور لتيبتة ولميقبة بمصبر وشبعبها يغلفهبا
الدا والعرفا بالجميل .ويتاكر ااإمبا كبل معبالم مصبر التبي لايشبها مثلب
مثببل المصببرييا :شببوارلها وحارا هببا ومسبباجتها ومنتبا هببا وأنب يربطب
بجامعبببة القببباهرة ببباريخ مبببا العلبببم والعطبببام المبببااي والعلمبببي والفنبببري
والروحي وهو خبري متميبز ومرمبو مبا خريجبي جامعبة القباهرة التبي
خر منها حنام ووزرام ورؤسام وأسمام لظيمة حبول العبالم لفتبا للبى
أ الشيخ القاسمي يقُتم بيا كل هللم الخبريجيا نموذجبا راقيبا مبا ألظبم
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النمبباذ وأكثرهببا ولم وانتمببام وحبببا ولطببام واسببتعرض رإببيس جامعببة
القبباهرة بعب أوج ب التغييببر البباي طببرأ للببى الجامعببة منببا زيببارة الشببيخ
سببلطا بببا مدمببت القاسببمي للجامعببة العببام الماضببي وحتببى اآل و بببرع
سببموه للمعهببت القببومي لببألورام مشببيرا للببى أ الجامعببة حققببت لنجببازات
لتيتة للى كل المستويات العلمية والبدثية وختمة المجتمع وفي طريقهبا
لتدقيق رؤيتها لتصبح اآل لحتا جامعات الجيل الثالث ويلمل أ واكا
مستقبال جامعات الجيل الرابع في فرلها التولي بجهوا أبناإها المخلصيا.
• ثم جامت كلمة التكتور الشبيخ سبلطا القاسبمي حباكم الشبارقة التبي ببتأها
بالصببالة والسببالم للببى الرسببول ببلى هللا لليب وسببلم ..لخببواني وأخببوا ي
ألـام هيئة التبتريس أرجبو أ عتبرونبي واحبتا مبننم ننبي أنتمبي لهباه
الجامعة التي أسستني بالفنر العلمي وا كاايمي الصديح فمصر هي التبي
أمت ني بالثقافة التي كا لها ا ثبر النبيبر بديبا ي والتبي انعنسبت ببتورها
للى بلتي .وندمت هللا الاي أنقا مصر مما واجهها مبا بعوبات وأزمبات
وظلببت واقفببة شببامخة وأبيببة فببي الوقببت البباي يسببق في ب اآلخببرو مببا
حولهببا وقببال لن ب كببا قببت حصببل للببى مجمببوع كبيببر فببي الثانويببة العامببة
ورف اللتدا بنلية الطا وفـل اخول كلية الزرالبة بححبتا الجامعبات
المصبببرية ولنببب قبببتم بطلبببا لاللتدبببا بنليبببات الزرالبببة فبببي القببباهرة
والسننترية وليا شمس قاإال :قلننبي رفـبت اراسبة الطبا إلننبي أحبا
الزرالببة فيرسببلوني للببى كليببة الزرالببة بجامعببة القبباهرة وخصصببوا لببي
كرسببي للتراسببة حيببث أخببات منببا أحببت أبنببام مصببر وألطببوني المعببتات
والمينروسببنوب وبببتأت التراسببة و دقببق طمببوحى بفـببل هللا ثببم الجهببوا
المخلصببة التببي بببالها معببي كببل ا سببا اة الببايا كنببت قريبببا مببنهم وكببالك
الزمالم ا لزام الايا سانتوني .ولاا كبا لزامبا للبي أ أكبو ببارا بهباه
الجامعببة التببي ألطتنببي الفر ببة للببتعلم الجبباا واكتسبباب المعرفببة  .ولضببافة
لالك كنت أزاول مختلل هوايا ي الفنية والرياضية والجتمالية وبخا بة
فببي فتببرة لمببااة المرحببوم الببتكتور مدمببوا لبببت اآلخببر البباي كببا لالمببا
مرموقببا ولنسببانا واواا .فيخببات مببا هبباه الجامعببة العريقببة للببم الزرالببة
وأخات ما مصر كلها الثقافة والعلم ول أستطيع أ أنسبى فـبلها للبي
وللى العبالم العرببي كلب ويجبا أ أرا الجميبل ببالوقوف مبع مصبر التبي
ستدق النثير .وأضاف سموه أ مصر سير للى الطريق القبويم لتدقيبق
طموحببات شبببعبها فببي الديببباة النريمببة و طلعبببات أمتهببا بفـبببل الجهبببوا
النبيببرة التببي يبببالها فخامببة الببرإيس لبببتالفتاا السيسببي والمشببرولات
القومية الـخمة التبي بتم اآل و لسبس للمسبتقبل الباي سبينو مشبرقا
بحذ هللا.
وأشببار سببمو الشببيخ للببى اسببتعتااه لببتلم مشببروع طببوير قصببر العينببي
والمساهمة في مشروع الجامعة التولية في الشيخ زايبت و طبوير المعامبل
التراسية بنلية الزرالة للى أحتث مستوا.
• وبتوره قال ا ستاذ البتكتور خالبت لباطل لببت الغفبار وزيبر التعلبيم العبالي
والبدث العلمي ل الشيخ سلطا القاسمي حاكم لمارة الشارقة باإلمبارات
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العربيبة المتدببتة هبو حبباكم لربببي مبا نببوع خبباج ومعبروف لنب علقب
وار باط بالعلم والبدث العلمي والعلمام وهو راع لألاب والثقافة والفبا
و لك ركيبة لنسانية فريتة يمتلنها هاا اإلنسبا النبيبل .ويدمبل سبموه فبي
نوين ما علم في رحاب جامعة القاهرة العريقة التي بلغ لمرها اآل مبا
يقببرب  112سببنة ويببترس بهببا  155ألببل طالببا ويعمببل بهببا  12ألببل
موظل.
وأضاف ا ستاذ التكتور خالت لاطل لبت الغفار بنلمت قنقول لك أببتا لبم
يخببا منببا طالببا مصببري بتراسببتك فببي مصببر فهببي وطنببك الثبباني وهبباا
حقك .فنل الجامعات المصبرية كانبت وسبتظل منانبا لنبل ا شبقام فبي ا مبة
العربيببة دتـببا الجميببع و رلببى كببل أبناإهببا مببا كببل ا قطببار العربيببة
واإلفريقية و سعى لزيااة الطالب الوافتيا الايا يرابو في التراسة بها
لفتببا للببى أ الشببيخ القاسببمي البباي خببر فببي كليببة الزرالببة فببي للببوم
الهنتسية الزرالية لام  1971وحصل للى لتا ما ارجبة البتكتوراه فبي
الفلسببفة والجغرافيببا السياسببية مببا لببتة اول وأوسببمة ونياشببيا ل حصببر
لها ولنا أكبر جاإزة ووسام حصل لليب هبي حبا أكثبر مبا  100مليبو
مصري ل .
• م لرض فيلم سجيلي بعنبوا (سبلطا العلبم) لبا انجبازات سبمو الشبيخ
في الجامعة سوام في كلية الزرالة أو كلية الهنتسة أو المنتبة المركزيبة
الجتيتة وايرها.
وفي هاا الصتا قرر رإيس الجامعبة اطبال اسبم سبمو الشبيخ للبى مجمبع
مداضرات بالجامعة التولية.
• ثم قتم ا سبتاذ البتكتور رإبيس الجامعبة لرضبا مفصبال لبا الفبرع البتولي
لجامعببة القبباهرة وبيببا أ مببا دقببق في ب مببا لنجببازات حتببى اآل يفببو
التوقع .وبتأ حتيث بتجتيت الترحيا بسمو الشيخ التكتور سلطا با مدمت
القاسمي والوفت المرافبق لب ووفبت رإاسبة الجمهوريبة مشبيرا للبى أنب بم
وضع حجر ا ساس لجامعة القاهرة التولية بمتينة  6اكتوبر والتبي قبوم
لل ى فنبرة الببرام ولبيس النليبات وأنب بم انجباز جبزم كبيبر مبا مخطب
المرحلببة ا ولبببى وقبببال سبببياا لنببب ببم لببببرام  19ا فاقيبببة مزاوجبببة مبببع
الجامعات العالمية و"خرها ال فاقيبة التبي مبت مبع جامعبة شبنغهاي جيباو
ون بالصيا وهي لحتا الجامعبات المصبنفة  56لالميبا .وسبوف نبو
جامعة القاهرة التولية جامعة بدثية بموا فات اولية توافبق مبع جامعبة
الجيل الرابع.
وقال ل الجامعة راا في أ عتمت للبى نفسبها ذا يبا وماليبا لبالك يجبا
أ سعى لفتح بابهبا أمبام الطبالب الوافبتيا مبا مختلبل اول العبالم .فـبال
لبببا أ  %50مبببا الطبببالب المقببببوليا سيدصبببلو للبببى مبببنح مجانيبببة
لاللتدا بالجامعة التولية.
وأضبباف سببياا أن ب ببم اللببال لببا لنشببام أول كليببة للنببانو ننولببوجي
جارا اإلنتهام ما لواإدهبا للتقبتم بهبا للمجلبس ا للبى للجامعبات .وكبالك
البتم فبي لجبرامات لنشبام أول كليبة للباكام ال بطنالي وأضباف سبياا
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أنبب ببم انشببام  124برنامجببا اراسببيا جتيببتا و دببتيث ندببو  30معمببال
والعمبل فبي طببوير المبنبى الجنبوبي للمعهببت القبومي لبألورام بمببا يزيبت مببا
الطاقبة السببتيعابية لب بنسبببة  %30و طبوير شببنل الدبرم الجببامعي لبببر
مرحلتيا حتى اآل وجاري استنمال باقي المراحبل واسبتطالت الجامعبة
الو بببول للبببى مرا بببا متقتمبببة فبببي مختلبببل التصبببنيفات التوليبببة كمبببا بببم
صبببنيفها ضبببما أفـبببل  300جامعبببة للبببى مسبببتوا العبببالم فبببي مجبببال
التوظيل وو لت مجلة جامعبة القباهرة التوليبة للعلبوم المتقتمبة للمر ببة
السااسة لالميا في مجال العلوم ا ساسية وحصبلت بعب ببرام جامعبة
القبباهرة التراسببية للببى مرا ببا متقتمببة لالميببا ومببا بينهببا كليببة الصببيتلة
التي جامت في التر يا  101لالميا.
و ابع التكتور مدمت الخشت أ التعليم وحته ل ينفي بل لببت مبا طبوير
و غيير ثقافة الناس وا سرة المصرية ولالك وضعت الجامعة استرا يجية
للتدول ندو القتصاا الرقمي بالتعاو مع اولة المارات العربية المتدبتة
واشنت مشرولا لتطوير العقل المصري و غيير ثقافت وما م لقبراره فبي
مقرر التفنير النقتا لطالب جامعة القاهرة خطوة في برنام طوير العقبل
المصري .وقت أهتا التكتور لسموه نسخة ما العتا الخاج لمجلة الهبالل
لببا جامعببة القبباهرة بعنببوا طببوير العقببل المصببري وأهببتا سببموه كببالك
كتاب بعنوا ( :ندو يسيس لصر ايني جتيت) .وأوضح أ الجامعة سبلك
كل السبل لتدقيق اايا ها في هاا الجانا.
• و دتثت ا ستاذة التكتورة /هالة الا التيا مدمت طلعت لميت كليبة طبا
قصر العيني لا واقع العمل في مستشفيات جامعة القاهرة وكبم الخبتمات
العالجيببة التببي يقببتمها للشببعا المصببري مببا مختلببل المدافظببات .وقببتمت
نببباة لببا مستشببفى السببتقبال والطببوارئ ومببا ببم انجببازه فيهببا حتببى اآل
وأوضدت أن جاري طويره واستنمال النواقص في حتى يدقق ما نصببو
للي ب مببا عزيببز الرلايببة الصببدية بنببام وطننببا .و قببتمت بالشببنر الجزيببل
لمعالي وزير التعليم العالي والبدث العلمي التكتور خالت لبتالغفار وسبمو
الشيخ التكتور سلطا القاسمي ومتير المستشبفيات لالهتمبام الشبتيت مبا
رإاسة الجمهورية للى التطوير الخاج بمستشفيات جامعة القاهرة وللى
ا خص الستقبال والطوارئ .وببتوره أكبت البتكتور أحمبت لببتالعزيز مبتير
المستشبفيات مببا قالتب الببتكتوره هالببة ببالا الببتيا مببا أننببا نبببال قصببارا
جهتنا للتخفيل ما "لم المرضى ومتالا أسرهم.
• و دتث ا ستاذ التكتور /لمرو أحمت مصطفى مدمت لميت كليبة الزرالبة
متقتما بالشنر النبيبر لسبمو البتكتور الشبيخ سبلطا القاسبمي للبى كبل مبا
قتم لنلية الزرالة لببر سبنوات طويلبة وحبرج سبموه للبى متابعبة كبل
أخبارهبببا .و دبببتث لمبببا دقبببق مبببا لنجبببازات فبببي كليتببب خبببالل السبببنوات
الماضية ولرض ورا للتطوير الاي م بالنلية .ثبم طلبا سبياا اطبال
اسم سمو الشيخ القاسمي للى الماللا الرياضية بالنلية.
وفببي نهايببة الجتمبباع قببتم رإببيس الجامعببة بدـببور كببل مببا وزيببر التعلببيم
العالي والبدث العلمي التكتور خالبت لببتالغفار وألـبام المجلبس بحهبتام
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ارع الشخصية المتميزة لعام  2018وشهااة قتير لسبمو الشبيخ البتكتور
سلطا القاسمي حاكم الشارقة.

لاارة الجامعة

المصااقـات

المصببااقة للببى مدـببر اجتمببـاع مجلببـس جامعببـة القاهببـرة الجلسببـة رقببـم ()1179بتاريـخ (2018/12/30م).
 المصببااقة للببى قببرارات ا سببتاذ الببتكتور /رإببيس الجامعببة الصبباارة بببالتفوي مببامجلبببس الجامعبببة خبببالل الفتبببرة مبببا (2018/12/31م) حتبببى (2019/2/27م) فبببى
المجالت اآل ية:
 .1منح الترجات العلمية بمرحلتي (الليسانس والبنالوريوس) و(التراسات العليا).
 .2عييا ألـام ما الخار بمجبالس النليبات وضبم أسبا اة لمجالسبها طبقبـا للفقبر يا
(جـ) و(هـ) مـا المـااة ( )40ما القبانو رقبـم ( )49لسبنة (1972م) بشبـي نظبيم
الجامعات.
 .3قبــــــول هتايـــــــا و برلـــــات وجواإـــــز.
 .4مت البعثات واإلجازات التراسية بعت العام الرابع فى ضوم القوالت المنظمة لالك.
 .5وقبببببـل قبببببـيت وقببببببـول ألبببببـاار الطبببببـالب بمرحلتبببببـى (الليسانبببببـس والبنالوريبببببـوس)
و(التراسـات العليا).
 .6قَبـُول ألاار ألـام هيئة التتريس الايا لااوا خالل شهر ما اريخ النقطاع.
 .7قريببر لنهببام ختمببـة ألـببام هيئببة التببتريس الببايا لببم يعببواوا خببـالل سببتة أشببهر مببـا
اريخ النقطاع.
 .8حبالت صببديح بيانببات البترجات العلميببة التببي قبت يدببتث فيهببا خطبي و تطلببا العببرض
للـبببـى مجلـبببـس الجامعـبببـة وذلبببك بعبببت مراجعتهبببا مـبببـا اإلاارة المركزيبببة للشبببئو
القانونية بالجامعة.
 .9حــالت نــتب ألـــام هيئــة التتريس ما خار كليات الجامعة.
 .10ل ـتار قـرارات لنهـام الختمبـة فبـى حبـالت انقطبـاع ألـبام هيئبة التبتريس والهيئبة
المعاونبـة المنتببتبيا أو المعاريببـا أو مببا يعمببـل بشببنل ايببر رسمببـى د بت أا مسببمى
لتا أية جهة أخرا خار الجامعة.
 .11الموافقة للبى التمبـاا اإللفبـامات والخصومبـات التبـى وافبـق لليهبـا السبـيت ا سبـتاذ
التكتور رإيس الجامعة للى جميع الختمات والرسوم.
 المصببااقة للببى مدـببر اجتمبباع الهيئببة الفنيببة لمجلببس الجامعببة والمنعقببتة بتبباريخ(2019/2/25م) والممتتة حتى (2019/2/27م).

لاارة الجامعة

مساإل نظيمية

 بنببام للببى و ببية لجنببة قطبباع العلببوم اإلنسببانية بببالمجلس ا للببى للجامعببات بشببيلنشام قسم للمى للعلوم التربوية والنفسية بنليبات التربيبة النوليبة التبى ل يوجبت بهبا
هاا القسم العلمى.
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قببرر المجلببس اإلحاطببـة للمببا بالخطبباب المعببروض للمببا بببي كليببة التربيببة النوليببة
يوجت بها هاا القسم منا نشي ها.
 بنببام للببى خطبباب المجلببس ا للببى للجامعببات بشببي و ببيات لجنببة قطبباع اآلااببالموافقة للى الالإدة الخا ة بنل مبا ابلبوم دقيبق التبراث والمخطوطبات العربيبة
وابلوم اللغة العربية لغير النباطقيا بهبا والموافقبة للبى لإدبة ابلبوم للبتاا المبيذو
الشرلى وأنهبا بالدة للتطبيبق والعمبل بهبا للبى أ ينبـو اإلسبم المناسبا للبتبلوم
هو ( :شريعات الزوا ولجراما ).
قرر المجلس الموافقة للى الخطاب المعبروض مبع لخطبار النليبة بح خباذ اإلجبرامات
الالزمة للما بي السم المعتل هو نفس اسم البرنبام الباا سببق اقبراره فبى مجلبس
الجامعة بجلست المنعقتة بتاريخ (2018/10/24م).
 الموافقة للى خطاب ا ستاذ التكتور متيرة معهبت كونفوشبيوس بشبي لنشبام جنبااخاج للنتا الصينية بجامعة القاهرة ولهتام الجامعة لتا ( )8000كتاب ومجمولبة
كبيرة ما أجهزة الوساإ المتعتاة وأجهزة النمبيو ر ويشمل اإلهبتام شبطيا المنبا
المخصص للجناا.مع وجي الشنر.
 الموافقببة للببى المبباكرة المعروضببة بشببي السببتعانة بخريجببى جامعببة القبباهرة فببىوزارة التربية والتعليم اإلمارا ية.
 بنببام للببى فتببوا المستشببار القببانونى للجامعببة بشببي نببتب السببااة ألـببام هيئببةالتتريس بالجامعة كل الوقت.
قببرر المجلببس الموافقببة للببى فتببوا ا سببتاذ التكتببـور المستشببار القببانونى للجامعببـة
والتمااهـا فـى ضوم القرار الوزارا فى هاا الشي .
 بنام للى الماكرة المعروضة بشي الموافقة للى انشام كلية الاكام ال طنالى...قببرر المجلببس الموافقببة للببى طببوير كليببة الداسبببات والمعلومببات مببع الموافقببة للببى
غيير اسمها ليصبح قكلية الداسبات والاكام ال طنالىق.
 الموافقببببة للببببى الماكببببـرة المعروضببببة بشببببـي الموافقببببـة للببببـى لنشببببـام كليببببةالنانو ننولوجى.
 الموافقبببة للبببى المببباكرة المعروضبببة بشبببي الموافقبببة للبببى قيبببام مركبببز الخبببتماتاللنترونية والمعرفيبة بتوحيبت المواقبع اللنترونيبة بنليبات ومعاهبت ولاارات الجامعبة
وربطها بالموقع اللنترونى الرإيسى لجامعة القاهرة.
 الموافقة للى الماكرة المعروضة بشي مقترا مركبز جامعبة القباهرة للغبة والثقافبةالعربيببة قببتيم مشببروع اختبببار النفببامة الببتولى فببى اللغببة العربيببة للنبباطقيا بغيرهببا
( )ICTLللى ارار المتدانات الموازية فى اللغات ا جنبية ا خرا .
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 الموافقة للى الماكرة المعروضة بشي نظيم العمل لتدتيت مواليت برف مر بباتالعامليا وما فى حنمها و رشيت النفا الدنومى وذلبك فبى ضبوم النتبابيا البتورييا
الصببااريا مببا وزارة الماليببة و دويببل المبببالغ الالزمببة مببا الصببناايق والدسببابات
والوحتات ذات الطابع الخاج وما فى حنمها للى الموازنة تليما لبنواها.
 بنببام للببى خطبباب ا سببتاذ الببتكتور وزيببر التعلببيم العببالى والبدببث العلمببى بشببي لببتملجببرام عيينببات أو نليببل لمببوظفيا جببتا لل بعببت العببرض للببى سببياا لل بى مسببتوا
جميع الوزارات والجهات الدنومية بالتولة.
قببرر المجلببس اإلحاطببة للمببا بالخطبباب المعببروض ورفببع ا مببر فببى جميببع التعيينببات
للجهببات ا للببى ل خبباذ الببالزم مببع مخاطبببة وزارة التعلببيم العببالى لالستيـبباا بنطببا
طبيق القرار.
 الموافقببة للببى خطبباب ا سببتاذ الببتكتور وزيببر التعلببيم العببالى والبدببث العلمببى بشببياإلجببرامات المتد بتة مببا قبببل لجهببزة التولببة المختلفببة فيمببا يخببص اللببتاا والتجهيببز
لوثبباإق ال فاقيببات والمعاهببتات ومبباكرات التفبباهم مببع ايببة جهببات خارجيببة تـببما
التزامات مالية للى الدومة المصرية (قروض).
 بنببام للببى خطبباب السببيت ا سببتاذ الببتكتور رإببيس الجهبباز المركببزا للتنظببيم واإلاارةبشي نظيم قواإم النيانات اإلرهابية والرهبابييا ولارا اسبم ا سبتاذ البتكتور /أيمبا
مدمت للى لبت النبى للى قواإم النيانات اإلهاربية.
قرر المجلس اإلحاطةللما بالخطاب المعروض مع التيكيت للي أن سبق فصل
الماكور بنام للي قرار مجلس الجامعة بجلسة (2017/12/28م).
 الموافقة للى الماكرات المعروضة بشي التمباا ضبواب التبتريس لمقبرر (التفنيبرالنقتا) وألمال المتدانات والتقييم وكالك التمباا منافبتت لجنبة اإلرشباا ا كباايمى
و شنيلها وأجور القاإميا بالتتريس والتورات وكالك منافتت للتاا المقرر بمختلبل
أشنال وأجور اإللتاا والتدرير والترجمة والطبالة وسعر النتاب.
 الموافقة للبى المباكرة المعروضبة بشبي التمباا المناقصبات والممارسبات والعقبوابمختلل أنوالها خالل الفترة ما (2018/12/27م) حتى (2019/2/26م)
 الموافقببة للببى مدـببر اجتمبباع لجنببة اإللببال لببا وظبباإل ألـببام هيئببة التببتريسومعاونيهم بتاريخ (2019/1/23م).

فرع الخرطوم

 الموافقة للى الماكرة المعروضة بشي جتيبت شبنيل لجنبة سبيير التراسبة بنليباتجامعببة القبباهرة فببرع الخرطببوم لمببتة لببام التبببارا مببا (2019/1/1م) للببى أ يببتم
رف منافتة شهرية بما يعاال  %100ما ا جر الشامل.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كلية الطا البيطرا

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شبببئو التعلبببيم والطبببالب بجلسبببت المنعقبببتة بتببباريخ(2019/2/12م) بالموافقة للى التماا البرنبام المتميبز فبى طبا وجراحبة و ناسبل
المجترات بنلية الطا البيطرا.

كلية اار العلوم

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شبببئو التعلبببيم والطبببالب بجلسبببت المنعقبببتة بتببباريخ(2019/2/12م) بالموافقة للى مقترا برام التعليم المتم التي ستقتمها كليبة اار
العلوم لمنسوبيها بنلية اار العلوم.

كلية القتصاا والعلوم السياسية

 الموافقبببة للبببى خطببباب ا سبببتاذ البببتكتور لميبببت كليبببة القتصببباا والعلبببوم السياسبببيةوالمتـما التببار النشبر فبى مجلبة جامعبة القباهرة فبى العلبوم الجتماليبة JHASS
نشرا اوليا بمعامل يثير افتراضى يساوا ( )2وذلبك لتشبجيع النشبر بالمجلبة الجتيبتة
أسوة بما م بمجلة الجامعة  JARفى بتاية نشي ها.
 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شبببئو التعلبببيم والطبببالب بجلسبببت المنعقبببتة بتببباريخ(2019/2/12م) بالموافقة للى معاالة المقررات فى نظبام السبالات المعتمبتة بشبي
القوالت التى تبعها اللجنة فى حال قتم أحت الطالب لأللتدبا بنليبة القتصباا والعلبوم
السياسية.مع عميم للى كليات الجامعة ومعاهتها.

كلية الداسبات والمعلومات

 الموافقببة للببى غييببر مسببمى كليببة الداسبببات والمعلومبات ليصبببح قكليببة الداسببباتوالاكام ال طنالىق وانشام قسم الاكام ال طنالي بالنلية .
 الموافقببة للببى لنشببام قسببم للمببى جتيببت بحسببم قالبباكام ال ببطنالىق مببع لببرضلإدتيا جتيت يا لنفس القسم للى مجلس النلية القاام الالإدبة ا ولبى بحسبم قالباكام
ال طنالىق والثانية برنام خاج بحسم قللوم البياناتق.

كلية التراسات اإلفريقية العليا

 بشي اقتراا النلية الموافقبة للبى اسبتدتاث قسبم دبت مسبمى التراسبات القانونيبةبالنلية.
قرر المجلس الموافقة للى اقتراا النلية للى أ يصبح اسم قالتشريعات القانونية
اإلفريقيةق وينو قسما مستقال.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

عيينات مستوفــاة فى وظيفة أستاذ
كلية /معهت
اآلااب
اآلااب

السم

ا .سرفيناز أحمت مدمت حافظ
ا .هشام لبت العليم بنر ارويش

القتصاا والعلوم ا .أيما لبراهيم التسوقى ليسوا
السياسية

قسم

المنتبات والوثاإق
والمعلومات
اللغة اليونانية الدتيثة و"اابها
العلوم السياسية

طا قصر العينى ا .أسامة مدمت لبت العزيز شدا

طا ا طفال

طا قصر العينى ا .لبت الرحما أحمت مدمت لبت الراز

طا ا طفال

طا قصر العينى ا .واإــل أحمــت لطيــة ط

طا ا طفال

طا قصر العينى ا .أمينة لبت السالم مدموا للى

طا ا طفال

طا قصر العينى ا .سهـير لمــر يديــى الخشاب

ا مراض الباطنة

طا قصر العينى ا .مدمت ممتاز مدمت لبت العزيز

ا مراض الباطنة

طا قصر العينى ا .جيها للى لبت المولى سليم

ا مراض الباطنة

طا قصر العينى ا .لاإشة مدمت سمير مدمت سعيت

الطا المهنى والبيئى

طا قصر العينى ا .أحمت لبت هللا مدمت للى نصر

التختير والعناية المركزة
الجراحية ولال ا لم

طا قصر العينى ا .مجتا لسدــق لطــا هللا
طا قصر العينى ا .لميام لاال

الا التيا مدموا

طا قصر العينى ا .مدمـــت للــى شدا ــ للى
طا ا سنا

ا .أحمت زهير حسا الدوشى

طا ا سنا

ا .أمل للى مدمت سويلم

طا ا سنا

ا .ليهاب مدموا مدمت موسى

ا شعة التشخيصية
طا الدالت الدرجة
العال التدفظى
الستعاضة الصنالية
المواا الديوية

الصيتلة

ا .ناهت مدموا ليت السيت مدموا

الصيتلة

ا .نجالم جميل أحمت شهاب

الهنتسة

ا .أحمت شريل حسيا ليسى

الهنتسة النيمياإية

الهنتسة

ا .شنيناز للى التيا الشربينى

الهنتسة النيمياإية

الهنتسة

ا .أحمت ناار مدى التيا رز

اآلثار
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الفارماكولوجيا

ا .مدسا مدمت نجم التيا مدمت

النيميام الصيتلية
العقاقير

هنتسة اإللنترونيات
واإل صالت النهربية
اآلثار المصرية
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كلية /معهت

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

قسم

السم

اآلثار

ا .مدمت شريل لبته حسا للى

اآلثار المصرية

القومى لألورام

ا .حسيا أسامة مدمت أحمت سليما

جراحة ا ورام

قرر المجلس الموافقـة للــى اقــتراا النليـــة /المعهت.

عيينات مستوفــاة فى وظيفة أستاذ مسالت
كلية /معهت

السم

ا .شيريا مدمت مدمت شدا

اآلااب
القتصاا والعلبوم
ا .راوية مدمت وفيق لامر
السياسية
ا .لبته لبته لبت الاله الفقى
العلوم
ا .هيتا مصطفى سالم الشوربجى
العلوم
طا قصر العينى

ا .مصطفى لماا التيا مصطفى التالى

طا قصر العينى

ا .رباب أحمت مدمت لبت المنعم

طا قصر العينى

ا .سها مدمت أحمت لبت الباقى

طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى

ا .االيا سمير ذو الفقار لاشور
ا .أيما هانى أحمت مدمت لبت الغنى
ا .رانيا شدا مدمت لسماليل
ا .مها لا م مدموا حسيا

طا قصر العينى

ا .أحمت مصطفى كمال لبت المجيت

طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا ا سنا
الصيتلة
الصيتلة
الصيتلة

ا .اااة سيت مدموا يوسل
ا .مروة فتدى أحمت السيت لامر
ا .ليما للى سيت مدمت أبو لوف
ا .رحاب مدمت سيل التيا لاشور
ا .مدمت نبيل أحمت خليل
ا .شريل لبت النبى لبت الجواا

الهنتسة

ا .مصطفى أحمت سعت مدمت الشاهت

الهنتسة

ا .هب أحمت حسا أحمت

الهنتسة
الهنتسة
الزرالة
الزرالة

ا .مدمت السيت أبو الدجا لبت المالك
ا .هانى جمع أحمت السيت
ا .أحمت لبت الوهاب أحمت مدمت
ا .منى مدمت لبت الرحما االى

الطا البيطرا

ا .هب حسيا

الح لبت النعيم

قسم

اللغة الفرنسية و"اابها
العلوم السياسية
الفيزيام الديوية
للم الديوا
لببببببببال ا ورام والطببببببببا
النووا
لببببببببال ا ورام والطببببببببا
النووا
لال ا ورام والطا
النووا
التوليت وأمراض النسام
التوليت وأمراض النسام
ا مراض الباطنة الخا ة
ا مراض الباطنة
التختير والعناية المركزة
الجراحية ولال ا لم
أمراض القلا
النيميام الديوية
العال التدفظى
العقاقير
العقاقير
النيميام التدليلية
هنتسة القوا واآللت
النهربية
هنتسة القوا واآللت
النهربية
هنتسة الرا والهيترولينا
هنتسة الرا والهيترولينا
الخـر
اإلنتا الديوانى
الرقابة الصدية للى
ا ااية
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كلية /معهت

التراسات
والبدوث
اإلحصاإية
القومى لألورام
الداسبات
والمعلومات
التمري

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

السم

قسم

ا .سلوا مدموا سامى لصر

الحصام الرياضى

ا .لبير

الا السعيت لسماليل

الباثولوجيا اإلكلينينية

ا .سـنام مدمــت أحمـت طــ

ننولوجيا المعلومات

ا .ليما مدمت لراقى شاهيا

دة ا م
مري
وحتيثى الولاة

قرر المجلس الموافقـة للــى اقــتراا النليـــة /المعهت.

عيينات مستوفــاة فـى وظيفـة مترس
كلية /معهت

اآلااب
اآلااب
القتصاا والعلوم
السياسية
التجارة
التجارة
التجارة

السم

ا .أبو بنر شعبا حجا
ا .كريم أحمت لبت الباقى للى الصياا
ا .نيفيا لبراهيم للى الزيات

الحصام

ا .هتا مدمت لالم التيا لباس مدمت
ا .وليت لبراهيم حسا لبراهيم
ا .مدمت الح لبت اللطيل لسرا

العلوم

ا .الشيمام سعت أميا أحمت حسانيا

العلوم
العلوم

ا .هاجر خليل حسا لبراهيم
ا .امر حسا لبت المطلا نصار

طا قصر العينى ا .هاجر حسنيا رفالى مدمت
طا قصر العينى ا .مدموا بترا أحمت لبت اللطيل
طا قصر العينى ا .شريل لبت هللا مدمت لبت هللا
طا قصر العينى ا .مدمت لبت الغنى للى أحمت الشاذلى
طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى
طا قصر العينى

ا .فية بتر سيت مدمت يوسل
ا .أحمت مدمت مصطفى بلبول
ا .بسنت لاال الترينى لبت اللطيل
ا .انجى يسرا لفيفى لفيفى
ا .أحمت سمير مدمت لبت الدميت
ا .منى يسرا حلمى امرا
ا .ياسميا فلاا للى فهمى الح النواوا

طا قصر العينى ا .مدمت واإل لبت الجواا رجا
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قسم

الجغرافيا
الفلسفة
لاارة ا لمال
لاارة ا لمال
لاارة ا لمال
للوم الفلك والفـام
وا ر اا الجوية
النيميام
الجيولوجيا
التختير والعناية المركزة
الجراحية ولال ا لم
التختير والعناية المركزة
الجراحية ولال ا لم
التختير والعناية المركزة
الجراحية ولال ا لم
التختير والعناية المركزة
الجراحية ولال ا لم
ا شعة التشخيصية
الجراحة العامة
الفسيولوجيا
الروما يزم والتيهيل
أمراض القلا
ا مراض الباطنة
ا مراض النفسية
طا وجراحة أمراض
الاكورة والتناسل
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كلية /معهت
طا ا سنا
طا ا سنا
طا ا سنا
طا ا سنا
طا ا سنا
طا ا سنا
الصيتلة
الهنتسة

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

السم

ا .نورا فلاا مدمت سيل التيا السيت
ا .أميرة أحمت مدمت انيس أبو النجا
ا .شيمام مدمت برا مصطفى الدنفى
ا .شيمام للى حمواة للى البسيونى
ا .ولم لبت العاطى شدا أحمت
الا التيا
ا .فاطمة الزهرام لثما
ا .سالى طار مدموا لبت الدميت مخلص
ا .موسى ماهر نجيا فرا

الهنتسة

ا .لبت هللا لبت الفتاا مدمت

الهنتسة

ا .مدمت جمال رمـا مدموا

الهنتسة

ا .سارة لا م شوقى ضيل

الهنتسة
الزرالة

ا .ياسر سعيت مدمت مجاهت
ا .مدمت مدمت سعت التيا لبت الفتاا

الزرالة

ا .رضوه ماهر مدمت سيت أحمت لطا

الطا البيطرا

ا .شيمام مدمت سيت كامل

الطا البيطرا

ا .مها منصور مدمت رشاا

التراسات
والبدوث
اإلحصاإية

ا .هب فتدى مدمت لبراهيم

الح

العال الطبيعى

ا .أسمام مدمت مدمت مدمت شربا

العال الطبيعى
العال الطبيعى
العال الطبيعى

ا .ليناس حمتا للى النااا
ا .مدمت بيومى لبراهيم بيومى
ا .نعمة حامت مدمت نعمت هللا

القومى لألورام

ا .فااا سامى سعت فلتاؤوس

القومى لألورام
القومى لألورام
القومى لألورام
التراسات العليا
للتربية
التربية النولية
التربية النولية
التربية النولية

ا .شريها وحيت يسرا لبت الرحما جرير
ا .لامر للى لبت الدفيظ
ا .سعاا السيت الطوخى سالم
ا .هانى سليما ااوا روما
ا .وسام حمتا كامل مصطفى النواوا
ا .شيمام لبت العال مدمت لبراهيم
ا .سارة نجيا مدمت بتر التيا

قسم

قويم ا سنا
قويم ا سنا
طا أسنا ا طفال
باثولوجيا الفم
أشعة الفم
لال الجاور
النيميام الصيتلية
الهنتسة اإلنشاإية
هنتسة التصميم
المينانينى واإلنتا
هنتسة التصميم
المينانينى واإلنتا
الرياضيات والفيزيقا
الهنتسية
الهنتسة المعمارية
النبات الزرالى
الجتماع الريفى والرشاا
الزرالى
النيميام الديوية وكيميام
التغاية
النيميام الديوية وكيميام
التغاية
الحصام الرياضى
العال الطبيعى
لضطرابات الجهاز
التورا التنفسى
والمسنيا
العال الطبيعى لألطفال
لال طبيعى للجراحة
المينانينا الديوية
التختير واإلنعا ولال
ا لم
ا شعة التشخيصية
بيولوجيا ا ورام
الباثولوجيا اإلكلينينية
التعليم العالى والتعليم
المستمر
التربية الفنية
العلوم التربوية والنفسية
التربية الموسيقية
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كلية /معهت

التربية للطفولة
المبنرة
التمري
التمري
التمري
التمري

لاارة الجامعة

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

السم
ا .وسام لبت الدميت لبت العزيز
ا .الشيمام مدمت لبت التواب مدمت
ا .خـرام مدمت موسى لبت القاار
ا .ماريانا لريا شدا منصور
ا .منار أحمت البتوا لبت الرحيم

قسم
العلوم التربوية
مري الصدة النفسية
دة المجتمع
مري
مري ا طفال
مري ا طفال

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

عيينـــات

 الموافقة للبى المباكرة المعروضبة بشبي الموافقبة للبى عيبيا بعب ا سبا اة ايبرالمتفببرايا والمنتسبببيا مببا الشخصببيات ذات اإلسببهام العلمببى المتميببز لإلسببتفااة مببا
خببرا هم كيسببا اة متعاقببتيا ببيجر وأسببا اة منتسبببيا شببرفيا (ببتو مقابببل ـ متعاقببتيا
بتو أجر).

عيينات اير مستوفـــاة

كلية /معهت
التمري

مالحظات
الوظيفة
السم
لبببببتم موافقبببببة اللجنبببببة
العلميبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببة
ا .رضا مدمت نبيل مدمت
مترس
ومجلسببببببببببي القسببببببببببم
سيت أبو شااا
والنلية.
قررالمجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

جتيت للـــارة
جهة و اريخ اإللارة
السم
كلية /معهت
جامعة المستقبل بمصر التبارا
القتصاا والعلوم
ما
أ.ا .منى طعيمة الجرف
السياسية
2019/2/1حتى2020/1/31
قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

جتيت عـاقـت و عاقت
كلية /معهت

الســم

قيمة المنافية

العلوم

ا .السيت أحمت ط خير

(1500جني ) شهريا

قرر المجلس الموافقة للى اقتراا النلية للى أ ينو التعاقبت لسبياا
اريخ موافقة مجلس الجامعة.
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كلية /معهت

الســم

الزرالة

أ.ا .مختار لبت المنعم خطاب

التراسات العليا
للتربية

أ.ا .لواطل للى شعير

قيمة المنافية
بتو منافية
( 3000جني ) شهريا

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

منح لقا للمى لوظيفة أستاذ
كلية /معهت
طا قصر
العينى
طا قصر
العينى
التراسات
ا فريقية العليا
التربية
النولية
التربية
النولية
التراسات
اإلفريقية العليا

السم
ا .ياسر

اا سيت نصار

قسم
طا الدالت الدرجة

ا .ريم لاطل لبراهيم الدتيتا

ا مراض الباطنة الخا ة

ا" .مال حلمى سليما خليل

الجغرافيا

ا .أميمة مصطفى كامل جمع

العلوم التربوية والنفسية

ا .سهير

الح لبراهيم مدمت

اإللالم التربوا
اللغات

ا .مدمت المدمتا مدمت رز

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

منح لقا للمى لوظيفـة أستاذ مسالت
كلية /معهت
طا قصر
العينى
طا قصر
العينى
طا قصر
العينى
طا قصر
العينى
طا قصر
العينى

السم
ا .رحاب لطفى مدمت لبت القاار
ا .أحمت سامى للى لاشور
ا .ليناس مدمت للى مدمت رز

قسم
التوليت وأمراض
النسام
التوليت وأمراض
النسام
الطفيليات

ا .كريم سالم لبت الدليم مشهور

طا الدالت الدرجة

ا .رانيا زكريا حسا أبو العز

ا شعة التشخيصية
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كلية /معهت
طا قصر
العينى

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

السم

قسم

ا .أحمت كمال لبت الموجوا النجار

جراحة العظام

طا ا سنا

ا .مصطفى لبراهيم لزت شنتا

طا ا سنا

ا .مدمت مختار يوسل خشبة

طا ا سنا
طا ا سنا

ا .نانسى ناضر لبت السالم حسا
ا .مصطفى حلمى مصطفى أحمت

الطا البيطرا

ا .شيمام اانم يديى لارف

العال الطبيعى

ا .اااة لبت المنعم لبت هللا موسى

العال الطبيعى

ا .أحمت مدمت مصطفى أبو العينيا

العال الطبيعى
العال الطبيعى
الداسبات
والمعلومات
التمري

ا .مدمت فوزا مدمت البنا
ا .مريم لبت المنعم لبته مدموا
ا .أمل فوزا سيت أحمت الجمال
ا .لميام مدمت نبيل لسماليل

جراحة الفم والوج
والفنيا
جراحة الفم والوج
والفنيا
الستعاضة الصنالية
الستعاضة الصنالية
ا مراض الباطنة
والمعتية
العال الطبيعى للعلوم
ا ساسية
العال الطبيعى للعلوم
ا ساسية
العال الطبيعى لألطفال
المينانينا الديوية
نظم المعلومات
عليم التمري

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

ا فاقيات عاو
كلية /معهت
لاارة
الجامعة
لاارة
الجامعة
القتصاا
والعلوم
السياسية

مالحظــــات
المطلــــوب
وافببببق مجلببببس التراسببببات
ماكرة التفاهم ببيا (جامعبة القباهرة)
العليببببببببببببببببا والبدببببببببببببببببوث
و(هيئة ا ميتيست).
فى اريخ .2019/2/17
وافببببق مجلببببس التراسببببات
ا فاقية التعاو بيا (جامعة القاهرة)
العليببببببببببببببببا والبدببببببببببببببببوث
و(جامعة شر الصيا للمعلميا).
فى اريخ .2019/2/17
ماكرة التفاهم بيا (جامعـة القاهـبـرة
وافببببق مجلببببس التراسببببات
ـ ب كليببة القتصبباا والعلببوم السياسببية
العليببببببببببببببببا والبدببببببببببببببببوث
القسبببببم الفرنسببببببى) و(معهبببببت ليببببببل
فى اريخ .2019/2/17
للتراسات السياسية بفرنسا).

قرر المجلس الموافقة للى الماكرة المعروضة بشرط استنمال اإلجرامات المطلوبة.
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كلية /معهت
القتصاا
والعلوم
السياسية

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

مالحظــــات

المطلــــوب
برو وكببببول التعبببباو بببببيا (جامعببببة
القاهبببـرة ـ كليبببة القتصببباا والعلبببوم وافبببببق مجلبببببس التراسبببببات
السياسية) و(الرخصة التوليبة لقيبااة العليببببببببببببببببا والبدببببببببببببببببوث
ا لمبببببببال  IBDLمعهبببببببت التنميبببببببة فى اريخ .2018/12/18
اإلاارية بمصر).

قرر المجلس الموافقـة للـــى البرو وكـول المعــــروض.
كلية/
معهت

المطلــــوب

مالحظــــات

ماكرة التفاهم بيا (جامعة القاهــبـرة
وافببق مجلببس التراسببات العليببا
القتصاا
ـ ب كليببة القتصبباا والعلببوم السياسببية)
والبدببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوث
والعلوم
و(جامعببة قببازا الفيتراليببة الروسببية
فى اريخ .2019/2/17
السياسية
بروسيا ال دااية).
ماكرة التفاهم بيا (جامعة القباهرة ـ وافببق مجلببس التراسببات العليببا
الطا
كليبببببة الطبببببا البيطبببببرا) و(جامعبببببة والبدببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوث
البيطرا
فى اريخ .2019/2/17
الخرطوم بالسواا ).
ماكرة التفاهم بيا (جامعة القباهرة ـ وافببق مجلببس التراسببات العليببا
الطا
كليبببببة الطبببببا البيطبببببرا) و(جامعبببببة والبدببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوث
البيطرا
جور أوجست بجونتجا بيلمانيا) .فى اريخ .2019/2/17
قرر المجلس الموافقة للى الماكرة المعروضة بشرط استنمال اإلجرامات المطلوبة.
مالحظــــات
المطلــــوب
كلية /معهت
ا فاقية التعاو بيا (جامعبة القاهـبـرة وافبببببق مجلبببببس التراسبببببات
المعهت القومى
ـ ب المعهببت القببومى لببألورام) و(شببركة العليبببببببببببببببببا والبدبببببببببببببببببوث
لألورام
ميرك سيرونو الشر ا وس بتبى) .فى اريخ .2019/2/17
قرر المجلس الموافقـة للى اإل فاقية المعـروضة بشرط استنمال اإلجرامات
المطلوبة.
مالحظــــات
المطلــــوب
كلية /معهت
سببببببببق موافقبببببببة مجلببببببببس
لاارة الجامعة
لببتا ( )12مببا مبباكرات التفبباهم بببيا التراسبببات العليبببا والبدبببوث
وبع
لليهبببببببببببا خبببببببببببالل لبببببببببببام
(جامعة القاهرة ـ وجهات خارجية)
النليات
(2018/2017م).
المختلفة
قرر المجلس الموافقـة للـــــى الماكرات المعروضـــة.
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لاارة الجامعة

 -الموافقة للى ماكرة التفاهم بيا (جامعة القاهرة) و(الجامعة ا مرينية).

لاارة الجامعة

مل ـمـــرات

 الموافقة للى المباكرة المعروضبة بشبي نظبيم اار أخببار اليبوم للمبل مر التعليمبىالثببانى بالتعببـاو مببـع جامعببة القبباهرة فببى النصببل ا ول مببا شببهر مببارس (2019م)
بفنببت الماسببة للببى أ تدمببل الجامعببة التنبباليل (ليجببار قالببة الماسببة و جهيزا هببا
للمل مر واتام الـيوف).

كلية اآلااب

لــواإــــح

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقببـة للببى صببديح الخطببي المببااي بالإدببة السببالات المعتمببتة
الجتيتة للمقررات الختيارية ببرنام الماجستير قسم المنتبات والوثباإق والمعلومبات
(شعبة الوثاإق) بنلية اآلااب.

كلية طا قصر العينى

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شبببئو التعلبببيم والطبببالب بجلسبببت المنعقبببتة بتببباريخ(2019/2/12م) بالموافقببة للببى عببتيل لإدببة كليببة الطببا لبرن بام النقبباط المعتمببتة
للعام الجامعي (2019/2018م) بنلية طا قصر العينى.

كلية العال الطبيعى

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شبببئو التعلبببيم والطبببالب بجلسبببت المنعقبببتة بتببباريخ(2019/2/12م) بالموافقببببة للببببى التمبببباا الالإدببببة التنظيميببببة للبرنببببام التببببتريبى
لمالحظة المري للطالب الوافتيا بنلية العال الطبيعى.

كلية الهنتسة

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقبـة للبى التعبتيالت المقترحببة فبي لإدبة برنبام الماجسببتير
في العمليات الخـرام المشترك بالتعاو ببيا كليبة الهنتسبة وجامعبة روفيرافيرجيلبي
اإلسبانية و غيير المسمى ليصبح ماجستير العلوم في هنتسة العمليات الخـرام بنليبة
الهنتسة.

كلية التخطي القليمى والعمرانى

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقبببـة للبببى لضبببافة مقبببرريا لمسبببتوا مهيبببتي الماجسبببتير
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والتكتوراه لالإدبة التراسبات العليبا بقسبم التصبميم العمرانبي بنليبة التخطبي اإلقليمبى
والعمرانى.

المعهت القومى لعلوم الليزر

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقببـة للببى عببتيل كببل مببا المببااة ( 25بنببت ) بشببي متطلبببات
و"ليببات مببنح ارجببة الماجسببتير فببي للببوم الليببزر والمببااة ( 26بنببتيا ا) بشببي
متطلببات و"ليببات مبنح ارجببة اكتبوراه الفلسببفة فبي للببوم الليبزر مببا الالإدبة التاخليبة
بالمعهت القومى لعلوم الليزر.

كلية الطا البيطرا

عتيل مسمى

 الموافقبببة للبببى قبببرار مجلبببس شبببئو التعلبببيم والطبببالب بجلسبببت المنعقبببتة بتببباريخ(2019/2/12م) بالموافقة للى عبتيل مسبمى قسبم أمبراض ا سبماك ورلايتهبا للبى
قسم طا ورلاية ا حيام الماإية بنلية الطا البيطري.

معهت التراسات والبدوث اإلحصاإية

 بنببام للببى اقتببراا المعهببت الموافقببة للببى عببتيل اسببم معهببت التراسببـات والبدببوثاإلحصببباإية للبببى (كليبببة اإلحصبببـامات الاكيبببـة وللبببـوم البيانبببات) (Faculty of
). Intelligent Statistics and Data Science
قبببرر المجلبببس الموافقبببة للبببـى غبببـير السبببم ليصببببح كليبببة اإلحصبببامات الاكيبببة
.Faculty of Smart Statistics

كلية اآلااب

شئو الطالب

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العلي با والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقببة للببى لسببتثنام الطببالب الوافببتيا المقيببتيا طبقببا لالإدببة
التاخليببة لنليببة اآلااب بنظببام السببالات المعتمببتة مببا شببرط اإلقامببة لمببتة ( )8شببهور
بجمهورية مصر العربية.
مع عميم للى كليات الجامعة ومعاهتها.

كلية العلوم

 الموافقببة لل بى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقـة للى فتح فصل اراسي بيفي منثبل مت ب سبتة أسبابيع
يسببجل في ب الطببالب الراابببو للببى أ صبببح الرسببوم  400جنيب للسببالة المعتمببتة
لجميع الطالب بنلية العلوم.

107

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة فبرايـر 2019

كلية طا قصر العينى

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

اراسات لليا

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقـة للى عتيل الخطي في مسمي ارجة الماجسبتير خصبص
الغتا الصمام والسنر والتغاية اإلكلينينية والميابوليزم باللغة اإلنجليزية بنلية الطا.

كلية التربية للطفولة المبنرة

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقـة للى صويا الخطي المااي بتخصص ننولوجيبا التعلبيم
لألطفببال (الفرقببة الثانيببة ابلببوم خ باج) وذلببك نظببرا لتنببرار ا كببواا الخا ببة ببببع
المقررات في خصصات مختلفة بنلية التربية للطفولة المبنرة.

كلية الداسبات والمعلومات

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقـة للى لستدتاث كال ما ابلوم في نظم الداسبات برنام
الماجستير في ننولوجيا الشبنات السدابية بنلية الداسبات والمعلومات.
للى أ يقبل الخريجيا ذو الصلة المباشر بالتخصص.

المعهت القومى لألورام

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقببـة للبببى لنشبببام ارجبببة ماجسبببتير بيولوجيبببا ا ورام -قسبببم
بيولوجيا ا ورام بالمعهت القومى لألورام .

لاارة الجامعة

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقببـة للببى البنببتيا ثالثببا ورابعببا والخا ببة لش بروط وضببواب
المساهمات المالية لمشاركة ألـام هيئة التتريس فى المل مرات الخارجية.
 بنام للى خطاب ا ستاذ التكتور المستشار الثقافى لجمهورية اليما بشبي السبمااللطالبة /للهام الح أحمت السنبانى المقيتة بترجة التكتوراه بقسم رميم اآلثبار بنليبة
اآلثار بح مام لجرامات المناقشة وسيتم ستاا الرسوم بعت انتهام الطالبة ما المناقشة.
قببرر المجلببس الموافقببة للببى الس بماا للطالبببة /للهببام ببالح أحمببت السببنبانى بح مببام
لجرامات المناقشة شرط أ يرا خطاب ما السفير اليمنى يتعهت في بستاا الرسوم.

كلية العلوم

مساإل مالية

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقـة للى زيااة الرسوم التراسية لبرنبامجي التراسبات العليبا
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(ماجس بتير التقنيببة الديويببة  -بيو ننولببوجي واكتببوراه الفلسببفة فببي التقنيببة الديويببة
بيو ننولوجي) بنلية العلوم.

كلية اإللالم

 الموافقببة للببى قببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث بجلسببت المنعقببتة بتبباريخ(2019/2/17م) بالموافقببـة للببى وحيببت المصببروفات التراسببية المسببتدقة للببى كببل
اارس بالببتبلومات المهنيببة والماجسببتير المهنيببة للببى أ نببو بقيمببة  5000جني ب
(خمسة ا ف جني مصرا) لنل رم وبالنسبة للطبالب الوافبتيا يبتم السبتاا بالبتولر
باإلضافة للى الرسوم التراسية المقرره للى الطالب المصرييا.

لاارة الجامعة

 الموافقبببببة للبببببى قريبببببر اللجنبببببة المشبببببنلة بقبببببرار مجلبببببس الجامعبببببة بتببببباريخبرف المنافبتت اإلضبافية نظيبر اإلشبراف
(2018/12/30م) بشي اراسبة ضبواب
والتدنيم لرساإل الماجستير والتكتوراه لطالب مرحلة التراسات العليا بالجامعة.
 الموافقبببببة للبببببى قريبببببر اللجنبببببة المشبببببنلة بقبببببرار مجلبببببس الجامعبببببة بتببببباريخ(2018/12/30م) بشببي اراسببة زيببااة المصببروفات التراسببية لرسبباإل الماجسببتير
والتكتوراه لطالب مرحلة التراسات العليا بالجامعة.
 الموافقببة للببى خطبباب ا سببتاذ الببتكتور رإببيس جامعببة حلببوا بشببي دويببل مبلببغ 20.000جنيبب (لشببرو ألببل جنيبب لايببر) للببى رقببم حسبباب الببتاإنيا بالوحببتة
الدسابية ا ولى وذلك لمساهمة ما الجامعة للدتث الباا سبيعقت بمتينبة شبرم الشبيخ
خالل الفترة ما ( 21للى  23مارس 2019م).
 الموافقببة للببى المبباكرة المعروضببة بشببي مويببل الموازنببة بمبلببغ 10.000.000جني (لشبرة ماليبيا جنيب ل ايبر) مبا الصبناايق الخا بة المركزيبة ( 7مليبو مبا
الصناايق الخا ة المركزية  3مليو ما نتو ختمة المجتمع) لسبتاا المبتيونيات
الداليببة للعببال الطبببى للسببااة ألـببام هيئببة التببتريس والع بامليا والهيئببة المعاونببة
بالجامعة.
 بنام للى قرار اللجنة المشنلة بشي اإلفااة بمبتا قانونيبة مسباهمة بنتو ختمبةالمجتمع بالجامعة (بمبلغ ثالثة مالييا جني ) الما لصنتو الرلايبة الطبيبة لـبام
هيئة التتريس والعامليا بالجامعة.
قرر المجلس الموافقــة للــى التمـاا الرأا القانونــى.

كلية التجارة

الغــام قـــرار

 الموافقبببة للبببى للغبببام قبببرار لنهبببام ختمبببة البببتكتور  /هبببانى مدمبببت مصبببطفى كامبببل(المترس بقسم المداسبة بالنلية) ولسقاط المتة ما اريخ النقطباع حتبى للغبام قبرار
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لنهببام ختمت ب لإلنقطبباع مببا ختمت ب مببع ر يببا كافببة اآلثببار المتر بببة للببى ذلببك طبقببا
للقانو .

كلية الهنتسة

 الموافقببة للببى للغببام قببرار لنهببام الختمببة للمهنببتس /لسببالم سببمير مدمببت بببتر الببتياأحمببت (المعيببت بقسببم الهنتسببة الديوي بة الطبيببة والمنظومببات بالنليببة) مببع مببت اإلجببازة
التراسية لسبياا للدصبول للبى البتكتوراه لمبتة لبام التببارا مبا (2017/5/20م)
حتى (2018/5/19م).

كلية اآلااب

شئو ألـام هيئة التتريس

 الموافقة للى المباكرة المعروضبة بشبي لرجباع أقتميبة ا سبتاذة البتكتورة  /سبدريوسل مدمت حسبا العبزول فبى وظيفبة أسبتاذ بقسبم المنتببات والوثباإق والمعلومبات
بنليببة اآلااب التبببارا مببا(2018/5/25م) بببتل مببـا (2018/11/28م) فببـى ضببـوم
موافقـة ا ستاذ التكتور المستشار القانونى للجامعة.

كلية طا قصر العينى

 الموافقة للى الماكرة المعروضة بشي لرجاع أقتمية التكتور /شبوقى لببت الدميبتفببببلاا لبببببت الجببببواا فببببى وظيفببببة أسببببتاذ بقسببببم أمببببراض الباطنببببة بالنليببببة التبببببارا
ما(2017/6/20م) فى ضوم موافقة ا ستاذ التكتور المستشار القانونى للجامعة.
 الموافقة للبى المباكرة المعروضبة بشبي لرجباع أقتميبة البتكتورة  /هبب هللا فاضبلمدمببوا للببى الجبببالى فببى وظيفببة أسببتاذ مسببالت بقسببم طببا ا طفبال بنليببة طببا قصببر
العينى التبارا ما (2017/7/26م) بتل مبـا (2018/3/29م) فبـى ضبـوم موافقبـة
ا ستاذ التكتور المستشار القانونى للجامعة.

كلية الهنتسة

 بنببام للببى المبباكرة المعروضببة بشببي حالببة المهنببتس /ببامر أحمببت طبب الخطيببا(المببترس المسببالت بقسببم الرياضببيات والفيزيقببا الهنتسببية) بنليببة الهنتسببة فببى ضببوم
فتوا ا ستاذ التكتور المستشار القانونى للجامعة.
قرر المجلس الموافقبة للبى فتبوا ا سبتاذ البتكتور المستشبار القبانونى للجامعبة فبى
هاا الشي .

احتساب فترة جـاوز

كلية /معهت

الســـم

اآلااب

أ.ا .منى لبراهيم للى متولى
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الوظيفة

مالحظات

التبببببببببببببببببببارا مببببببببببببببببببا
أستاذ
2018/10/1
متفرغ
حتى .2018/12/31
التبببارا مببا 2019/1/1
مترس
حتى .2019/2/5

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.
التبارا ما 2017/8/27
ببببببببببببببببباريخ السبببببببببببببببببفر
معيتة
اآلنسة /مى سمير لتلى رز
العلوم
حتى  2018/7/10اليوم
السابق لتسلم العمل.
قرر المجلس الموافقة للى احتسباب الفتبرة لسبياا ها التببارا مبا (2017/8/27م)
اريخ السفر حتى (2018/7/9م) (التاريخ السابق للى استالم العمل) لجبازة خا بة
بتو مر ا وللزامها برا ما قت ينو مستدقا لليها للنلية والجامعة فى ضبوم فتبوا
ا ستاذ التكتور المستشار القانونى للجامعة.
كلية /معهت
طا قصر العينى

طا قصر العينى

مالحظات
الوظيفة
الســـم
التبببببببببببببببببارا مببببببببببببببببا
2018/9/1
أ.ا .طار مدمت لبراهيم أستاذ حتبببببببببى 2019/1/12
اليبببوم السبببابق لسبببتالم
العمل.
التبببببببببببببببببارا مببببببببببببببببا
أ.ا .مها مدمت جمال التيا أستاذ 2018/9/1
حتى .2018/12/25
قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.

الصيتلة

التببببببببببببببببببارا مبببببببببببببببببا
2018/10/27
اليوم التبالى آلخبر حتبى
السيتة /لسرام فريت للى شوشة معيتة
 2018/11/24اليببببببوم
السبببابق لسبببتالم العمبببل
استعتاا للعواة.

قرر المجلس الموافقة للبى احتسباب الفتبرة مبا (2018/4/27م) اليبوم التبالى آلخبر
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مببت للتببتريا العملببى حتببى (2018/10/26م) نملببة التببتريا العملببى بببتو مر ببا
واحتسبباب الفتببرة مببا (2018/10/27م) اليببوم التالـببـى إلنتهــببـام التتريـببـا العملببـى
حتى (2018/11/24م) اليوم السابق لستالم العمل لجازة خا ة بتو مر ا.
مالحظات
الوظيفة
الســـم
كلية /معهت
التبببببببببببببببببارا مببببببببببببببببا
مترس  2018/8/1اليببببببببببببببوم
ا .لمر شنرا أحمت حسا
الهنتسة
مسالت التببببببببالى آلخببببببببر مببببببببت
حتى .2018/10/31
قببرر المجلببس الموافقببة للببى احتسبباب الفتببرة لسبياا التبببارا مببا (2018/6/14م)
اليوم التالى لتاريخ المناقشة حتبى (2018/8/13م) شبهريا اسبتعتاا للعبواة بمر با
واحتساب الفترة ما (2018/8/14م) حتى (2018/10/31م) اليبوم السبابق لتسبلم
العمل لجازة خا ة لمتة شهريا ونصل بتو مر ا.
المهنتس /حازم مدمت أحمت
سليما

الهنتسة

معيت

التببببببببببببببببببارا مبببببببببببببببببا
 2018/9/28اليببببببببببوم
التببببببببالى آلخببببببببر مببببببببت
حتى .2018/12/11

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.
القومى
لألورام

الطبيا /لامر للى لبت الدفيظ

معيت

التبببببببببببببببببارا مببببببببببببببببا
2018/9/2
اليببوم التببالى آلخببر مببت
حتى .2018/12/24

قببببرر المجلببببس الموافقببببة للببببى احتسبببباب فتببببرة التجبببباوز لسببببياا التبببببارا مببببا
(2018/9/2م) اليببوم التببالى آلخببر مببت حتببى (2018/12/24م) اليببوم السببابق سببلم
العمل لجازة خا ة بتو مر ا.
الداسبات
والمعلومات

أ.ا .جـــالل حســـا جــالل

أستاذ

التببببببببببببببببببارا مبببببببببببببببببا
2018/2/1
حتى .2018/9/24

قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.
الطا البيطرا
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ا .مدمت

الا التيا أحمت
نصيل

التببببببببببببببببببارا مبببببببببببببببببا
مترس 2018/8/7
حتى .2018/11/7
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قرر المجلس الموافقـة للـــــى اقـــتراا النليـــة.
مالحظات
الوظيفة
الســـم
كلية /معهت
التبببببببببببببببببارا مببببببببببببببببا
أستاذ
2018/5/1
ا .لبراهيم السيت مدمت حسا
الصيتلة
مسالت
حتى .2018/8/30
قببببببرر المجلببببببس الموافقببببببة للببببببى احتسبببببباب الفتببببببرة مببببببا (2018/5/1م) حتببببببى
(2018/8/31م) التببى جاوزهببا سببياا لقببا لنتهببام لجاز ب الخا بة بببتو مر ببا
لرلاية ا سرة لجازة خا ة بتو مر ا.

كلية الدقو

لنهام ختمـــة واستقالت

 الموافقة للى فتوا المستشار القانونى بشي لنهام ختمة التكتور /أنور حلمى لببتالهااا (المترس بقسم فلسفة القانو بالنلية) التبارا ما (2017/10/10م) باريخ
الدنم للي حـوريا بالسجا المشتا لمتة لشرة سنوات.
كلية /معهت
طا قصر
العينى
طا قصر
العينى

مالحظات
الوظيفة
الســـم
التبارا ما (2018/5/19م)
ا .لمرو لبت المجيت مدمت أستاذ
لقببا انتهببام لجاز ب الخا ببة
مسالت
لبت القاار
بتو مر ا لمرافقة الزوجة.
التببببارا مبببا (2016/7/1م)
وذلبببك لنقطالهبببا لبببا العمبببل
مترس لقا انتهبام اإلجبازة الخا بة
ا .سلوا مدمت حسا
بببتو مر ببا لمرافقببة الببزو
بيمرينا.

قرر المجلس الموافقة للى اقتراا النلية مع للزام سياا
مستدقا للي ما التزامات مالية قبل النلية والجامعة.
طا قصر
العينى

بستاا ما قت ينو

التبببببارا مببببا (2018/7/1م)
لقا انتهام اإلجبازة التراسبية
مترس
الممنوحة لسبياا ها ومطالبتهبا
السيتة /الام جابر مدجوب
مسالت
وضامنها بالنفقات التببارا مبا
(2014/7/1م) اريخ السفر.

قببرر المجل بس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا ها بسببتاا م با ق بت ينببو
مسبببتدقا لليهبببا مبببا التزامبببات ماليبببة قببببل النليبببة والجامعبببة ومطالبتهبببا وضامنهبببـا
بالنفقـات التبارا ما (2014/7/1م) اريخ السفر.
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اسبببببببتقالة التبــبببببببـارا مبببببببا
أستاذ
.2019/2/1

قببرر المجلببس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا ها بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي ما التزامات مالية قبل النلية والجامعة.
كلية /معهت
الهنتسة

الســـم
المهنتس /حمتا مدمت
السيت مرسى

مالحظات
الوظيفة
التببببارا مبببا (2018/8/1م)
اليببببببوم التببببببالى آلخببببببر مببببببت
مترس
ومطالبتبب وضببامن بالنفقببات
مسالت
التببببارا مبببا (2013/8/1م)
اريخ السفر.

قببرر المجل بس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي مبا التزامبات ماليبة قببل النليبة والجامعبة ومطالبتب وضبامن بالنفقبات
التبارا ما (2013/8/1م) اريخ السفر.

الهنتسة

المهنتس /أحمت فتدى لبت
العاطى

التبببارا مببا (2018/5/20م)
اليبببوم التبببالى آلخبببر مبببت لعبببتم
مترس العبببببواة ومطالبتببببب وضبببببامن
مسالت بالنفقبببببببببات التببببببببببارا مبببببببببا
(2013/6/13م) بببببببببببببببباريخ
السفر.

قببرر المجل بس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي مبا التزامبات ماليبة قببل النليبة والجامعبة ومطالبتب وضبامن بالنفقبات
التبارا ما (2013/6/13م) اريخ السفر.

الهنتسة

المهنتس /أحمت حسا سيت
الل

التبببارا مببا (2018/7/26م)
اليبببوم التبببالى آلخبببر مبببت لعبببتم
مترس
العبببببواة ومطالبتببببب وضبببببامن
مسالت
بالنفقبببببببببات التببببببببببارا مبببببببببا
(2013/9/1م) اريخ السفر.

قببرر المجل بس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو
مسبتدقا لليب مبا التزامببات ماليبة قبببل النليبة والجامعببة ومطالبتب وضببامن بالنفقبات
التبارا ما (2013/9/1م) اريخ السفر.
الصيتلة
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مصطفى لبت المجيت
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مترس
(2019/1/1م) وافببق مجلببس
مسالت
النلية فى (2019/1/17م).
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قببرر المجلبس الموافقبة للببى لنهببام اإلجببازة التراسببية والختمببة لسببياا لعببتم العببواة
التبارا ما (2018/6/10م) اليوم التالى إلنتهام "خر مت لإلجازة التراسية ومطالبت
وضامن بالنفقات التبارا ما (2009/9/1م) اريخ السفر.
التبببارا مببا (2018/7/1م)
القومى
ا .للى أحمت لبت الخالق مترس
لقا انتهام المهم العلمية.
لألورام
قببرر المجل بس الموافقببة للببى اقتببراا المعهببت مببع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي ما التزامات مالية قبل المعهت والجامعة.
كلية /معهت

الســـم

الداسبات السيت /يديى زكريا ربيــع
الشاطـر
والمعلومات

مالحظات
الوظيفة
التببببارا مبببا (2018/6/6م)
اليببوم التببالى إلنتهببام الت بتريا
مترس العملببببى ومطالبتبببب وضببببامن
مسالت بالنفقبببببببببات التببببببببببارا مبببببببببا
(2013/9/1م) بببببببببببببببببباريخ
السفر.

قببرر المجلببس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة م بع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي مبا التزامبات ماليبة قببل النليبة والجامعبة ومطالبتب وضبامن بالنفقبات
التبارا ما (2013/9/1م) اريخ السفر.
الداسبات السيت /مدمت بيومى لبت
الخالق مصبح
والمعلومات

لقببا انتهببام التببتريا العملببى
الممنبببببببوا لسبببببببياا وذلبببببببك
مترس
بالنقطبببببببباع التبببببببببارا مببببببببا
مسالت
(2018/9/26م) راببببببببببببببببببم
لنااره.

قببرر المجل بس الموافقببة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي مبا التزامبات ماليبة قببل النليبة والجامعبة ومطالبتب وضبامن بالنفقبات
التبارا ما (2013/10/1م) اريخ السفر.
لقببا مببا رخببص لس بياا مببا
لجببازة للتببتريا العملببى وذلببك
بالنقطببببببباع ولبببببببتم العبببببببواة
الداسبات السيت /مدمت سامى لسماليل مترس
واسبببتالم العمبببل التببببارا مبببا
مسالت
لبت الدميت رخا
والمعلومات
 2018/9/1ومطالبتبببببببببببببببببببب
وضبامن بالنفقبات التببارا مببا
(2013/9/1م).
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قرر المجلس الموافقة للى لنهام ختمة سياا وذلك باإلنقطاع ولتم العبواة التببارا
ما (2018/9/1م) لقا لجازة التتريا العملى ومطالبتب وضبامن بالنفقبات التببارا
ما (2013/9/1م) اريخ السفر.
الداسبات
والمعلومات

ا .شااية رياض السعيت
مدمت الجنتا

أستاذ اسبببببببتقالة التبــبببببببـارا مبببببببا
مسالت .2018/11/1

ق برر المجلببس الموافق بة للببى اقتببراا النليببة مببع للببزام سببياا ها بسببتاا مببا قببت ينببو
مستدقا للي ما التزامات مالية قبل النلية والجامعة.

كلية الداسبات والمعلومات

 الموافقة للى لنهام ختمة التكتور /مدمت متحت مدمت الوكيل (المبترس بقسبم نظبمالمعلومببات بالنليببة) التبببارا مببا (2017/5/13م) بباريخ انقطال ب لببا العمببل لقببا
انتهام للارة سياا ولتم العواة لستالم العمل.
مببع للببزام سببياا بسببتاا مببا قببت ينببو مسببتدقاا للي ب مببا التزامببات ماليببة قبببل النليببة
والجامعة.
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سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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مدـر اجتماع
مجلس شئو التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )281بتاريخ2019/2/12

لقببت مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب اجتمالبب الواحببت والثمببانو بعببت المبباإتيا
فبببببببى مبببببببـام السالبببببببـة العاشبببببببرة بببببببباحا يبببببببوم الثالثبببببببام الموافبببببببق2019/2/12
بقالببببببـةقأحمت لطفببببببى السببببببيتق بمبنببببببى لاارة الجامعببببببة برإاسببببببة السببببببيتة ا سببببببتاذ
التكتور /هبة مصطفى نوا ـ ناإا رإيس الجامعـة لشئو التعلبيم والطبالب وحـبور كبل
ما السااة الـام المجلس.
افتتح السـيت ا سـتاذ التكتــور /رإيـس المجلــس الجتــماع
ق بسم هللا الرحما الرحيم ق
استهلت السيتة ا ستاذة التكتورة /هب مصبطفى نبوا – ناإبا رإبيس الجامعبة
لشئو التعليم والطالب ورإيس المجلس الجتماع بالترحيا بالسبااة ألـبام المجلبس
الموقر.
• هنئببببة السببببااة ا لـببببام بمناسبببببة بببببتم الفصببببل التراسببببى الثببببانى للعببببام الجببببامعى
.2019/2018
• قتيم الشنر لنليات الجامعة للى لنتظام العملية التعليمية ولاارة السبااة ألـبام هيئبة
التتريس فى سير ألمال المتدانات.
• التيكيت للى انتهام المتدانات بالنليات قبل ليت الفطر المبارك.
• ننعي ببالغ الدز وا سل وفاة ابا لم السيت ا ستاذ التكتور /خالت فارو مدمت لببت
الدميت العامرا  -لميت كلية الطا البيطري ألهم هللا ا سبرة الصببر والسبلوا سباإليا
هللا – عالى – أ يتغمته برحمت وأ يلهم أهل وذوي الصبر والسلوا .
• ننعي ببالغ الدبز وا سبل وفباة والبت السبيتة ا سبتاذة البتكتورة /شبيريا مدبي البتيا
وهب  -وكيل كلية الهنتسة لشئو التعليم والطبالب ألهبم هللا ا سبرة الصببر والسبلوا
ساإليا هللا – عالى – أ يتغمته برحمت وأ يلهم أهل وذوي الصبر والسلوا .
• شنيل لجنة ما السااة ا سا اة-:
ناإـا رإيـس الجامعـــة لشئـو التعليـم والطالب
ا .هبـ مصطفى كمال للى نوا
وكيـل كليـة اآلااب لشئـو التعليـم والطالب
ا .شريل كامل مدموا شاهيا
وكيل كلية الدقو لشئـو التعليـم والطالب
ا .لبت الهااا فوزا العوضى
وكيل كلية العلوم لشئـو التعليـم والطالب
ا .هشام أحمت يوسل لبت هللا
مـتير لام اإلاارة العـامـة لشــئو التعليـم
السيت /السـيت لبراهيـم مصطـفى
والسااة رؤسام القطالات المختلفة بالجامعة
وذلبببببببببببببببببك لترا سبببببببببببببببببة وحيبببببببببببببببببت قوالبببببببببببببببببت التدويبببببببببببببببببل بالنليبببببببببببببببببات.

لاارة الجامعة

المصــااقـات

 المصااقة للى مدـر اجتماع مجلس شئو التعليـم والطـالب الجلسـة رقبم ()280بتاريخ 2018/12/18م.
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المتابعـــة

لاارة الجامعة

 احي المجلس للما بما م متابعـة نفيـاه ما قرارات مجلس شئو التعليم والطالبالجلسة رقم ( )280بتاريخ (2018/12/18م) .

فويـات

لاارة الجامعة

 المصااقة للى قرارات السـيت ا ستاذ التكتور /ناإبا رإبيس الجامعبة لشبئو التعلبيموالطببالب الصبباارة بببالتفوي مببا مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب خببالل الفتببرة مببا
(2018/12/19م) حتى (2019/2/12م) .

لاارة الجامعة

شئو الطالب

احببي المجلببس للمببا بمببا م نفبباه مببا قببرارات بشببي ضببواب ببتريس مقببرر (التفنيببر
النقبببتي :ا سبببس والمهبببارات) واختبارا ببب طبقبببا لمبببا انتهبببت لليببب لجنبببة اإلشبببراف
والمراجعة.

كلية الدقو

 لتم الموافقة للى الماكرة المعروضة بشي اللتماس المقتم ما الطالا /رمـايوسل أبو سريع يوسل المقيت بالفرقة الرابعة بنلية الدقو والاي يتـرر ضرر
بالغ في مجمول التراكمي.

كلية الطا البيطري

 الموافقة للى نتيجة المقا ة للطالب المدوليا ما جامعات مختلفة (الطالبة /أمبانيحمتي السبيت مبا جامعبة أسبيوط الطالبتبا  /منبة هللا مدمبت للبي يمنبى مدمبت مدمبت
سببيل النصببر مببا جامعببة بنهببا الطالبببة /لليببام السببيت مدموا(البرنببام المتميببز) مببا
جامعة السويس الطالبة رحاب مدمت لبت الدميت ما جامعة المنوفية) للى كلية الطبا
البيطري جامعة القاهرة والتماا النتيجة ما الستاذ التكتور رإيس الجامعة .

كلية القتصاا والعلوم السياسية

 الموافقببة للببى قريببر اللجنببة المشببنلة مببا مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب بجلسببتالمنعقببتة بتبباريخ  2018/11/19بالموافقببة للببى مقتببرا لجنببة معاالببة المقببررات فببي
نظام السالات المعتمتة بشي القوالبت التبي تبعهبا اللجنبة فبي حبال قبتم أحبت الطبالب
لاللتدا بنلية القتصاا والعلوم السياسية بعت اجرام بع التعبتيالت مهيبتا للعبرض
للى مجلس الجامعة.
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كلية العال الطبيعي

 الموافقة للى نتيجة المقا ة للطالبا (نور التيا لمرو لبت الهبااي وماينبل مبرااويصببا) المدببوليا مببا كليببة العببال الطبيعببي جامعببة جنببوب الببوااي للببى كلي بة العببال
الطبيعي جامعة القاهرة والتماا النتيجة ما الستاذ التكتور رإيس الجامعة.
 الموافقة للى نتيجة المقا ة للطالب المدوليا ما جامعات مختلفة (الطالبا /مدمبتالا مدمت السيت /ما جامعة مصبر للعلبوم والتننولوجيبا الطالببة /ماهيتباب ممبتوا
مصطفى /طا بيطري كفر الشيخ) للى كليبة العبال الطبيعبي جامعبة القباهرة والتمباا
النتيجة ما الستاذ التكتور رإيس الجامعة.

كلية اإللالم

 الموافقة للى نتيجة المقا ة للطالا /مدمت لالم التيا مصطفى المدول ما كليبة اإللبالم جامعبةبنغازي بليبيا للى كلية اإللالم جامعة القاهرة والتماا النتيجة ما ا ستاذ التكتور رإيس الجامعة .

كلية التربية النولية

 احبي المجلبس للمببا بمبا بم نفيبباه مبا قببرارات بشبي مبا ورا مببا المجلبس ا للببىللجامعببات بشببي وزيببع طببالب الببتبلومات الفنيببة المنسببقيا مببا منتببا التنسببيق للببى
ا قسام العلمية بنليات التربية النولية.

كلية الطا البيطرا

برام للمية

 الموافقببة للببى قريببر اللجنببة المشببنلة مببا مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب بجلسببتالمنعقببتة بتبباريخ  2018/11/19للببى التمبباا البرنببام المتميببز فببى طببا وجراحببة
و ناسببل المجتببرات بالنليببة بعببت اجببرام بع ب التعببتيالت مهيببتا للعببرض للببى مجلببس
الجامعة.

كلية اار العلوم

 الموافقببة للببى قريببر اللجنببة المشببنلة مببا مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب بجلسببتالمنعقببتة بتبباريخ  2018/12/18بشببي الموافقببة للببى برنببام التعلببيم المببتم التببي
ستقتمها كلية اار العلوم لمنسوبيها مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة .

كلية طا قصر العيني

لـواإـــح

 بنام للى اقتراا النلية الموافقبة للبى مقتبرا عبتيل لإدبة برنبام النقباط المعتمبتةللعام الجامعي  2019/2018بالنلية.
قرر المجلس لحالة الموضوع للى لجنة قطباع العلبوم الطبيبة برإاسبة ا سبتاذ البتكتور
هـانببـى مدـمببـت جوهببـر مببتير مركببز جامعببة القبباهرة لـببما جببواة التعلببيم لتراسببة
الموضببوع و فببوي ا سببتاذ الببتكتور ناإببا رإببيس الجامعببة لشببئو التعلببيم والطببالب
بالتماا قرير اللجنة مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.
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كلية العال الطبيعى

 الموافقببة للببى قريببر اللجنببة المشببنلة مببا مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب بجلسببتالمنعقببتة بتبباريخ  2018/12/18للببى التمبباا الالإدببة التنفايببة للبرنببام التببتريبى
لمالحظة المري للطالب الوافتيا بالنلية بعت اجرام بع التعتيالت مهيبتا للعبرض
للى مجلس الجامعة.

كلية الطا البيطري

عتيل مسمى

 الموافقببة للببى قريببر اللجنببة المشببنلة مببا مجلببس شببئو التعلببيم والطببالب بتبباريخ 2018/12/18بشي عبتيل مسبمى قسبم أمبراض ا سبماك ورلايتهبا للبى قسبم طبا
ورلايببة ا حيببام الماإيببة مببع عببتيل المقببررات بالقسببم بنليببة الطببا البيطببري مهيببتا
للعرض للى مجلس الجامعة.
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سابع ًا
محضر اجتماع مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث
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مدـر اجتماع
مجلس التراسات العليا والبدوث
الجلسة رقم ( )370بتاريخ2019/2/17

لقببببـت مجلبببببس التراسبببببات العليببببا والبدبببببوث اجتمالببببب السبببببعيا بعبببببت الثالثماإبببببة
ف بى مببام السببالة العاشببرة والنصببل مببا ببباا يببوم ا حببت الموافببق 2019/2/17
بقالبة قأحمبت لطفبى السبيتق برإاسبة السبيت ا سبتاذ البتكتور /أيمبا سبعت نصبر الببتيا
الخطيببا ناإببا رإببيس الجامعببة للتراسببات العليببا والبدببوث وحـببور كببال مببا السببااة
الـام المجلس.
افتتح السيت ا ستاذ التكتور رإيس المجلس الجتماع.
ق بســم هللا الرحمـا الرحيــم ق
استهل السيت ا ستاذ التكتور /أيما سعت نصر التيا المتولى الخطيا ناإبا رإبيس
الجامعة للتراسات العليا والبدوث الجلسة بالترحيا بالسااة ا سا اة ألـام المجلبس
الموقر.
أول :اإلحاطة للما بينب بم فبتح بباب التقبتم اإللنترونبي لسبترااا  %50مبا نباليل
النشر العلمي وذلك وفقا للخطوات التالية:
 .1الببببببببببببتخول للببببببببببببى الموقببببببببببببع اإللنترونببببببببببببي لجامعببببببببببببة القبببببببببببباهرة:
http://www.cu.edu.eg
 .2اختيار اإلاارة العامة للبدوث العلميةhttp://www.gsrd.cu.edu.eg :
 .3مببببا الصببببفدة الرإيسببببية اختيببببار (اخببببول) ولاخببببال User Name :ثببببم
Password
 .4ثم اختيار قاإمة :استرااا ناليل نشر بدث للمي.
 .5اختيببار اضببافة بدببث ثببم يببتم ااخببال البيانببات المطلوبببة للبدببث والـببغ للببى
سجيل للو ول للى رقم التسجيل.
 .6لنت الـغ للى رقم التسبجيل ظهبر اسبتمارة طلبا السبترااا يبتم طبالتهبا
مع مرالاة لرفاقها بالمرفقات الموضدة بها والتمااها كما هو موضح بها.
 .7التقتم با ورا المطلوبة لإلاارة المالية باإلاارة العامة للبدوث العلمية.
• برجام اإلحاطة والتعميم للسااة ألـام هيئة التبتريس والهيئبة المعاونبة
بنليتنم الموقرة حيث لا يتم اسبتالم ا ورا لل بهباه الطريقبة ببتما مبا
 1مارس .2019
برف المنافبية اإلضبافية
ثانيا :اإلحاطة للما بقرار اللجنبة المشبنلة لتراسبة ضبواب
نظيبببر اإلشبببراف والتدنبببيم لرسببباإل الماجسبببتير والبببتكتوراه لطبببالب التراسبببات العليبببا
والمقرر رفها ما الدسابات الخا ة بنليات الجامعة ومعاهتها وهي كاآل ي:
 .1التيكيببت للببى طبيببق زيببااة قيمببة المنافببتت الممنوحببة للسببااة ألـببام هيئببة
التببتريس المشببرفيا والمدنمببيا للماجسببتير والببتكتوراه للببى جميببع الرسبباإل
التي يتم النتهام ما فدصبها (انعقباا المناقشبة أو وروا التقبارير) ببتما مبا 1
يناير  2019وذلك طبقبا لموافقبة مجلبس جامعبة القباهرة بجلسبت رقبم 1179
المنعقتة بتاريخ .2018/12/30
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 .2التيكيببت للببى أ الزيببااة الممنوحببة للسببااة ألـببام هيئببة التببتريس نظيببر
اإلشراف يتم رفها لنت اإلنتهام ما الرسباإل ولجازا هبا مبا لجنبة الدنبم
(الفدص والمناقشة) نو فبي حالبة الماجسبتير بدبت أقصبى  2000جنيب
وفي حالة التكتوراه بدت أقصى  3000جنيب موزلبة للبى كافبة ا لـبام
المشبباركيا فببي اإلشببراف وللببى أ ل يزيببت نصببيا لـببو هيئببة التببتريس
الواحت بيي حال ما ا حوال لا نصل قيمة الدت ا قصى الماكور ويبوزع
المبلغ المتبقي للى السبااة المشبرفيا المشباركيا ل وجبتوا ويطببق ذلبك
طبقا لموافقة مجلس جامعة القباهرة بجلسبت رقبم  1179المنعقبتة بتباريخ
 2018/12/30بتما ما  1يناير .2019
 .3التيكيببت للببى أ الزيببااة الممنوحببة للسببااة ألـببام هيئببة التببتريس نظيببر
دنيم الرساإل (الفدص والمناقشة) في حالة الماجستير  1200جني لنبل
ببوت مببا أ ببوات لجنببة الدنببم وفببي حالببة الببتكتوراه  1600جني ب لنببل
بوت مبا أ بوات لجنبة الدنبم ويطبببق ذلبك طبقبا لموافقبة مجلبس جامعببة
القاهرة بجلست رقم  1179المنعقبتة بتباريخ  2018/12/30ببتما مبا 1
يناير .2019
 .4اقتببراا أ صببرف هبباه المنافببية اإلضببافية نظيببر اإلشببراف والتدنببيم التببي
وافق لليهبا مجلبس جامعبة القباهرة بجلسبت رقبم  1179المنعقبتة بتباريخ
 2018/12/30بدت أقصى لشر رساإل (ماجستير واكتوراه) سنويا.
ثالثببا :اإلحاطببة للمببا بببالرأي القببانوني بشببي ا مببور المتعلقببة بالنببتب كببل الوقببت
كالتالي:
 .1التبببار النببتب كببل الوقببت لـببام هيئببة التببتريس للببى الجهببات الدنوميببة
بشنل لام امتتااا لعملهم ا لي بالجامعة ل فر فبي ذلبك ببيا نبتب كبل
الوقت لوزارة التعليم العالي أو المجلس ا للى للجامعات وببيا نبتب لغيبر
ذلك ما الجهات الدنومية بالتولة.
 .2لتم طبيق شرط قـام متة بينية مماثلة لمتة النتب كل الوقبت لنبت طلبا
لـو هيئة التتريس إللارة لقا النتب.
 .3لرض الموضوع للى مجلس الجامعة قبل التطبيق.
رابعا :اإلحاطة للما بينب أثنبام فدبص بعب ا ورا المقتمبة لنيبل منافبية النشبر
العلمي التولي لألبداث المنشورة في مجبالت للميبة أو النتبا المنشبورة بواسبطة
اور النشببر العلميببة المدنمببة خببالل ل ببتارات لببام  2017ولببرض فسببير بع ب
النصبوج الببواراة فببي الالإدببة التنفيايببة لمنافببيت النشببر العلمببي الببتولي الصبباارة
بقببرار مجلببس التراسببات العليببا والبدببوث وموافقببة مجلببس الجامعببة للببى المنتببا
الفني برإاسة أ.ا .أيما الخطيا ناإا رإيس الجامعة للتراسات العليا والبدبوث بم
التو ية باآل ي:
 يببتم حسبباب أللببى كليببة وقسببم للمببي فببي ميببز النشببر الببتولي طبقببا للمعبباييرالتالية:
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المعيار

الوز النسبي
%50
%30

لتا البدوث المنشورة
مجمل معامل التيثير
لتا البدوث المنشورة مقسوما للى مجمل لبتا ألـبام هئيبة
%20
التتريس العامليا
 أي كتباب كامببل منشببور ومطببوع ولب رقبم ليببتاع اولببي ولببيس مصببنل بقببواإمالناشببريا المعتمببتة بالجامعببة يصببرف ل ب  2000جني ب ويجببا سببليم لببتا 1
نسببخة أ ببلية أمببا فببي حالببة سببليم نسببخة للنترونيببة مببا النتبباب فيببتم ببرف
 1000جني فق .
 أي كتاب كامل ما مطبولبات جامعبة القباهرة ولب رقبم ليبتاع اولبي يصبرف لب 4000جني بعت سليم لتا  3نسخة أ لية.

لاارة الجامعة

المصااقـــات

 المصببااقة للببى مدـببر اجتمبباع مجلببس التراسببات العليببـا والبدببوث الجلسببة رقببم( )369بتاريخ 2018/12/18بعت صويا القرار( )19ليصبح ق الموافقة للبى هباا
البرو وكول مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.ق
 المصببااقة للبببى قبببرارات ا سببتاذ البببتكتور ناإبببا رإببيس الجامعبببة للتراسبببات العليببباوالبدبببببوث ببببببالتفوي مبببببا مجلبببببس التراسبببببات العليبببببا والبدبببببوث خبببببالل الفتبببببرة
ما2018/12/19حتى 2019/2/17فى المجالت التالية:
 .1سجــيل رســاإل المــاجستيـر والتكتــوراه.
 .2للغام سجيــل رســاإل المــاجستيـر والتكتــوراه.
 .3دتيت مواليت امتدانات التراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهتهـا.
 .4حبببببالت مبببببت القيبببببت السبببببتثناإى لمبببببتة لبببببام مبببببا خبببببار الالإدبببببة وفقبببببا للقوالبببببت
واللواإح المنظمة بالجامعة.
 .5حـالت منـح التفـرغ للطـالب واللتـاار لنهـا و جتيتها ولنهاإها.
 .6حببالت مببت القيببت السببتثناإى للعببام الثببانى والثالببث وفقببا للقوالببت واللببواإح المنظمببة
بالجامعة.
 .7للببببااة قيببببت واسببببتثنام مببببا شببببرط مببببرور لببببام للببببى شببببطا القيببببت وفقببببا للقوالببببت
واللواإح المنظمة بالجامعة.
 .8السبببتثنام مبببا شبببرط لبببتم مبببرور أكثبببر مبببا خمبببس سبببنوات للبببى حصبببول الطالبببا
للببى السببنة التمهيتيببة للتسببجيل لترجببة الماجسببتير والببتكتوراه وذلببك بعببار مقبببول
وفقا للقوالت واللواإح المنظمة بالجامعة.
 .9الموافقة للى فرض مبـواا نميليبة لمعاالبة السبنة التمهيتيبة للماجسبتير أو البتكتوراه
مع فرض رسوم نميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هاا الشي .
 .10مببنح الطببالب فر ببة اسببتثناإية لببتخول المتدببا (ابلوم/ماجسببتير) وفقببا للقوالببت
واللواإح المنظمة بالجامعة.
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 .11التمـاا قـيت الطـالب لا سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـتيث.
 .12لضبببببافة المشبببببرف للبببببى رسببببباإل الماجسبببببتير والبببببتكتوراه الخا بببببة بحلفببببباإهم
ما شرط ستة أشهر للى لضافة المشرف.
 .13المبببت السبببتثناإى للعبببام الثالبببث كدبببت أقصبببى مبببع ضبببرورة شبببنيل لجنبببة الدنبببم
للى الرسالة قبل نهاية العام الثالث وفقا للقوالت واللواإح المنظمة بالجامعة.
 .14الموافقببة للببى مببنح فر ببة اسببتثناإية لضببافية مببا خببار الالإدببة لببتخول المتدببا
النهاإى للتكتوراه.

لاارة الجامعة

ا فاقيات عاو

 الموافقة للى مباكرة التفباهم ببيا جامعبة القباهرة وهيئبة اإلميتسبت مهيبتا للعبرضللى مجلس الجامعة .
 الموافقة للى ا فاقية التعاو بيا جامعة القاهرة وجامعة شر الصيا للمعلميامهيببتا للعببرض للببى مجلببس الجامعببة للببى أل يببتم بببتم فعيببل ال فاقيببة لل بعببت ل مببام
الجرامات المطلوبة.

كلية القتصاا والعلوم السياسية

 الموافقة للى ماكرة التفاهم بيا جامعة القاهرة (كليبة القتصباا والعلبوم السياسبية)وجامعببة قببازا الفيتراليببة الروسببية بروسببيا ال داايببة مهيببتا للعببرض للببى مجلببس
الجامعة للى أل يتم بتم فعيل ال فاقية لل بعت ل مام الجرامات المطلوبة.
 الموافقة للى ماكرة التفاهم بيا جامعة القاهرة (كلية القتصاا والعلبوم السياسبية -القسم الفرنسي) ومعهت ليل للتراسات السياسية مهيتا للعبرض للبى مجلبس الجامعبة
للى أل يتم بتم فعيل ال فاقية لل بعت ل مام الجرامات المطلوبة.
 الحاطببة للمببا ببرو وكببول التعبباو بببيا جامعببة القبباهرة (كليببة القتصبباا والعلببومالسياسية) ومركز جامعة القاهرة للغات ا جنبية والترجمة التخصصية.

كلية الطا البيطري

 الموافقبة للببى ا فاقيببة التعبباو بببيا جامعبة القبباهرة (كليببة الطببا البيطببري) وجامعببةالخرطببوم بالسببواا مهيببتا للعببرض للببى مجلببس الجامعببة للببى أل يببتم بببتم فعيببل
ال فاقية لل بعت ل مام الجرامات المطلوبة.
 الموافقببة للببى مبباكرة التفبباهم بببيا جامعببة القبباهرة (كليببة الطببا البيطببري) وجامعببةجببور أوجسببت بجببونتجا بيلمانيببا فببي مجببالت البدببوث والتعلببيم وبببرام التببتريا
مهيببتا للعببرض للببى مجلببس الجامعببة للببى أل يببتم بببتم فعيببل ال فاقيببة لل بعببت ل مببام
الجرامات المطلوبة.
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المعهت القومي لألورام

 الموافقة للى ا فاقية التعاو بيا جامعة القاهرة (المعهبت القبومي لبألورام) وشبركةميرك سيرونو الشر ا وس بتبي مهيتا للعرض للى مجلبس الجامعبة للبى أل يبتم
بتم فعيل ال فاقية لل بعت ل مام الجرامات المطلوبة.

كلية طا قصر العيني

مهمات للمية

 الموافقببة للببى مببت المهمببة العلميببة بحيرلنببتا للببتكتور /مدمببت مببراا لبببراهيم هاشببم(المبترس بقسبم التخببتير والعنايبة المركببزة الجراحيبة ولببال ا لبم بالنليببة) لمبتة لببام
ثالث التبارا ما (2019/1/1م) بتو مر ا.
 الموافقببة للببى مببت المهمببة العلميببة بببحنجلترا للببتكتور /أحمببت لبببت الدميببت أحمببت لبببتالجبببواا (المبببترس بقسبببم ا مبببراض الباطنبببة) بالنليبببة لمبببتة لبببام ثالبببث التببببارا مبببا
 2019/3/28بتو مر ا.

كلية الصيتلة

 الموافقببة للببى مببت المهمببة العلميببة بيمرينببا للببتكتور /أميببر سببمعا بشبباره (المببترسبقسبببم الصبببيتلنيات والصبببيتلة الصبببنالية بالنليببببة) لمبببتة لبببام ثالبببث التببببارا مببببا
 2019/12/13حتى  2020/2/12بتو مر ا

كلية الهنتسة

 الموافقببة للببى مببت المهمببة العلميببة بيمرينببا للببتكتور /لمببرو أحمببت ليسببوي ببالح(المبترس بقسببم الرياضببيات والفيزيقببا الهنتسببية بالنليببة) لمببتة لببام ثالببث التبببارا مببا
 2019/1/9بتو مر ا.

كلية العال الطبيعي

 الموافقببة للببى دويببل اإلجببازة الخا ببة لرلايببة الطفببل للببى مهمببة للميببة بجامعببة أمالقرا بالسعواية للتكتورة /هيام مدموا سيت مدموا (ا سبتاذ بقسبم العبال الطبيعبي
لضببطرابات الجهبباز العصبببي العـببلي وجراحتهببا بالنليببة) التبببارا مببا شببهر ينبباير
 2019حتى شهر يونيو  2019بتو مر ا وبتو نفقات.

المعهت القومي لليزر

 الموافقببة للببى مببت المهمببة العلميببة بالمملنببة المتدببتة للببتكتور /المنتصببر بببا فتدببيخطاب (المترس بقسم للوم الليزر و فالال ب بالمعهبت) لمبتة سبتة أشبهر التببارا مبا
 2019/2/16حتى  2019/8/15استنمال للعام الثالث بتو مر ا.

129

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة فبرايـر 2019

كلية اآلااب

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

شئو الطالب

 الموافقببة للببى التقريرالمعببروض بشببا لسببتثنام الطببالب الوافببتيا المقيببتيا طبقببالالإدة التاخلية للنلية الصاارة بالقرار الوزاري رقم ( )432في  2011/2/21بنظام
السالات المعتمتة ما شرط اإلقامة لمتة ( )8شهور بجمهورية مصبر العربيبة مهيبتا
للعرض للى مجلس الجامعة .

كلية الزرالة

 بنببام للببى المبباكرة المعروضببة بشببي الموافقببة للببى للفبام لببتا ( )5طببالب أفارقببةمقيتيا بترجة الماجستير بنلية الزرالة مبا سبتاا بباقي الرسبوم التراسبية المسبتدقة
حيببث ببم مويببل جببزم مببا المصببروفات مببا ال دبباا ا وروبببي وفببق مشببروع التببباال
العلمي لطالب التراسات العليا.
قرر المجلس لحالة الموضوع للى المستشار القانوني للجامعة .

كلية الصيتلة

 الموافقة للى للفام الطالبة /شيمام لزت مدمت مدمبت للبي النقيبا المقيبتة بترجبةالماجستير بالنلية للعبام الجبامعي  2019/2018مبا اراسبة  %50مبا المبواا التبي
سبق اراستها والنجاا فيها.

كلية اآلااب

لـواإـــح

 الموافقة للى قرير لجنة قطاع العلوم اإلنسانية بشي صديح الخطي المااي بالإدةالسببالات المعتمببتة الجتيببتة للمقببررات الختياريببة ببرنببام الماجسببتير قسببم المنتبببات
والوثاإق والمعلومات (شعبة الوثاإق) مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.

كلية طا قصر العيني

 الموافقة للى قرير لجنة قطاع العلوم الطبية بشبي عبتيل الخطبي فبي مسبمي ارجبةالماجسببتير خصببص الغببتا الصببمام والسببنر والتغايببة اإلكلينينيببة والميببابوليزم باللغببة
اإلنجليزية مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.

كلية الهنتسة

 الموافقببة للببى قريببر لجنببة قطبباع العلببوم الهنتسببية بشببي التعببتيالت المقترحببة فببيلإدة برنام الماجستير في العمليات الخـرام المشترك بالتعاو ببيا كليبة الهنتسبة
وجامعة روفيرافيرجيلي اإلسبانية و غيير المسمى ليصبح ماجستير العلوم فبي هنتسبة
العمليات الخـرام مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.
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كلية التخطي اإلقليمي والعمراني

 الموافقببة للببى لضببافة مقببرريا لمسببتوا مهيببتي الماجسببتير والببتكتوراه لالإدببةالتراسببات العليبببا بقسبببم التصبببميم العمرانبببي بعبببت لجبببرام التعبببتيالت المطلوببببة مهيبببتا
للعرض للى مجلس الجامعة.

كلية التربية للطفولة المبنرة

 الموافقببة للببى قريببر لجنببة قطبباع العلببوم اإلنسببانية بشببي صببويا الخطببي المبباايبتخصص ننولوجيا التعليم لألطفال (الفرقة الثانية ابلبوم خباج) وذلبك نظبرا لتنبرار
ا كواا الخا ة ببع المقررات في خصصبات مختلفبة مهيبتا للعبرض للبى مجلبس
الجامعة.

المعهت القومى لعلوم الليزر

 الموافقة للى قرير لجنة قطاع العلبوم ا ساسبية لتعبتيل كبل مبا المبااة( 25بنبت )بشببي متطلبببات و"ليببات مببنح ارجببة الماجسببتير فببي للببوم الليببزر والمببااة ( 26بنببتيا
ا) بشي متطلبات و"ليات منح ارجة اكتوراه الفلسفة في للوم الليزر ما الالإدبة
التاخلية بالمعهت القومي لعلوم الليزر مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.

لاارة الجامعة

مساإل مالية

 بنبببام للبببى المببباكرة المعروضبببة بشبببي المسببباهمات الماليبببة لدـبببور المبببل مراتوالمهمات العلمية والتورات التتريبية .
قرر المجلس يجيبل البنبتيا أول وثانيبا لمزيبت مبا التراسبة والموافقبة للبى البنبتيا
ثالثي ورابعا مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.

كلية العلوم

 الموافقببة للببى قريببر لجنببة قطبباع العلببوم ا ساسببية بشببي زي بااة الرسببوم التراسببيةلبرنبببامجي التراسبببات العليبببا (ماجسبببتير التقنيبببة الديويبببة  -بيو ننولبببوجي اكتبببوراه
الفلسفة في التقنية الديوية  -بيو ننولوجي) مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.
 الموافقة للبى قريبر لجنبة قطباع العلبوم ا ساسبية بشبي فبتح فصبل اراسبي بيفيمنثببل مت ب سببتة أسببابيع يسببجل فيب الطببالب الراابببو بنليببة العلببوم للببى ا صبببح
الرسوم  400للسالة المعتمتة لجميع الطالب المتقتميا مهيتا للعبرض للبى مجلبس
الجامعة.

كلية اإللالم

 الموافقبببة للبببى قريبببر لجنبببة قطببباع العلبببوم الجتماليبببة بشبببي وحيبببت المصبببروفاتالتراسية المسبتدقة للبى كبل اارس بالبتبلومات والماجسبتير المهنيبة مهيبتا للعبرض
للى مجلس الجامعة.
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اراسات لليا

 الموافقة للى قرير لجنة قطاع العلوم الهنتسية بشبي لسبتدتاث كبال مبا ابلبوم فبينظم الداسبات برنام الماجسبتير فبي ننولوجيبا الشببنات السبدابية مهيبتا للعبرض
للى مجلس الجامعة.

المعهت القومي لألورام

 الموافقة للى قرير لجنة قطاع العلوم الطبية بشي لنشام ارجة ماجستير بيولوجيباا ورام -قسم بيولوجيا ا ورام مهيتا للعرض للى مجلس الجامعة.

كلية الصيتلة

بدــــوث

 بنببام للببى المبباكرة المعروضببة بشببا لجببرام المشببروع البدثببي قندببو دتيببت ق بترةالسببينلوكريانيا فوسببفات فببي الوقايببة القلبيببة لتقليببل قببتم احتشببام لـببلة القلببا للببى
الفشل القلبي في الجرذا نموذ اليزوبر ينيبرول القياسبيق بنليبة الصبيتلة باشبراف
ا ستاذة التكتورة /نسبريا بالا البتيا السبيت ا سبتاذ بالنليبة وبتمويبل مبا أكاايميبة
البدث العلمي والتننولوجيا.
قرر المجلس الموافقة للى لجرام المشروع وفقا لبنوا التعاقت بيا الطرفيا.
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ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
ال يــــوجـــــــــد
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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

 -فبراير ٢٠١٩

تجديد قيام باعمال
رقم القرار

القرار

التاريخ

١٣١

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة) :(1تجديد قيام السيد الدكتور  /ھشام ابراھيم ابراھيم
المخزنجى  -أستاذ مساعد بقسم األمراض المتوطنة بكليه الطب
جامعة القاھرة باعمال وحدة تشخيص وعالج الكبد البلھارسي
بالكلية لمدة عام ثالث.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره،،،،

١٣٦

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تجديد قيام السيد الدكتور  /فاروق جعفر عبد الحكيم
مرزوق  -أستاذ مساعد بقسم اصول التربية بكلية الدراسات العليا
للتربية جامعة القاھرة باعمال مدير مركز التنمية المھنية للمعلم
بالكلية لمدة عام.
مادة) :(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار.،،،،،،،

تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٢٦

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تعيين السيد الدكتور  /محمود زكريا محمود المدرس
بقسم السياسة واالقتصاد بمعھد البحوث والدراسات األفريقية
جامعة القاھرة نائبا ّ لمدير مركز دراسات حوض النيل بالمعھد
وذلك لمدة عامين.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من
تاريخ صدوره. ،،،،

١٢٨

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة) :(1تعيين السيدة الدكتور  /دعاء صالح علي  -المدرس
بقسم بحوث العمليات ودعم القرار بكليه الحاسبات والمعلومات
نائب لمدير مركز دعم القرار والدراسات
جامعة القاھرة
ّ
المستقبلية بالكلية.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره،،،،،،

١٢٩

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة) :(1تعيين السيد الدكتور  /مصطفى محمد عبدالحميد
حسنين  -المدرس بقسم اإلنتاج الحيوانى بكليه الزراعة جامعة
القاھرة نائبا لمدير مركز خدمات الدواجن بالكلية وذلك لمدة عام.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره،،،،
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تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٣٢

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة) :(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /وسام جابر عبدالوھاب
العنانى أستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة القاھرة مدير
لمركز حفظ وزراعة انسجة الجھاز الحركى "بنك العظام"بالكلية
وذلك لمدة عامين.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره،،،،،،،

١٣٤

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /حنان محمد فاروق جنيد
أستاذ بقسم العالقات العامة واالعالن بكلية االعالم جامعة القاھرة
مديراّ لمركز بحوث ودراسات المراة واالعالم بالكلية وذلك لمدة
عامين.
مادة) :(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من
تاريخ صدوره.

١٣٧

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /محمد فتحى أبواليزيد
البراوي رئيسا ّ لمجلس قسم ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت
الكھربية بكلية الھندسة جامعة القاھرة حتى  2019/2/12تاريخ
بلوغه سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى 2019/7/31
نھاية العام الجامعى .2019/2018
مادة):(2يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراّ من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٣٨

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /أيمن محمد محمد ابراھيم
الديب رئيسا ّ لمجلس قسم الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات
بكلية الھندسة جامعة القاھرة لمدة ثالث سنوات .
مادة):(2يصرف لسيادته البدل المقرر إعتباراّ من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٣٩

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /عبير محمد القرنى محمد
شريف رئيسا ّ لمجلس قسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات
والمعلومات جامعة القاھرة حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم.
مادة):(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراّ من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٤٠

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /دينا أبوالفتوح حسين
سالمه رئيسا ّ لمجلس قسم اللغة األلمانية وآدابھا بكلية اآلداب
جامعة القاھرة حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم.
مادة):(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراّ من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٨٩

 ٢٠١٩/٠٢/١٩مادة):(1تعيين السيدة الدكتور  /يمنى موسي عبد الغنى المدرس
بقسم طب األطفال بكلية طب قصر العينى  -جامعة القاھرة نائبا
لمدير وحده رعاية األطفال مرضى السكر والغدد الصماء
والميتابوليزم بالكلية وذلك لمدة عامين.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره.،،،،،،

١٩١

 ٢٠١٩/٠٢/١٩مادة) :(1تعيين السيد األستاذ الدكتور  /عالء الدين على على
صابر رئيسا ً لمجلس قسم الدراسات اليونانية والالتينية بكلية
اآلداب -جامعة القاھرة حتى  2020/6/3تاريخ بلوغه سن اإلحاله
للمعاش مع إبقاء سيادته حتى  2020/7/31نھاية العام الجامعى
.2020/2019
مادة) :(2يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة) :(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.
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تجديد تعيين
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٢٧

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة) :(1تجديد تعيين السيد االستاذ الدكتور  /إيھاب احمد فھمى
علي  -أستاذ بقسم بحوث العمليات ودعم القرار بكليه الحاسبات
والمعلومات جامعة القاھرة مديراّ لمركز دعم القرار والدراسات
المستقبلية بالكلية لمدة عام ثان.
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار.

١٣٥

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تجديد تعيين السيدة األستاذ الدكتور  /عزه على
عبدالحميد  -األستاذ بقسم تمريض صحة األم وحديثى الوالدة
بكلية التمريض جامعة القاھرة مديراّ لمركز التدريب
واالستشارات البحثية وذلك لمدة عام رابع.
مادة) :(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار.،،،،،،،

١٤١

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور  /السيد أحمد
الشربينى أحمد رئيسا ّ لمجلس قسم اإلحصاء الرياضى بمعھد
الدراسات والبحوث االحصائية 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.

١٩٠

 ٢٠١٩/٠٢/١٩مادة) :(1تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور  /خالد حسين محمد
حسين األستاذ بقسم رعاية الحاالت الحرجة بكلية الطب -جامعة
القاھرة كنائبا أول لمدير مركز رعاية الحاالت الحرجة بالكلية
)مدة ثانية(.
مادة) :(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا
القرار ،،،،،،،،،،،،،،
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قيام باعمال
رقم القرار

التاريخ

القرار

١٣٠

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة) :(1قيام السيد الدكتور  /خالد محمد عبدالبارى  -أستاذ
مساعد بقسم الھندسة الزراعية بكليه الزراعة جامعة القاھرة
بأعمال مدير وحدة الورش االنتاجية بالكلية وذلك لمدة عامين .
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار من تاريخ
صدوره.،،،

١٣٣

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1قيام السيدة الدكتور  /زينب عبد الفتاح محمد عبدالسالم
أستاذ مساعد بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء
الضوئية والزراعة بالمعھد القومى لعلوم الليزر جامعة القاھرة
باعمال مدير مركز تكنولوجيا الليزر بالمعھد وذلك لمدة عام
اعتبارا من .2018/12/23
مادة):(2علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار .

١٤٢

 ٢٠١٩/٠٢/٠٤مادة):(1قيام السيدة الدكتور  /جالة محمود عبد الشافى العزب
األستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الھندسية بالمعھد القومى
لعلوم الليزر جامعة القاھرة باعمال رئاسة مجلس القسم حتى
حدوث اى تغيير يطرا بالقسم.
مادة):(2يصرف لسيادتھا البدل المقرر إعتباراّ من تاريخ القيام
بھذا العمل.
مادة):(3علي جھات الجامعة المختصة تنفيذ ھذا القرار كل فيما
يخصه.

١٧١

 ٢٠١٩/٠٢/١٢مادة):(1قيام السيدة الدكتور  /نجالء صالح محمد حسن  -األستاذ
المساعد بقسم الموارد الطبيعية بكلية الدراسات األفريقية العليا
جامعة القاھرة -بأعمال مدير مركز المعلومات واالستشارات
األفريقية بالكلية لمدة عام .
مادة) :(2علي جھات الجامعه المختصة تنفيذ ھذا القرار اعتبارا
من تاريخ صدوره،،،،،،،،
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قرارات السيد أ .د /رئيس الجامعة
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أو ًال
قرارات السيد رئيس الجمهورية
اليــــــوجـــــد

ثاني ًا
قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء
اليــــــوجـــــد

ثالث ًا
قــــرارات الســــادة الــــوزراء
اليــــــوجـــــد
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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )686بتاريخ 2019/3/14م
( )1التصديق على محضرر اجتمراا المجلرس األعلرى للجامعرات الجلسرة رقرم
( )685بتاريخ .2019/2/16
• القرار:
المصادقة على محضرر اجتمراا المجلرس األعلرى للجامعرات الجلسرة رقرم ()685
بتاريخ .2019/2/16

( )2مناقشة كيفية مواجهة تعاطي وإدمان المخدرات بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي
1ـر التوةررية لررد الجامعررات بسرررعة تنحرريم شمررإت تشررمو إقامررة نرردوات تثقيفيررة
للوقاية وتوعية الطإب بخطورة وأضرار المخدرات ويمكن االستعانة بوزارة
الصحة ووزارة التضامن االجتماعي وأية وزارات تكون معنية في هذا الشأن
والبدء في خطة واضحة في هذا المجال.
2ـ البدء في إجراء شمإت غيرر معلنرة للكشرن عرن التعراطي وا،دمراند والتردر
فرري التنرراول لمررا يثبررل عليررأ التعرراطي أو ا،دمرران نحررراً لحساسررية الموضرروا
ويكرررون هنررراف دور فررري تقرررويم الطرررإب فررري هرررذا المررررال وال برررد أن يكرررون
للجامعرررات مراكرررز تتعامرررو بشررركو نفسررري واجتمررراعي وطبررري للطرررإب المثبرررل
تعاطيهم للمخدرات أو إدمانهم لها أي كان نوعها.
3ـ توفير أوجأ العإ المختلفة سواء طبية أو غير طبية مرن خرإل المستشرفيات
الجامعيةد كما أن هناف مراكز خاةة لذلك.
4ـ أن يكرون هنراف توجرأ عرام لمكافحرة ومواجهرة تعراطي وإدمران المخردرات فري
الجامعات المصرية في الحرم الجامعي والكليات والمدن الجامعية.
5ـ يقوم كو رئيس جامعة بإدارة المنحومة في ضوء ظررو وإمكانيرات الجامعرة
ويقدم تقرير في خإل شرهر عرن عردد الحراالت التري ترم إجرراء الكشرن عليهرا
ونسبة التعاطي وا،دمان وكيفية التعامو معها على مستو الجامعة.
6ـ إرسال مشروا جامعة بني سروين فري هرذا الشرأن للجامعرات كمرجعيرة يمكرن
ا،ستعانة واالسترشاد بها.

( )3القرررار الصررادر عررن مجلررس الرروزراء بشررأن مناقشررة الجوان ر المتعلقررة
برئاسة مصر لإتحاد األفريقي والمتضمن النحرر فري زيرادة عردد المرن
الدراسية المقدمة من الجامعات الحكومية وتوقيع بروتوكوالت التعاون
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والتبررررادل العلمرررري والبحثرررري واالستشرررراري المشررررترف مررررع الجامعررررات
الحكومية في دول القارة ا،فريقية.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـر التأكيررد علررى الجامعررات للعمررو علررى زيررادة عرردد المررن الدراسررية المقدمررة مررن
الجامعات الحكومية للطإب الوافدين من الدول األفريقيةد وعقد بروتوكروالت
التعررراون والتبرررادل العلمررري والبحثررري واالستشررراري المشرررترف مرررع الجامعرررات
الحكومية في دول القارة األفريقية.
2ـ تكلين الجامعات بالتأكيد على أن تقوم ا،دارات الفرعيرة للوافردين بالجامعرات
بتبليرررإل ا،دارة المركزيرررة لشررر ون الطرررإب الوافررردين بررروزارة التعلررريم العرررالي
والبحررا العلمرري باألعررداد المسررموو بهررا للوافرردين فرري كررو كليررة وعرردد المررن
المقدمررة مررن الجامع رة للطررإب الوافرردين مررن الرردول األفريقيررة ـ وغيرهررا مررن
الدول ـ وبيان المتمتعين بالمن وجنسياتهم.
3ـررر تكليرررن ا،دارة المركزيرررة لشررر ون الطرررإب الوافررردين بررروزارة التعلررريم العرررالي
والبحا العلمي بإعداد تصور على مستو المؤسسة بالكامرو للعرام الدراسري
الحالي وبداية العام الدراسي القادم يتم رفعأ للجهات المعنية.

( ) 4متابعرررة التكليرررن الرئاسررري بخصررروا االمتحانرررات ا،لكترونيرررة داخرررو
الجامعات.
• القرار:
أشرريا المجلررس علم را ً بمررا عرضررأ السرريد األسررتار الرردكتور /وزيررر التعلرريم العررالي
والبحررا العلمرري ورئرريس المجلررس األعلررى للجامعررات بشررأن تجربررة االمتحانررات
المعرفية الموشدة لطرإب كليرات الطر البشرريد التري ترم تنفيرذها يروم  7مرارس
الجاري على مستو  21كلية وبمشاركة  3300طال د مع التأكيرد علرى أهميرة
تقديم التجربة على مستو دولري متميرزد وضررورة دعرم هرذل التجربرة الناجحرة
في تطوير االمتحانات ا،لكترونيرة بكافرة الجامعراتد وتطروير البنيرة التكنولوجيرة
بالجامعرررات بالتعررراون مرررع وزارة االتصررراالتد وا،شرررادة بررردور مركرررز الخررردمات
ا،لكترونيررة والمعرفيررة بررالمجلس األعلررى للجامعررات ووشرردة إدارة المشررروعات
برروزارة التعلرريم العررالي والبحررا العلمرري ووزارة ا،نتررا الحربرري ف ري تنحرريم هررذل
االمتحانررراتد وتوجيرررأ الشررركر للسررريد أ.د /إبرررراهيم فتحررري معررروال (مررردير مركرررز
الخدمات ا،لكترونيرة والمعرفيرة برالمجلس األعلرى للجامعرات) والسريدة أ.د /نهرى
عزمي (مدير مركز القياس والتقويم بوشدة إدارة المشرروعات برالوزارة) وبراقي
فريق اللجنة الفنية لمتابعة االختبارات ا،لكترونية.

( ) 5مناقشة موضوا اللوائ الجديردة التري يرتم رفعهرا إلرى المجلرس األعلرى
للجامعات من خإل لجان القطاا المختصة.
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• القرار:
قرر المجلس التوةية لد لجان قطاعات التعليم الجامعي بضرورة أن يشمو أي
ملن ،نشاء برنامج جديد أو تعديو في لوائ قائمة أن يشتمو الملرن علرى قائمرة
بررالمراجع والكترر المتاشررة علررى بنررك المعرفررة الترري تخرردم كررو مررادة مررن مررواد
البرنامج أو البرامج المقدمة للجان القطاا كشرط لتقييم البرنامج أو اللوائ .

* اعتماد محضر اجتماا هي ة مكت المجلس األعلى للجامعات الجلسرة رقرم
 66بتاريخ .2019/3/10
• القرار:
اعتماد محضر اجتماا هي ة مكتر المجلرس األعلرى لللجامعرات الجلسرة رقرم ()66
بترراريخ ( 2019/3/10المتضررمن الموضرروعات مررن رقررم  6إلررى رقررم  )54ورلررك
على النحو التالي:

( )17اقتررراو جامعررة القرراهرة بشررأن إنشرراء برنررامج جديررد لليسررانس بعنرروان
(اللغررة العربيررة وهدابهررا وثقافتهررا للنرراطقين بغيرهررا) بنحررام السرراعات
المعتمدة بكلية اآلداب بالجامعة والإئحة الدراسية المقترشة لأ.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـرر إنشرراء برنررامج جديررد لليسررانس بعنرروان (اللغررة العربيررة وهدابهررا وثقافتهررا
للناطقين بغيرهرا) بنحرام السراعات المعتمردة بكليرة اآلداب ـ جامعرة القراهرة
واعتماد الإئحة الدراسية المقترشة لأ.
2ـ إةدار القرار الوزاري في هذا الشأن.

( )32اقترررراو جامعرررة القررراهرة تغييرررر مسرررمى معهرررد الدراسرررات والبحرررو
ا،شصائية ليصب "كلية الدراسات العليا للبحو ا،شصائية".
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ تغيير مسمى معهد الدراسات والبحرو ا،شصرائية بجامعرة القراهرة ليصرب
"كلية الدراسات العليا للبحو ا،شصائية".
2ـ إتخار ا،جراءات التشريعية الإزمة في هذا الشأن.

( )40عرال توةية اللجنرة العليرا للنحرر فري تحلمرات السرادة أعضراء هي رة
التررردريس مرررن بعرررا توةررريات اللجررران العلميرررة بجلسرررتها بترررراريخ
 2019/2/26بالموافقة على ترقية السيدة الردكتورة /منرى جبرر عبرد
النبي ـ المدرس بقسم اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلثار بجامعرة
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القاهرة لدرجة أستار مساعد" تراريخ الفرن فري مصرر خرإل العصررين
البطلمي والروماني".
• القرار:
قرر المجلس الموافقة علرى مخاطبرة السريد أ.د /رئريس جامعرة القراهرة لعررال
الموضوا على مجلس الجامعة لترقية السيدة الدكتورة /منى جبر عبرد النبري ـ
المدرس بقسم اآلثار اليونانية والرومانية بكلية اآلثرار بجامعرة القراهرة لدرجرة
أسررتار مسرراعد"تاريخ الفررن فرري مصررر خررإل العصرررين البطلمرري والرومرراني"
ورلررك لحصررولها علررى تقرردير جيررد فرري خمسررة أبحررا وتقرردير مقبررول فرري بحررا
بإجمالي نقاط 13د 70/60نقطرة ودرجرة مناقشرة  10/6ودرجرة نشراط علمري
 20/18بإجمالي تقييم  100/84درجة.

( ) 54المقتررررو المقررردم مرررن لجنرررة قطررراا العرررإ الطبيعررري بشرررأن الإئحرررة
االسترشررادية لكليررات العررإ الطبيعرري بالجامعررات المصرررية لمرشلررة
البكالوريوس بنحام الساعات المعتمدة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على مقترو اللجنة االسترشادية لكليات العرإ الطبيعري
لمرشلة البكالوريوس بالساعات المعتمدةد وعلرى أن تقروم كرو كليرة بالجامعرات
المختلفة بإظهار جوان التميز الخاةة بها.

* اعتماد محضر اجتمراا المجلرس األعلرى لشر ون التعلريم والطرإب الجلسرة
رقم  68بتاريخ .2019/3/4
• القرار:
اعتماد محضرر اجتمراا المجلرس األعلرى لشر ون التعلريم والطرإب الجلسرة رقرم 68
بتاريخ ( 2019/3/4المتضمن الموضوعات من رقم  55إلى رقم  )66ورلك علرى
النحو التالي:

( )56محضررري اجتمرراا اللجنررة المشرركلة بقرررار المجلررس األعلررى للجامعررات
لمراجعرررة دليرررو الشرررهادات األجنبيرررة المعادلرررة للعرررام الجرررامعي القرررادم
 2019بتاريخ  2019/1/20و .2019/2/20
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـر أشرريا المجلررس علم را ً بمحضررري اللجنررة المشرركلة لمراجعررة دليررو الشررهادات
األجنبيررة المعادلررة للعررام الجررامعي القررادم  2019بترراريخ  2019/1/20و
.2019/2/20
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2ـ استمرار العمرو بالقواعرد المعمرول بهرا فري العرام الجرامعي الماضري 2018
طبقا ً لقرار المجلرس الصرادر بجلسرتأ بتراريخ  2018/5/19المتضرمن أنرأ
يشررترط لقبررول أوراط الطررإب الحاةررلين علررى الشررهادات الثانويررة المعادلررة
(العربية واألجنبية) تقديم المستند الرذي يفيرد ا،قامرة الشررعية للطالر فري
البلد الحاةو منهرا الطالر علرى الشرهادة الثانويرة أثنراء فتررة الدراسرة فري
المدة التي تمن الشرهادة علرى أساسرها ورلرك مرن خرإل تقرديم إقامرة فعليرة
موثقررة مررن المستشررار الثقررافي المصررري أو مررن السررفارة المصرررية بالدولررة
المانحةد أو جرواز سرفر موضرحا ً برأ ترواريخ الردخول والخررو خرإل فتررة
الدراسة أو شهادة تحركات موضحا ً بها تواريخ الدخول والخرو .
3ـ إةدار قرار وزاري بالقرار التالي على أن ينشر بالجريردة الرسرمية ويعمرو
بأ اعتباراً من القبول في العام الجامعي ( 2021/2020تنسيق:)2020
"يشترط لقبول أوراط الطإب الحاةلين على الشرهادات الثانويرة المعادلرة
(األجنبية ـ العربية) بمكت تنسيق القبول بالجامعرات والمعاهرد المصررية
تقديم المستند الذي يفيد ا،قامة الشرعية النحامية الفعليرة للطالر وولري
أمرررل فرري الدولررة الحاةررو منهررا الطال ر علررى الشررهادة الثانويررة المعادلررة
طررول مرردة الدراسررة الترري تررنم الشررهادة الثانويررة المعادلررة علررى أساسررها
(ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائهرا وانتهراء االمتحانرات بكتراب موثرق
من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشرار
الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية) ورلك بتقديم
إقامرررة فعليرررة موثقرررة مرررن المستشرررار الثقرررافي المصرررري أو مرررن السرررفارة
المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحا ً بأ تواريخ وجهرة الردخول
والخرررررو وشررررهادة تحركررررات موضررررحا ً بهررررا تررررواريخ وجهررررة الرررردخول
والخرو  .ورلك تنفيذاً للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة"توشيرد
المبادئ" في هذا الشأن".
4ـرر مخاطبررة وزارة التربيررة والتعلرريم والتعلرريم الفنرري لموافرراة أمانررة المجلررس
األعلى للجامعات باآلتي:
ـ ر جميررع القرررارات الوزاريررة الصررادرة بمعادلررة الشررهادات الثانويررة العربيررة
واألجنبيررة والترري تررم ةرردورها مررن قبررو وزارة التربيررة والتعلرريم والتعلرريم
الفني.
ـ نسخة من أسماء المدارس المعتمردة مرن وزارة التربيرة والتعلريم والتعلريم
الفني التي تمن الشهادات الثانوية األجنبية.
5ـر مخاطبررة كررو مررن السررادة المستشررارين الثقررافيين المصررريين برردول (المملكررة
العربيرررة السرررعودية ـ ا،مرررارات العربيرررة المتحررردة ـ الكويرررل) لموافاتنرررا
بالشررهادات الترري تررم إلغرراء العمررو بهررا برردولهم ليررتم شررذفها مررن دليررو قبررول
الشهادات العربية واألجنبية.
6ـررر إبرررإ مكتررر تنسررريق القبرررول بالجامعرررات والمعاهرررد بجميرررع ا،جرررراءات
والتوةيات التي اتخذتها اللجنة ،عداد مسودة من دليو الشهادات المعادلرة
العربيررررة واألجنبيررررة لمراجعتهررررا بواسررررطة ا،دارة العامررررة لشرررر ون التعلرررريم
والطإب بالمجلس األعلى للجامعات.
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( )57كتابي السيد أ.د /رئيس لجنة قطاا الدراسرات ا،عإميرة بشرأن قواعرد
اختبرررارات القررردرات للقبرررول بكليرررات ا،عرررإم بالجامعرررات الحكوميرررة
المصرية وهليات تنفيذها.
• القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ ر الموافقررة علررى عقررد اختبررارات قرردرات للقبررول بكليررات ا،عررإم بالجامعررات
الحكوميرررة المصررررية للطرررإب الحاةرررلين علرررى الشرررهادة الثانويرررة العامرررة
المصرية وما يعادلها من الشرهادات الثانويرة المعادلرة (العربيرة ـ األجنبيرة)
اعتبارا من القبول في العام الجامعي .2020/2019
2ـررر هليرررات التنفيرررذ الختبرررارات القبرررول بكليرررات ا،عرررإم بالجامعرررات الحكوميرررة
المصرية:
ـ معلومات عامة محلية وإقليمية ودولية  30درجة
 40درجة
ـ معلومات ومهارات إعإمية
 30درجة
ـ معلومات لغوية (انجليزية وعربية)
ـر شصررول الطالر علررى نسرربة  %70فررأكثر مررن درجررات جميررع االختبررارات
كشرط لنجاو الطال وشصولأ على الئق.
3ـ االلتزام بآلية التقدم التي يحددها مكت تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
4ـ بالنسبة ألماكن التقدم ألداء اختبارات القدرات يكون بكليات ا،عرإم األربعرة
(جامعررة القرراهرة ـ جامعررة جنرروب ال روادي ـ جامعررة بنرري سرروين ـ جامعررة
السرررويس) علرررى مسرررتو الجمهوريرررة وطبقرررا ً لقواعرررد التوزيرررع الجغرافررري
المعلن بمكت التنسيق.
5ـ إةدار القرار الوزاري الإزم في الشأن ونشرل بالجريدة الرسمية.

( )61المذكرة المعروضة من السريد أ.د /محمرد عبرد الحميرد شرعيرة (رئريس
لجنة قطاا الدراسات الهندسية) بشأن بعا ا،جراءات المقترشة من
لجنة القطاا للمسابقة المركزية والموشدة.
• القرار:
أشيا المجلس علما ً بالتقرير المرفرق المقردم مرن السريد أ.د /محمرد عبرد الحميرد
شررعيرة (رئرريس لجنررة قطرراا الدراسررات الهندسررية) بشررأن المسررابقة المركزيررة
والموشدة لعام  2018للطإب الحاةلين على دبلوم المعاهرد الفنيرة الصرناعية
ودبلوم المدارس الفنية الصناعية المتقدمة والحاةرلين علرى الشرهادة الثانويرة
الفنية الصناعية نحام الرثإ سرنوات بعرد ا،عداديرةد وا،جرراءات والتوةريات
المطلوبة لعام .2019

( )62النحررر فرري كترراب السرريد الرردكتور /رئرريس مجلررس النررواب بش رأن طل ر
ا،شاطة المقدم من السيد العضو /أشر عزيز اسكندر بشرأن مراعراة
أعياد المسيحيين في مواعيد االمتحانات الجامعية.
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• القرار:
أشيا المجلس علمرا ً بكتراب السريد الردكتور /رئريس مجلرس النرواب بشرأن طلر
ا،شاطة المقدم مرن السريد العضرو /أشرر عزيرز اسركندر بشرأن مراعراة أعيراد
المسيحيين في مواعيد االمتحانات الجامعية.

( )63النحرررر فررري كتررراب السررريدة أ.د /القرررائم بعمرررو رئررريس ا،دارة المركزيرررة
لش ر ون الطررإب الوافرردين بشررأن اشتسرراب مررواد الصررن العاشررر بحررد
أقصررى مررادتين فرري شررهادة الثانويررة الكنديررة الممنوشررة مررن المرردارس
الدوليررة التابعررة ألقرراليم غيررر إقلرريم كيبررك أسرروة بمررا تررم مررع الطررإب
الكرررويتيين الحاةرررلين علرررى شرررهادة الدبلومرررة األمريكيرررة طبقرررا ً لقررررار
المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلستأ بتاريخ .2017/10/26
• القرار:
قرر المجلس التأكيد على القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

( )64كتاب السيدة أ.د /القائم بعمو رئريس ا،دارة المركزيرة لشر ون الطرإب
الوافررردين المتضرررمن بعرررا المقترشرررات الخاةرررة برررالطإب الوافررردين
الحاةلين على الشهادة الثانويرة األمريكيرة وهري علرى النحرو الترالي:
* السماو باجتياز امتحان  SAT2بعد الحصول على شهادة الدبلومة
األمريكيررة بحررد أقصررى عررامين دراسرريين أسرروة بمررا يررتم فرري امتحرران
.SAT1
* تخفيا الحد األدنى المطلوب في امتحان  SATليصب  1000بدالً
من  1050للـ  SAT1و  1050بدالً  1100للـ .SAT2
• القرار:
قرر المجلس التأكيد على القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

( )65النحر في كتاب السيد أ.د /القائم بعمو رئيس جامعة بنهرا بشرأن كيفيرة
معاملة الطإب المسموو لهرم بفررا إضرافية مرن الخرار ويرغبرون
في نقو قيدهم إلى كليات غير مناظرة هو يتم معاملتهم معاملة الطإب
المفصولين أم يتم معراملتهم معاملرة الطالر البراقي لععرادة ويرتم نقرو
قيدهم إلى كلية أخر غير مناظرة.
• القرار:
قرر المجلس عدم الموافقة على نقو قيد الطإب المسموو لهم بفررا إضرافية
من الخار بكلياتهم إلى كليات أخر غير مناظرة.
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* اعتمرراد محضررر اجتمرراا المجلررس األعلررى لش ر ون خدمررة المجتمررع وتنميررة
البي ة الجلسة رقم ( )42بتاريخ .2019/3/6
• القرار:
اعتمرراد محضررر اجتمرراا المجلررس األعلررى لشرر ون خدمررة المجتمررع وتنميررة البي ررة
الجلسة رقم ( )42بتراريخ ( 2019/3/6المتضرمن الموضروعات مرن رقرم  67إلرى
رقم  )81ورلك على النحو التالي:

( )71تقرير اللجنة المشكلة الستكمال الخطة التنفيذية ،دارة الحصة المائية
في سنوات موء سد النهضة خإل عام ونصن.
• القرار:
قرررر المجلررس اسررتمرار اللجنررة المشرركلة برئاسررة السرريد أ.د /سررعيد ضررو (نائ ر
رئيس جامعة القاهرة لش ون خدمة المجتمع وتنمية البي ة) فري عملهرا وإعرداد
مقترررو متكامررو للخطررة التنفيذيررة ،دارة الحصررة المائيررة فرري سررنوات مرروء سررد
النهضة خإل عام ونصن يعرال في الجلسة القادمة.

* اعتمرراد محضررر لجنررة العإقررات الثقافيررة بررالمجلس األعلررى للجامعررات رقررم
( )133بتاريخ .2019/1/28
• القرار:
اعتمرراد محضررر لجنررة العإقررات الثقافيررة بررالمجلس األعلررى للجامعررات رقررم ()133
بترراريخ ( 2018/1/28المتضررمن الموضرروعات مررن رقررم  82إلررى رقررم  )92ورلررك
على النحو التالي:

( )92اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية التفيا شول االعتررا
المتبادل بالمؤهإت والدرجات العلمية.
• القرار:
أشرريا المجلررس علمرا ً باتفاقيررة بررين جمهوريررة مصررر العربيررة وجمهوريررة التفيررا
شررول االعترررا المتبررادل بررالمؤهإت والرردرجات العلميررة ويررتم تحويلهررا للجنررة
المعادالت.

( )95كترراب السرريد اللررواء أ.و /أمررين عررام مجلررس الرروزراء المتضررمن قرررار
مجلررررس الرررروزراء بترررراريخ  2019/2/27بشررررأن تحقيررررق االسررررتفادة
القصررو مررن النجاشررات الترري شققتهررا القمررة العربيررة األوروبيررة فرري
تعزيز العإقرات الثنائيرة مرع الردول األوروبيرة واالتحراد األوروبري فري
جميع المجاالت.
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• القرار:
أشررريا المجلرررس علمرررا ً بكتررراب السررريد اللرررواء أ.و /أمرررين عرررام مجلرررس الررروزراء
المتضمن قرار مجلس الوزراء بتراريخ  2019/2/27بشرأن تحقيرق االسرتفادة
القصرررو مرررن النجاشرررات التررري شققتهرررا القمرررة العربيرررة األوروبيرررة فررري تعزيرررز
العإقات الثنائية مع الدول األوروبية واالتحاد األوروبي في جميع المجاالت.

( )96تقرير اللجنة المشكلة برئاسة السريد أ.د /عبرد الوهراب عرزت ـ رئريس
جامعة عين شمس بشأن ما يلي:
* مقترررو التوةررين الرروظيفي لنائ ر رئرريس الجامعررة لش ر ون خدمررة
المجتمع وتنمية البي ة متفرغا ً تحل إشرا رئيس الجامعة.
* مقترررو التوةررين الرروظيفي لوكيررو الكليررة لش ر ون خدمررة المجتمررع
وتنميررة البي ررة تحررل إشرررا نائ ر رئرريس الجامعررة لش ر ون خدمررة
المجتمع وتنمية البي ة.
• القرار:
قرر المجلس الموافقرة علرى إضرافة اختصاةرات نائر رئريس الجامعرة لشر ون
خدمررة المجتمررع وتنميررة البي ررة ووكيررو الكليررة لش ر ون خدمررة المجتمررع وتنميررة
البي ررة لإئحررة التنفيذيررة لقررانون تنحرريم الجامعررات رقررم  49لسررنة  1972ورلررك
على النحو التالي:
1ـر التوةررين الرروظيفي لنائر رئرريس الجامعررة لشر ون خدمررة المجتمررع وتنميررة
البي ة متفرغا ً تحل إشرا رئيس الجامعة ورلك على النحو التالي:
* ا،شرا علرى الخطرا والبررامج التري تردخو فري اختصاةرات مجلرس خدمرة
المجتمع وتنمية البي ة.
* ا،شرررا علررى الخطررا االسررتراتيجية الخاةررة بتنميررة المرروارد الذاتيررة مررن
المصادر المختلفرة والتري تعكرس إمكانيرة تحقيرق الرايرة واألهردا المحرددة
للجامعة.
* ا،شرا على تنفيذ برامج التدري التي تخدم القطاا.
* ا،شرا على إدارة ش ون الوشدات رات الطرابع الخراا التري تقردم خردمتها
لغيررر الطررإب مررا عرردا المستشررفيات الجامعيررة والعمررو علررى تنميتهررا وإنشرراء
المزيد منها بما يحقق الرتإشم برين الجامعرة والمجتمرع والمزيرد مرن المروارد
الذاتية.
* اسررتثمار ا،مكانيررات والخبرررات العلميررة وا،داريررة والتكنولوجيررة المترروفرة
بالجامعة في تنمية الموارد الذاتية للجامعة.
* ا،شرا على تنحيم الفعاليات العامة التي تسرتهد خدمرة المجتمرع وتنميرة
البي ة والمناسبات القومية.
* ا،شرررا والمتابعررة لكافررة وشرردات األزمررات والكرروار والسررإمة والصررحة
المهنية بالجامعة والدفاا المدني.
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* متابعة تنفيذ قرارات المجلس األعلى للجامعرات ومجلرس الجامعرة فري مجرال
ش ون خدمة المجتمع وتنمية البي ة.
* ا،شرا على القوافو التنموية الشاملة وأنشرطة محرو األميرة والمشرروعات
البي ية.
2ـ التوةين الوظيفي لوكيو الكلية لش ون خدمة المجتمع وتنميرة البي رة تحرل
إشرررا نائر رئرريس الجامعررة لشر ون خدمررة المجتمررع وتنميررة البي ررة ورلررك
على النحو التالي:
* ا،شرا علرى الخطرا والبررامج التري تردخو فري اختصاةرات مجلرس خدمرة
المجتمع وتنمية البي ة.
* ا،شرررا علررى الخطررا االسررتراتيجية الخاةررة بتنميررة المرروارد الذاتيررة مررن
المصادر المختلفرة والتري تعكرس إمكانيرة تحقيرق الرايرة واألهردا المحرددة
للجامعة.
* ا،شرا على تنفيذ برامج التدري التي تخدم القطاا.
* ا،شرا على إدارة ش ون الوشدات رات الطرابع الخراا التري تقردم خردمتها
لغيررر الطررإب مررا عرردا المستشررفيات الجامعيررة والعمررو علررى تنميتهررا وإنشرراء
المزيد منها بما يحقق الرتإشم برين الجامعرة والمجتمرع والمزيرد مرن المروارد
الذاتية.
* اسررتثمار ا،مكانيررات والخبرررات العلميررة وا،داريررة والتكنولوجيررة المترروفرة
بالجامعة في تنمية الموارد الذاتية للجامعة.
* ا،شرا على تنحيم الفعاليات العامة التي تسرتهد خدمرة المجتمرع وتنميرة
البي ة والمناسبات القومية.
* ا،شرررا والمتابعررة لكافررة وشرردات األزمررات والكرروار والسررإمة والصررحة
المهنية بالجامعة والدفاا المدني.
* ا،شرا على القوافو التنموية الشاملة وأنشرطة محرو األميرة والمشرروعات
البي ية.
* متابعررة تنفيررذ قرررارات نائر رئرريس الجامعررة لشر ون خدمررة المجتمررع وتنميررة
البي ة وقرارات المجلس األعلى للجامعات ومجلس الجامعة في مجال شر ون
خدمة المجتمع وتنمية البي ة والموارد الذاتية.
* إعداد القرارات التري يصردرها نائر رئريس الجامعرة لشر ون خدمرة المجتمرع
وتنمية البي ة.
* متابعة األعمال ا،دارية الخاةة بالقطاا ومجالسأ.
3ـررر إشالرررة الموضررروا إلرررى السررريد المستشرررار /محمرررد المنشررراوي (المستشرررار
القانوني لوزير التعليم العالي والبحا العلمي) التخار ا،جراءات التشرريعية
الإزمة في هذا الشأن.

( )97تقريررر اللجنررة المشرركلة ،عررداد مقترررو توةرريات شررول كيفيررة مسرراهمة
الجامعررات فرري شررو مشرركلة األميررة (سياسررات عامررة ـ خطررة تنفيذيررة
بررإجراءات وهليررات محررو األميررة) خررإل فترررة زمنيررة محررددةد باعتبررار
الجامعات شريك فاعو في هذا الشأن.
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• القرار:
قرررر المجلرررس الموافقرررة علرررى المقتررررو المرفرررق بشرررأن تفعيرررو دور الجامعرررات
المصرية في التصدي لمشكلة األمية في مصرد باعتبار الجامعات شرريك فاعرو
في هذا الشأن.

( )98مناقشة تقرير اللجنرة المشركلة ،عرداد الخطرة ا،سرتراتيجية لمواجهرة
التطر الفكري بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرررر المجلررس الموافقررة علررى المقترررو المرفررق للخطررة ا،سررتراتيجية لمواجهررة
التطر الفكري بالجامعات المصرية.

( )99مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس األعلرى للجامعرات بشرأن
دراسة مقترو"البرنامج القومي لشباب الجامعات المصرية".
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على التوةيات وهليات التنفيذ الرواردة برالتقرير المرفرق
لتحقيق أهدا "البرنامج القومي لشباب الجامعات المصرية".

( )100مناقشررة تقريررر اللجنررة المشرركلة بقرررار المجلررس األعلررى للجامعررات
بشررأن دراسررة مررد إمكانيررة ا،سررتفادة مررن الخرردمات الصررحية بررين
الجامعات الحكومية المصرية.
• القرار:
قرر المجلس أن يكرون عرإ الطرإب والعراملين والمروظفين وأعضراء هي رة
الترررردريس والهي ررررة المعاونررررة فرررري أي مستشررررفى جررررامعي علررررى مسررررتو
الجمهورية غير الترابعين لهرا بسرعر التكلفرة وتتحمرو الجامعرة المنتمري إليهرا
الطال ر أو العامررو أو الموظررن أو عضررو هي ررة الترردريس أو الهي ررة المعاونررة
هررررذل التكلفررررةد وال يسررررري رلررررك علررررى مستشررررفى قصررررر العينرررري الجديررررد
(الفرنساوي) ومستشفى جامعة عين شمس التخصصي.

( )105كترراب السرريد أ.د /رئرريس جامعررة القرراهرة بشررأن تغييررر مسررمى" كليررة
الحاسبات والمعلومات" بالجامعة لتصب "كلية الحاسربات والرذكاء
ا،ةطناعي"د وإنشاء قسم للذكاء ا،ةطناعي بالكلية.
• القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
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1ـرر تغييررر سررمى" كليررة الحاسرربات والمعلومررات" بجامعررة القرراهرة لتصررب
"كلية الحاسبات والذكاء ا،ةطناعي".
2ـ إنشاء قسما ً للذكاء ا،ةطناعي بالكليةد على أال تبدأ الدراسة بأ بعد تأكرد
لجنة القطاا المعنية من توافر كافة ا،مكانرات الماديرة والبشررية الإزمرة
فرري هررذا الشررأن واعتمرراد الإئحررة الدراسررية لررأ وموافقررة المجلررس األعلررى
للجامعات على رلك.
3ـ اتخار ا،جراءات التشريعية الإزمة في هذا الشأن.

( )110كترراب السرريد أ.د /نقير األطبرراء بشررأن قرررارات مجلررس النقابررة الررذي
عقد بتاريخ .2019/2/16
• القرار:
قرررر المجلررس عرردم الموافقررة علررى مررا جرراء بكترراب السرريد أ.د /نقي ر األطبرراء
بشررأن قررررارات مجلرررس النقابرررة الررذي عقرررد بتررراريخ 2019/2/16د وإشالرررة
الموضررروا إلرررى السررريد المستشرررار /محمرررد المنشررراوي (المستشرررار القرررانوني
لوزير التعليم العالي والبحا العلمي) ،عداد رد على النقابة في هذا الشأن.

( ) 116النحررر فرري طل ر الموافقررة علررى مقترررو الإئحررة ا،داريررة الموشرردة
لمراكز التعلم المدمج بالجامعات المصرية.
• القرار:
قرر المجلس تشكيو لجنة من كو من السادة:
(رئيسا ً)
ـ رئيس جامعة جنوب الوادي
(عضوا)ً
ـ رئيس جامعة عين شمس
(عضواً)
ـ رئيس جامعة ا،سكندرية
(عضواً)
ـ رئيس جامعة القاهرة
(عضواً)
ـ رئيس جامعة المنصورة
ورلررك لمراجعرررة مقتررررو الإئحرررة ا،داريررة الموشررردة لمراكرررز الرررتعلم المررردمج
بالجامعررات المصرررية وإعررداد تقريررر بشررأنهاد تمهيررداً ،عررادة العرررال علررى
المجلس األعلى للجامعات.

( )118النحرررر فررري طلررر الموافقرررة علرررى ا،جرررراءات والمكافرررآت المقترشرررة
ألعضاء هي ة التدريس وفرط العمرو واللجران المشراركة فري أعمرال
بنوف األس لة الختبارات القدرات التي تعقد بالجامعات المصرية.
• القرار:
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( )120المذكرة المقدمة مرن السريد أ /رئريس قطراا التعلريم والمشرر العرام
علررى تنسرريق القبررول بالجامعررات والمعاهررد بشررأن كترراب السرريدة أ.د/
شررررين فررررا (عضرررو مجلرررس النرررواب) والتررري أوردت فيرررأ بعرررا
االقتراشرررات المتعلقرررة بقواعرررد قبرررول شرررهادة الثانويرررة ا،نجليزيرررة
( )IGCSEبالجامعات المصرية.
• القرار:
قرررر المجلررس الموافقررة علررى اشتسرراب مررادة اللغررة العربيررة والترري يدرسررها
الطالر تحرل مسرمى  First Language Arabicفري الشرهادة الثانويرة
ا،نجليزية ( )IGCSEبمستوياتها الثإثة (المستو العادي ""O.Level
أو المسرررررتو المتقررررردم التكميلررررري " "A.S.Levelأو المسرررررتو المتقررررردم
" )"A.Levelضررررمن المررررواد الثمانيررررة المطلوبررررة فرررري شررررهادة الثانويررررة
ا،نجليزية عند القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

أمين المجلس األعلى للجامعات
(أ.د /محمد مصطفى لطين)

وزير التعليم العالي والبحا العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
(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 ( )1181بتاريــخ (2019/3/31م)
أول :الترحيببب بالسبباألة اذسبباضاة ألمبباس المجلببـس الموقببـر وضمن ب ر ببيس الجامع بة
ب الدولبة الوننيبة
التوفيق للجميع فب سبعي م لترضقباس بجامعتنبا العريقبة فب
المصببرية التب ضسببير ببتب ثابتببة بلببو المسببتق اذفمب و والترحيببـب باذسببتا
الببدكتور /ملمببد ملمببوأل ملمببد يوسببل ر يببـس مجلببس لألارة ببناأليق الرلايببة
الت يةو
ثابيا :ضقديم الشكر والتقدير لألستا الدكتور /مجدي جمبا ل بد القباألر اببراهيم – للب
ما بالب سبياألض مبه ج بد متميبز أثنباس قيامب بملمبا أمبيه لبام الجامعبة وأمبيه
المجلس السابق مع ضقديم ألرع الجامعة ضكريما لسياألض و
ثالثا :الترحيب بالمستشار أحمد وفا مصتف با ب ر يس مجلس الدولة المستشبار
القابوب لر يس الجامعة وضمن ر يس الجامعة التوفيق لسياألض و
رابعا :ضقديم الت نئة لك مه:
• اذستا الدكتور /ملموأل ف م حجازي اذستا بكلية اآلألاب للصول للب
جا زة الملك فيص العالمية ف اللغة العربيةو
• ض نئة الم ندس /أحمد ملمد يوسبل ضركب  -بمناسب ة قيبام سبياألض بملمبا
أميه لام الجامعة وأميه المجلسو
خامسا:اإلحانة للما بالزيارة الت قام ب ا ر يس الجامعة لل رلمان بصل ة لميد كليبة
اللقوق والمستشار القابوب لر يس الجامعةو وأكد سياألض أهمية المشباركة فب
السببتفتاس ذبب واجببب وننب بصببر الناببر لببه رأي الشببب و وأبب ل يوجببد
حجر لل رأي أي أحد ف جامعة القاهرةوفما ي منبا هبو المشباركة حتب يسباهم
الجميع ف بناس مستق الونه و
ساألسا :اإلحانة للما بزيارة اذستا الدكتور ر يس الجامعة لت نئة اللواس أحمد راشد
ملبببافل الجيبببزة بمناسببب ة العيبببد القبببوم للملافابببة وأشببباأل سبببياألض بالتعببباون
المشببترب بببيه الجامعببة والملافاببة ف ب لببدة ملفببات لل ب رأس ب ا ملببل المببرور
وش كات الترقو
سببابعا :للبباألة ضشببكي اللجنببة المشببكلة بقببرار مجلببس الجامعببة بالجلسببة رقببم ()1175
بتبباريخ (2019/9/12م) لدراسببة موعببوع النشببر بمسببم جامعببة القبباهرة مببه
المعاريه خارجيا وألاخليا ووعع الموابط التزمبة لب بمبا يلقبق النفبع والفا بدة
ف موعوع ضصنيل الجامعبة وضقبديم ضقريبر بمبا ضنت ب لليب الدراسبة ولرعب
لل المجلس ف جلسة قاألمةو
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وضم ضشكي اللجنة مه الساألة اذساضاة:
الدكتور /ملموأل السعيد ملموأل

لميـبببـد كليبببة القتصببباأل والعلبببوم مقررا
السياسية

الدكتورة /ليمــان للــ ثـروت

لميبببببببببـد كليبببببببببـة اللاسبببببببببـ ات لموا
والمعلـومات

الدكتور /خالد فاروق ملمد العامرى

لميــد كليــة التـــب ال يتـري

لموا

الدكتور/لمـرو أحمـد مصتف

لميـــد كليـــــة الزرالـــة

لموا

الدكتورة /ل ير سـعد زغلو ملمد

لميـــد كليــــة التمريــــض

لموا

ثامنا :قرر المجلبس ضكليبل اذسبتا ة البدكتورة /جي بان حسبـه حسبـه المنيباوى لميبد
كليببـة العببتط الت يع ب لتص ب م مسببئولة لببه ك ب م با يتعلببق بملببل اإللاقببة ف ب
الجامعببة للبب أن ضكببون المنسببق مببع الج ببات البارجيببة ويعاوب ببا اذسببتا
الدكتور /مبلـ ملموأل ل د اللميد مبل لميد كلية التربية النوليةو
ضاسعا :التمكيد لل ما يل :
• يببتم ضناببيم حفببتت الفوضببوألاى أو أيببة حفببتت مببه أى بببوع أو أيببة أبشببتة
ضلت لشرا لماألة الكليات وبواستة رلاية الش اب فب الكليبات ورلايبة
الش اب المركزيةو
• الجامعببة غيببر مسببئولة لببه أيببة أبشببتة مببه أى بببوع أو حفببتت ضبببرط أو
غيرها ل ضتم ضلت لشراف ا خارط الجامعةو
• أن ضببتم أيببة أبشببتة فبب حببدوأل القببوابيه واللببوا م والقوالببد والتعليمببات
اإلألارية ومه يبالل لك يتعرض للمساسلةو
• اإلحانببة للمببا بمب ب قببد ضببم سببابقا لسببتلدا لألارة أمببتب الجامعببة وضكليببل
السيد /مك ملمد حسه مك بملما مدير لام حماية اذمتبو
• وقبببد ضبببم ضشبببكي لجنبببة لصبببون وحمايبببة أمبببتب الجامعبببة بر اسبببة اذسبببتا
الدكتور /ملمد سام ل د الصاألق اذستا بكلية اللقوقو
• ضشكي لجنة للمصالد مه كلية ال ندسة لمتابعة ستمة المصالدو
• التمكيد لل التوجي السابق للساألة لمداس الكليات لترخي اذسابسبيرات
مببع اللبب وأى كليببة مسببئولة مسببئولية م اشببرة لببه التعاقببد مببع شببركة
الصيابة وعمان ستمة التشغي و
• اإلحانة للما بمجراست اللفا لل مقتنيات المكت ة التراثيةو
• ض نئة كلية الزرالة لمشباركت ا مبع ك برى الجامعبات اذمريكيبة فب لبشباس
مركز التميز الزرال و
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لاشرا :بشمن ضلديث الملل البو يف للعبامليه بالج باز اإلألاري للدولبة بر اسبة ألولبة
ر ببببيس مجلببببس الببببوزراس ولشببببرا كبببب مببببه وزارة التبتببببيط والمتابعببببة
وال تح اإلألاري والج از المركزي للتنايم واإلألارة و لبك إللبداأل قالبدة
بيابات متكاملبة لبن م والبدور التنسبيق التب ضعمب لليب اإلألارة مبع كليبات
ومعاهد الجامعة مه ختة لم وآليبات ضنفيباها بلبو لرسبا بياببات ألمباس
هيئة التدريس والعامليه والمتعاقديه بالجامعة لل الرابط الباص بالج باز
المركزي للتنايم واإلألارة لل النلو التال -:
وأضشر بمن ألرض لل سياألضكم ضقريرا بما ضم لبجازه بالمشروع سالل الاكر-:
• أول :الج ات الت لم يتم الستجابة من م إلرسبا بيابباض م للب الج باز
المركزي والت بسب لألخا ال يابات لدي م ل ضتعدى الـ %10و
• ثابيا :الج ات الت بسب لألخا ال يابات لدي م أق مه الـ %50و
• ثالثا :الج ات الت حققت بسب لألخا متقدمةو
بر شب ر مبه اذساسب
وف هاا الصدأل قرر المجلس الموافقة لل
لك كلية ضنت مه لألخا ال يابات ف غمبون أسب وع للعبامليه (فريبق
العمببب ) وخصبببم خمسبببة أيبببام للعبببامليه البببايه لبببم ينت بببوا مبببه لألخبببا
ال يابات وضوعع ف ملل المقصرو
حاألي لشر :الموافقة لل ضشكي لجنة مالية قابوبية مه الساألة اذساضاة:ـ
الدكتور /ملمد ملموأل ملمد يوســـل

ر يبببببـس مجلبببببس لألارة

بببببناأليق

الرلاية الت ية

مقررا

الدكتور /أحمـد الشربين السيد ال سيوب

لميـــــــــد كليـــــة اآلألاب

لموا

الدكتور /ل ـد اللميد وجــدى المناوى

لميـــــــــد كليـــــة العلوم

لموا

الدكتور /رجب ملموأل أحمـد ناجـه

المستشبببببـار القابوببببببـ لر يبببببـس لموا
الجامعة

مستشار /أحمـد وفا ـــ مصتفـ

المستشبببببـار القابوببببببـ لر يبببببـس لموا
الجامعة وبا ـبـب ر يـبـس مجلـبـس

الدولـة
و لك لدراسة موعوع المكافمة الجمالية لألساضاة المتفبرغيه فيمبا يتعلبق ببالفرق
بيه المرضب والمعاشو
ثاب لشر :التصديق لل رأى اللجنة المشكل لدراسة وعع ()500/500و
ثالث لشر :اإلحانة للما بتقدم جامعبة القباهرة فب ضصبنيل ككيبو لس " QSالبدول
للجامعببات لعببام (2019م) وحصببو واحببد ولشببريه ضبصص با أكاأليمي با
مه ضبصصبات الجامعبة للب مراكبز متقدمبة فب التصبنيل بنسب ة ضقبدم
ضفوق  %100له لام (2017م)و
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رابع لشر :اإلحانة للما بزيارة اذستا الدكتور ر يس الجامعة لل موسبكو للمبور
المنتبببدي البببدول للجامعبببات بلمبببور  1000جامعبببة لالميبببة وزيبببارة
سياألض لل جامعات موسكو وباومه وجوبكيهو
خامس لشر :اإلحانة للما بقرارات وضو يات المجلس اذلل للجامعات فب جلسبت
اذخيرة يوم ( 14مارس 2019م) وأهم ا:
• ضنايم حمتت وبدوات لتولية التتب ببتورة وأعرار المبدراتو
• للببداأل ضقريببر شببام لكافببة الجامعببات حببو لببدأل المببنم المقدمببة للتببتب
الوافببديه مببه الببدو اإلفريقيببة وضقببديم كافببة التس ب يتت للتببتب الوافببديه
والتفال الفوري مع المشكتت الت ضواج مو
• مشبباركة كافببة الجامعببات المصببرية ف ب ال رب بامج العلم ب للمنتببدى العببالم
للتعلببببيم العببببال وال لببببث العلمبببب بببببيه اللاعببببر والمسببببتق والمعببببرض
المصاحب للمنتدىو
• ضتوير المتلابات اإللكتروبية بكافة الجامعات وضتوير ال نية التكنولوجيبة
بالتعاون مع وزارة الضصالتو
• ضشكي لجنة متابعة بك جامعة للتمكد مه اللتبزام بالجبدو الزمنب المقبرر
للعام الدراس بك كلية.
• التوسع ف الستفاألة مه بنك المعرفة والضجباه بلبو التعلبيم الرقمب بكافبة
الجامعاتو
• لضاحبببة الفر بببة لتبببتب الجامعبببات وألمببباس هيئبببة التبببدريس والعبببامليه
اللصو لل البدمبة الصبلية والعتجيبة ببمي مبه المستشبفيات الجامعيبة
لل مستوى الجم وريةو
• ضغييببر مسببم كليببة اللاس ب ات والمعلومببات بجامعببة القبباهرة لتص ب م كليببة
كاللاسببب ات والببباكاس ال بببتنال ك ولبشببباس قسبببم للببباكاس ال بببتنال
بالكليةو
ساألس لشر :اإلحانة للما بمبشتة الجامعة خت الفترة الماعية وأبرزها:
• المشاركة القوية ف الم األرة القوميبة للملبة  100مليبون بلة للقمباس
لل فيروس س مه خت اذنقم الت ية البا ة بالجامعة وبالتعاون مع
وزارة الصلة والسكان أمام كليات وال ندسة والزرالبة والتبب ال يتبري
مه أو ش ر مارس ولمدة ش ريه .
• النجاح الك ير لمبتضمر كالتعلبيم فب مصبرك الباى أقامتب جامعبة القباهرة
ومتسسة كأخ ار اليومك وبلمور الدكتور خالد ل د الغفار وزير التعلبيم
العببال وال لببث العلم ب والببدكتور نببارق شببوق وزيببر التربيببة والتعلببيم
بفندق الماسة يوم (2019/3/4م)و
• التعاون الصين مع جامعة القاهرة لدلم قصر العين باذج زة والتبدريب
وض األ الب رات ف مجا جراحات اليبوم الواحبد ومقابلبة ر بيس الجامعبة
يوم (2019/3/5م)و
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احتفالية الجامعة بمئوية ثورة (1919م) بلمور اذستا البدكتور ملمبد
لثمان البشت ر يس الجامعة والكاضب الصلف مكبرم ملمبد أحمبد ر بيس
المجلس اذلل لتنايم اإللتم والكاضب الصلف ماجد منير ر يس ضلرير
والكاضب الصلف شريل لار ب بو قالبة الحتفبالت
اذهرام المسا
الك رى بالجامعة يوم (2019/3/13م)و
افتتاح اذستا الدكتور ملمد لثمان البشت ر بيس الجامعبة وحبدة حبديث
الولألة بمستشف أببو البري" كالمنيبرةك لألنفبا بتكلفبة  5مليبون جنيب
بت بببرع مبببه حبببرم الشبببيخ ملمبببد ببببه راشبببد آ مكتبببوم حببباكم ألبببب يبببوم
(2019/3/11م)و
ضوجي ب ر ببيس الجامعببة لتناببيم حمببتت مفاجئببة إلجببراس ضللي ب المبببدرات
للعامليه بالجامعة مه كافة الكليات واإلألارات والمستشبفيات الجامعيبة مبه
خبببببت المركبببببز القبببببوم للسبببببموم التبببببابع للجامعبببببة ببببببدسا مبببببه يبببببوم
(2019/3/12م)و
احتفاليببة كليببة العببتط الت يع ب بيببوم الشببعوب ضلببت شببعار ككلنببا واحببدك
بالكليةو
افتتبباح اذسببتا الببدكتور ملمببد لثمببان البشببت ر ببيس الجامعببة م رجببان
اذسر التتبية للعبام الجبامع (2019/2018م) ضلبت شبعار كبنفكبر فب
بكببببرةك بمتلببببب الجامعببببة ومسببببرح المدينببببة الجامعيببببة للتل ببببة مببببه
(2019/3/12م) لل (2019/3/14م)و
ببدوة حببو كمشببروع جامعببة القبباهرة لتتببوير العقب المصببريك بلمببور
اذسببتا الببدكتور ر ببيس الجامعببة والببدكتور مصببتف الفقبب مببدير مكت ببة
اإلسكندرية بقالة أحمد لتف السيد يوم (2019/3/17م)و
معببرض للمتبببس لتال ببات المببدن الجامعيببة بالتعبباون مببع بعببض متسسببات
المجتمبببببببع المبببببببدب بالمدينبببببببة الجامعيبببببببة للتال بببببببات ببببببببالجيزة يبببببببوم
(2019/3/18م)و
انببتق اذسببتا الببدكتور ر ببيس الجامعببة لمسببابقة التفكيببر النقببدي للتببتب
والبريجيه وألماس هيئة التدريس والعامليه يوم (2019/3/18م)و
احتفاليببة ليببد اذم وضكببريم ر ببيس الجامعببة اذم ببات المثاليببات وأم ببات
الش داس بقالة الحتفالت الك رى بالجامعة يوم (2019/3/20م)و
جولبببة ر بببيس جامعبببة القببباهرة لمتابعبببة اسبببتكما وضتبببوير ألمبببا الم نببب
الجنوب للمع د القوم لألورام يوم (2019/3/23م)و
ورشبببة لمببب كليبببة الدراسبببات العليبببا للتربيبببة ومديريبببة التربيبببة والتعلبببيم
بالقاهرة حو ضونيه التكنولوجيا اآلمنة بالكلية يوم (2019/3/27م)و
احتفاليببة ضدشببيه مركببز التميببز ف ب العلببوم الزرالببة بكليببة الزرالببة يببوم
(2019/3/28م)و
مشاركة الجامعة ف ضنفيبا فعاليبات برببامج مبوألة الر اسب بالمشباركة مبع
وزارة التمامه وضرشيم  50لمو هيئة ضدريسو
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حفببببب كليبببببة ال ندسبببببة لتكبببببريم خريجببببب ألفعبببببة (2018م) ورواأل ألفعبببببة
(1968م) قالة الحتفالت الك رى يوم (2019/3/28م)و
اللقاس اذو للجان مكافلة العدوى بالمستشفيات الجامعية بعنبوان كضعزيبز
ضقبببديم الببببدمات الصبببلية للمتعايشبببيه بفيبببروس بقببب المنالبببة ال شبببري
اإليدزك بكلية التب يوم (2019/3/31م)و
ضواجد لجنبة للوافبديه بالمدينبة الجامعيبة لتيسبير المشباركة فب البتباببات
(التعديتت الدستورية)و
المتضمر الدول السبنوى حبو ال لبث العلمب والدراسبات ال ينيبة مبه كليبة
اآلألاب بجامعة القاهرة وكلية التربية اذساسية بجامعة باب بالعراق بقالة
القاسم بالمكت ة المركزية الجديدة (2019/3/31م)و
زيببارة ر ببيس الجامعببة لملافاببة الجيببزة لتقببديم الت نئببة بالبباكرى المئويببة
للعيد القوم لملافاة الجيزةو

سابع لشر :اإلحانة للما بالوفوأل الزا رة للجامعة خت الفترة الماعية وه :
• زيارة السبيد المستشبار التجباري الصبين لمقابلبة اذسبتا البدكتور/
ر يس الجامعة يوم (2019/3/5م)و
• زيارة وفد الجامعات السبعوألية والضلباأل العالمــبـ للكشبا المسبلم
و لك لمقابلـة اذستا ة الدكتورة /ه مصتف كما لل ببوح با بب
ر بببيس الجامعبببة لشبببئون التعلبببيم والتبببتب باإلباببببة لبببه اذسبببتا
الدكتور /ر يس الجامعة يوم (2019/3/19م)و
ثامه لشر :بع السيد اذستا الدكتور /ر يس الجامعة الساألة اذسباضاة البايه ضوفباهم
هللا خت الفترة مه (2019/2/28م) حت (2019/3/31م) وهم:
اذســــتا بكليــة الصيدلــــة
الدكتورة /هنــاس ملمد ل د المنعم
اذســــتا بكليــة التب ال يتـري
الدكتور  /ــري ألروي" مرجان
اذســـــــتا بكليــــة اآلألاب
الدكتور /مصتفــ لل بسيوب
اذســـتا بكليــــة الزرالـــة
الدكتور /ممــدوح شــر الديه
اذســــتا بكليــــــة اللقوق
الدكتور /أبــور أحمـــد رستن
سا ليه هللا ضعال أن يتغمدهم برحمت وأن يل بم أهبالي م و وي بم الصب ر
والسلوانو

لألارة الجامعة

المصاألقــــات

 المصبباألقة لل ب ملمببر اجتمببـاع مجلببـس جامعببـة القاهببـرة الجلسببـة رقببـم ()1180بتاريـخ (2019/2/27م)و
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 المصاألقة لل قـرارات السبيد اذسبتا البدكتور ر بيس الجامعبة الصباألرة ببالتفويضمـه مجلبـس الجامعبة خبت الفتبرة مبه (2019/2/28م) حتب (2019/3/31م) فب
المجالت التالية :
1و منم الدرجات العلمية بمرحلت (الليسابس وال كالوريوس) و(الدراسات العليا)و
2و ضعييه ألماس مه البارط بمجالس الكليات وعم أساضاة لمجالس ا ن قـا
للفقرضيه (جـ) و(هـ) مـه المـاألة ( )40مه القابون رقـم ( )49لسنة (1972م)
بشـمن ضنايم الجامعاتو
3و ق ــــــو هدايـــــــا وض رلـــــات وجوا ـــــزو
4و مد ال عثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع ف عوس القوالد المنامة
لالكو
5و وقـل قـيد وق ـو ألـاار التـتب بمرحلتـ (الليسابـس وال كالوريـوس)
و(الدراسـات العليا)و
6و قَ ـُو ألاار ألماس هيئة التدريس الايه لاألوا خت ش ر مه ضاريخ البقتاعو
7و ضقرير لب اس خدمـة ألماس هيئة التدريس الايه لم يعوألوا خـت ستة أش ر
مـه ضاريخ البقتاعو
8و حالت ضصليم بيابات الدرجات العلمية الت قد يلد في ا ختم وضتتلب
العرض للــ مجلــس الجامعــة و لك بعد مراجعت ا مــه اإلألارة المركزية
للشئون القابوبية بالجامعةو
9و حــالت بــدب ألمــاس هيئــة التدريس مه خارط كليات الجامعةو
10و ل ـدار قـرارات لب ـاس البدمـة فـ حـالت ابقتـاع ألماس هيئة التدريس
وال يئة المعاوبـة المنتدبيه أو المعاريـه أو مه يعمـ بشك غير رسمـ ضلت
أى مسم لدى أية ج ة أخرى خارط الجامعةو
11و الموافقة لل التمـاأل اإللفـاسات والبصومـات التـ وافـق للي ـا السـيد
اذسـتا الدكتور ر يس الجامعة لل جميع البدمات والرسومو
 المصبباألقة للب ملمببر اجتمبباع ال يئببة الفنيببة لمجلببس الجامعببة والمنعقببدة بتبباريخ(2019/3/25م) والممتدة حت (2019/3/31م)

لألارة الجامعة

مسا

ضنايمية

 الموافقة لل الماكرة المعروعبة بشبمن موافقبة خباألم اللبرميه للب ابشباس كرسبكخاألم اللرميه للدراسات اإلستميةك بجامعة القاهرة بر اسة اذسبتا البدكتور ملمبد
لثمان البشت ر يس الجامعةو
مع ضقديم الشكر لفبامة خاألم اللرميه الشرفيهو
 الموافقببة للب المبباكرة المعروعببة بشببمن الموافقببة للب التصببديق للب لقببد ضنفيببامشروع ضتوير كفاسة مستشف التوارئ مع ال يئة ال ندسية للقوات المسللةو
 الموافقة لل الماكرة المعروعبة بشبمن التمباأل المناقصبات والممارسبات والعقبوألبمبتلل أبوال ا خت الفترة مه (2019/2/27م) حت (2019/3/28م)
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 الموافقة لل الماكرة المعروعة بشمن التماأل قا مبة الملكمبيه للسباألة المتقبدميهلجوا ز الجامعة لعام (2018م)

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

 الموافقة لل الماكرة المعروعة بشمن نلب كلية آ مكتوم للتعليم العال بمسبكتلاابالمملكة المتلدة البا ة ب داية المنلة التتبية المقدمة لتال بات الكليبة خبت الفتبرة
مه  8يوبيو حت  5يوليو (2019م)
 الموافقببة لل ب المبباكرة المعروعببة بشببمن البتببة التنفيايببة لتسببتراضيجية الوننيببةلمكافلة الفساأل (2022/2019م) بجامعة القاهرة

ضعيينات مستوفــاة ف و يفة أستا
كلية /مع د
اآلألاب

السم
ألو منار ل د المعز أحمد لفيف

قسم
اللغة اإلس ابية وآألاب ا

العلوم

ألو زينب سيد لبراهيم منصور

الرياعيات

العلوم

ألو وفاس لثمان بلر كرار

العلوم

ألو هيمه زيه العابديه متول

الفيزياس
للبببببوم الفلبببببك والفمببببباس
واذر األ الجوية

نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين

ألو ه

لل ف م السواح

ألو ملاسه أميه ملمد أبو ج

التوليد وأمراض النساس
لبببببببتط اذورام والتببببببببب
النووى

ألو شببببببيماس ببببببباهر ل ببببببد العزيببببببز
لسمالي

الصلة العامة

ألو ملمد سعيد الشيم لل

جراحة المسالك ال ولية

ألو أمــيرة رفالــ حسه رخا

التبببدير والعنايببة المركببزة
الجراحية ولتط اذلم
الكيميببببببببببباس العمبببببببببببوية
الصيدلية
الكيميببببببببببباس العمبببببببببببوية
الصيدلية
الرياعببببببببيات والفيزيقببببببببا
ال ندسية
اإل الة والتليفزيون

الصيدلة

ألو لمياس وجدى ملمد حسه

الصيدلة

ألو ملمد كما ل د اللميد

ال ندسة

ألو ب ــ ملمــد أحمـد سالــم

اإللتم

ألو لاأل ف م ملمد لل ال يوم

العتط الت يع

ألو سماح لتية نل ملمد الشيم العتط الت يع لألنفا
القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو
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ضعيينات مستوفــاة ف و يفة أستا مسالد
كلية /مع د
اللقوق
التجارة
العلوم
العلوم
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نبببببببب قصبببببببر
العين
نب اذسنان
الصيدلة

السم
ألو ربدا ملمد ميدة ل د الصمد
ألو رابيا ملمد سمير حسيه
ألو أم رممان لمر لسمالي
ألو أمير ملمد حسه سعيد

قسم
التشريعات الجتمالية
لألارة اذلما
للم الليوان
الجيولوجيا
جراحببببة اذ ن واذبببببل
واللنجرة
جراحببببة اذ ن واذبببببل
واللنجرة

ألو ميراى ريني ل يب يوسل

نب اذنفا

ألو خالد لمر حسه لزوز
ألو أحمد ملموأل أحمد ال تاوى

ألو أللاس مصتف غريب ملمد يوسل
ألو أحمد ملمد لبراهيم اذشوح
ألو شيماس لمر ملمد لمر زايد
ألو أحمد سيد سعد بيوم لامر

الكيميببببببببباس الليويبببببببببة
الت ية
لببببتط اذورام والتببببب
النووى
باثولوجيا الفم
الكيمياس التلليلية

القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

ضعيينات مستوفــاة فـ و يفـة مدرس
كلية /مع د
اآلألاب

السم
ألو منار ملمد لكاشة ملمد

اللقوق

ألو رعوى مجدى شاكر ل د اللميد

القتصبببببببببببببببباأل
والعلبببببببببببببببببببوم
السياسية
التجارة
العلوم
العلوم

ألو مريم وحيد ملموأل مبيمر

قسم
للم النفس
قببببببببابون المرافعببببببببات
المدبية والتجارية
العلوم السياسية

لألارة اذلما
ألو هند ملمد بجيب غريب حسيه
الفيزياس الليوية
ألو ري ام تح الديه شريل الم
الكيمياس
ألو ريم جما ملموأل ألغيدى
التببببببببببدير والعنايبببببببببة
نبببببببب قصبببببببر ألو أحمبببد السبببعيد ل بببد الفتببباح حمببباألة المركبببببببزة الجراحيبببببببة
ولتط اذلم
الشا
العين
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قسم
السم
كلية /مع د
التببببببببببدير والعنايبببببببببة
نبببببببب قصبببببببر ألو أيمببببه ملمببببد حسببببام الببببديه ل ببببد
المركبببببببزة الجراحيبببببببة
اللتيل لوض
العين
ولتط اذلم
التببببببببببدير والعنايبببببببببة
نبببببببب قصبببببببر
المركبببببببزة الجراحيبببببببة
ألو ملمد نارق ملمد ضوفيق
العين
ولتط اذلم
نبببببببب قصبببببببر
الجراحة العامة
ألو أحمــد للــ ملمــد ن
العين
نبببببببب قصبببببببر
اذمراض الصدرية
ألو جي ان سعد أبو الوفا سرور
العين
نبببببببب قصبببببببر
اذمراض الصدرية
ألو ملمد شع ان موس حسه
العين
نبببببببب قصبببببببر
اذمراض الصدرية
ألو سال مجدى جما الديه ملموأل
العين
نبببببببب قصبببببببر ألو ملمببببد أحمببببد ملمببببد أحمببببد للبببب جراحبببببببببببببة المبببببببببببببخ
واذلصاب
ليس
العين
جراحبببببببببببببة المبببببببببببببخ
نبببببببب قصبببببببر
ألو ملمد ل د الفتاح ل د اللميد بركة
واذلصاب
العين
الكيميبببببببباس الليويببببببببة
نبببببببب قصبببببببر
ألو ه مصتف للوى ملمد سيل
الت ية
العين
نبببببببب قصبببببببر
نب اذنفا
ألو سـارة نــارق جت ح يب
العين
نبببببببب قصبببببببر
الجراحة العامة
ألو أحمد فوت ل د القاألر
العين
نبببببببب قصبببببببر
جراحة العاام
ألو ملمد باج ملمد ملمد الزين
العين
نبببببببب قصبببببببر
الجراحة العامة
ألو ملمد فتل ملموأل ملموأل الشا
العين
نبببببببب قصبببببببر
الجراحة العامة
ألو لمر ملمد ل د المقصوأل بوح
العين
نبببببببب قصبببببببر
ألو أحمد رفعت مسالد ملمد الشريل الجراحة العامة
العين
جراحبببة اذ ن واذببببل
نبببببببب قصبببببببر
ألو ملمــد للــ ملمـد ن
واللنجرة
العين
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السم

نبببببببب قصبببببببر ألو مصتف
العين

تح الديه ملمد سالم

نب اذسنان

ألو بورا لل أبو الفتوح الع األى

نب اذسنان
نب اذسنان
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة
الصيدلة

ألو أمنية خالد ملمد ضوفيق
ألو أية ل د الوهاب السيد ل د الفتاح
ألو شيري ان ملمد لبراهيم الدسوق
ألو برميه فرط ح يب فرط
ألو أسامــة جمعــ ملمــوأل ملمد
ألو م أحمد ل د المول أحمد
ألو كريم ملموأل لبراهيم ل ده

ال ندسة

ألو للياس ل د الفتاح ملمد ملمد

ال ندسة

ألو أحمد حاضم لمر ل د العزيز

ال ندسة

ألو ملمد أحمد لسمالي أحمد

ال ندسة

ألو أحمد

ابر ل د ال ارى الرفال

قسم
جراحة العاام
أشبببببعة الفبببببم والوجببببب
والفكيه
نب الفم ولتط اللثة
المواأل الليوية
اذألوية والسموم
العقاقير
العقاقير
الكيمياس الليوية
الكيمياس الليوية
هندسببببببببببة المنبببببببببباجم
وال ترو والفلزات
هندسببببببببببة المنبببببببببباجم
وال ترو والفلزات
هندسببببببببببة المنبببببببببباجم
وال ترو والفلزات
هندسببببببببببببة القببببببببببببوى
الك ربية
هندسة اذشغا العامة
الن ات الزرال
الن ات الزرال

ألو ملمد كما حسيه ملمد
ال ندسة
ألو شيماس أحمد حسيه حنف
الزرالة
ألو ري ام ملمد بجيب أحمد
الزرالة
ألو بجبببتس أحمبببد ملمبببد ل بببد البببرحمه
القتصاأل الزرال
الزرالة
حسابيه
الجتمببببببببباع الريفببببببببب
ألو أحمد ل د اللميد ملمد ف م
الزرالة
والرشاأل الزرال
الجتمببببببببباع الريفببببببببب
ألو رعا حسن لبراهيم ملمد
الزرالة
والرشاأل الزرال
الجتمببببببببباع الريفببببببببب
ألو أحمد ب ي رأفت الشربين
الزرالة
والرشاأل الزرال
ألو لينبببباس سببببيد ل ببببد العزيببببز السببببيد
أمراض الدواجه
التب ال يترى
الم
الجراحببببببة والتبببببببدير
واذشعة
التب ال يترى ألو لبراهيم ل د هللا لمام أحمد زليتر
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السم

التب ال يترى ألو أحمد ملموأل فوزى ملمد
ألو فانمة الزهراس لليوة لليوة

اآلثار

الدراسببببببببببببببات
اإلفريقية العليا
الدراسببببببببببببببات
ألو مصتف لراب لزب ملموأل
العليا للتربية
العتط الت يع ألو رعا سيد لاشور لل
ألو سلر حسيه ل د هللا هيك

العتط الت يع

ألو السيد لصام السيد فلي

العتط الت يع

ألو كريم ملمد فوزى سيد غوي ة

التربيببببببببببببببببببببة
للتفولببببببببببببببببببة ألو ربا لتس الديه ل د المنعم لل
الم كرة
ألو هالة ناهر لثمان رعوان
التمريض
ألو أحمد ل د الرحمه حسه
التمريض
التمريض

ألو لزيزة لبراهيم ل د القاألر ملمد

قسم
اذمببببببببراض ال اننببببببببة
والمعدية
اآلثببببببببببار اليوبابيببببببببببة
والرومابية
الموارأل الت يعية
المنبببببببببباهج ونببببببببببرق
التدريس
الميكابيكا الليوية
العببببببببببتط الت يعبببببببببب
لعبببببترابات الج ببببباز
الببببببببدورى التنفسبببببببب
والمسنيه
العببببببببببتط الت يعبببببببببب
لعبببببترابات الج ببببباز
العمبببببببببل اللركببببببببب
وجراحت ا
العلوم اذساسية
لألارة التمريض
لألارة التمريض
ضمبببببببببريض ال بببببببببانن
الجراح

القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

ضعييه ف و يفة زمي
كلية /مع د
مستشفيات جامعة
القاهرة

السم
ألو ملمد أحمد السيد ل د الرحمه

التبص
جراحة العاام

القــرار  :قرر المجلس الموافقة لل ضعييه سياألض ف و يفة زمي و
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لدم الموافقة لل التعييه بقرار اللجنة العلمية
كلية /مع د
نب قصر العين
نب قصر العين
نب قصر العين

الو يفة
السم
أستا
ألو ضامر فايز حامد سعفان
مسالد
أستا
ألو أحمد تح الديه سيد ملمد زيد
مسالد
أستا
ألو بيفيه رمزى ال اروألى بجيب
مسالد

ألار العلوم

ألو مصتف أحمــد ل ــد العليــم

أستا

الدراسات العليا
للتربية

ألو شاألية ل د اللليم ضمام

أستا

متحاات
لبببدم موافقبببة اللجنبببة العلميبببة
ومجلس القسم والكليةو
لبببدم موافقبببة اللجنبببة العلميبببة
ومجلس القسم والكليةو
لبببدم موافقبببة اللجنبببة العلميبببة
ومجلس القسم والكليةو
لبببدم موافقبببة اللجنبببة العلميبببة
ومجلس القسم والكليةو
لبببدم موافقبببة اللجنبببة العلميبببة
ومجلس القسم والكليةو

القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

ضجديد ضعـاقـد
كلية /مع د
الدراسات العليا
للتربية

السم

قيمة المكافمة

ألو ل د هللا ملموأل سليمان

ضعاقد شرف (بدون مكافمة)

القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

منم لقب للم لو يفة أستا
قسم
السم
كلية /مع د
ال اثولوجيببببببا اإلكلينيكيببببببة
نبببببببب قصبببببببر
ألو آما ل ده ل د العا حنف
والكيميا ية
العين
ال اثولوجيببببببا اإلكلينيكيببببببة
نبببببببب قصبببببببر
ألو ري ام لا م ماهر العيسوى
والكيميا ية
العين
نبببببببب قصبببببببر ألو حنببببان اللسببببين ملمببببد أحمببببد ال اثولوجيببببببا اإلكلينيكيببببببة
والكيميا ية
الوكي
العين
ألو ج رالديه ملمد ملموأل لبراهيم لتط الجاور
نب اذسنان
نب اذسنان

ألو آلس ل د الستم ال از يوبس

لتط الجاور

اآلثار

ألو سليمان حامد سليمان اللويل

اآلثار المصرية
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قسم

السم

اآلثار

ألو أبو اللسه ملموأل بكرى موس

اآلثار المصرية

اآلثار

ألو أبو بكر ملمد أبو بكر موس

ضرميم اآلثار

اآلثار
الدراسات
العليا للتربية

ألو مايسة ملمد لل ملمد

ضرميم اآلثار

ألو أميمة ملمد لفيف أحمد

المناهج ونرق التدريس

القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

منم لقب للم لو يفـة أستا مسالد
كلية /مع د
نبببببببب قصبببببببر
ألو أيمه جابر ديق موس
العين
نبببببببب قصبببببببر
ألو مريم رأفت لويس بولس
العين

السم

نب اذسنان

ألو بسريه ملمد خيرى ملموأل

التب ال يترى ألو آية بدوى ل د الستم أبو زيد
العتط الت يع

العتط الت يع
التب ال يترى

ألو الساألات سعد سليمان ل د هللا

ألو أشر

أحمد ل د المنعم ألروي"

ألو رحاب لل ملمد ملمد الللو

قسم
نب اللالت اللرجة
اذشعة التشبيصية
جراحببببة الفببببم والوجبببب
والفكيه
الرقاببببة الصبببلية للببب
اذغاية
العبببببببببببتط الت يعببببببببببب
لعببببببترابات الج بببببباز
العمل اللرك
العبببببببببببتط الت يعببببببببببب
لعببببببترابات الج بببببباز
العصببببببببب العمبببببببببل
وجراحت ا
الميكروبيولوجيا

القــرار  :الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

كلية ال ندسة

 الموافقببة للبب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقبة للب مبنم لقبب  Adjunct Professorبقسبم ال ندسبة
اإلبشا ية بكلية ال ندسة لألستا الدكتور /خالد ملمد مسلم اذستا بجامعبة كاليفوربيبا
ب يركل و
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اضفاقيات ضعاون
متحاــــات
المتلــــوب
كلية /مع د
وافق مجلس الدراسات العليا
ماكرة التفاهم ببيه (جامعبـة القاهبـرة)
وال لببببببببببببببببو بتبببببببببببببببباريخ
لألارة الجامعة
و(جامعة شيتاغوبغ بنجتألي")و
(2019/3/19م)و
قبببرر المجلبببس الموافقبببـة للببب المببباكرة المعبببـروعة بشبببرن اسبببتكما اإلجبببراسات
المتلوبةو
كلية /مع د

متحاــــات

المتلــــوب

لدأل( )22بروضوكو ضعباون ومباكرات وافق مجلس الدراسات العليا
لألارة الجامعة ضفاهم ببيه (جامعبة القاهبـرة) و(ج بات وال لبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببو
خت لام 2018/2017

خارجية)و

قببرر المجلببس الموافقببـة للبب ال روضوكو /المبباكرات المعببـروعة بشببرن اسببتكما
اإلجراسات المتلوبةو
كلية /مع د
نب قصر
العين

المتلــــوب
مبباكرة التفبباهم بببيه (جامعببـة القاهببـرة
كليببببة التببببب ـ قسببببم التشببببريم وللببببم
اذجنة) و(جامعت نرابلس وبنغازى)و

متحاــــات

قبببرر المجلبببس الموافقبببـة للببب المببباكرة المعبببـروعة بشبببرن اسبببتكما اإلجبببراسات
المتلوبة
متحاــــات
المتلــــوب
كلية /مع د
القتصببببببببببببببباأل بروضوكو التعاون بيه (جامعة القاهبـرة وافق مجلبس الدراسبات العليبا
والعلببببببببببببببببببوم حاعببنة ألمببا كليببة القتصبباأل والعلببوم وال لبببببببببو فببببببببب ضببببببببباريخ
(2018/1/11م) بالتفويضو
السياسية) و(منامة العم الدولية)و
السياسية
قرر المجلس الموافقـة للـــ ال روضوكـو المعــروضو

لألارة الجامعة

مسا

مالـيــة

بر مكافبمة للسباألة العبامليه
 بناس للب المباكرة المعروعبة بشبمن الموافقبة للببكليات الجامعة ومعاهدها ولألاراض ا بواقع  600جني (ستما ة جني لغير) و

181

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مـارس 2019

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

قرر المجلس الموافقة لل الماكرة المعروعة كالتال :ـ
* الساألة العاملون خصما مه موازبة العام المال (2019/2018م)و
* السبباألة المعينببون والمتعاقببدون للب الصببناأليق البا ببة والمراكببز والوحببدات ات
التابع الباص خصما مه اللسابات البا ة ب او
 الموافقة لل ختاب الدكتور ر يس المكتب الثقباف الكبويت بشبمن لجبراسات بلةال يابببات البا ببة بالعببامليه المص برييه بدولببة الكويببت وضعببدي الرسببوم لتص ب م 70
ألولر بدل مه  100ألولر لمرحلت الدراسات الجامعية والدراسات العلياو
 بنبببباس للبببب قببببرار مجلببببس شببببئون التعلببببيم والتببببتب بجلسببببت المنعقببببدة بتبببباريخ(2019/3/12م) بالموافقة لل ضبصي بس ة ( )%1مه اإليراألات الملصبلة مبه
التتب الوافديه كمكافبمة للعبامليه بباإلألارة العامبة لشبئون التعلبيم والج بات المعاوببة
ل ا بالجامعةو
قرر المجلس ضشكي لجنة مه الساألة اذساضاة :
الببدكتورة /ه بب مصتببـف كمببـا للبب با ب ر يس الجامعة لشئون التعليم
مقررا
والتتب
بوح
البببببدكتور /أيمبببببه سبببببعد بصبببببر البببببديه با ب ر يس الجامعة للدراسات
لموا
العليا وال لو
البتيـب
الدكتور /لمـرو أحمد مصتف ملمــد لميـــــد كليـــــة الزرالــــة
لموا
مستشـار قابوبـ لر يـس الجامعــة لموا
الدكتور /رجب ملموأل أحمـد ناجـه
مستشار /أحمـد وفا ـــ مصتفــ
مستشـار قابوبـ لر يـس الجامعــة لموا
وبا ــب ر يــس مجلــس الدولـة
لدراسة الموعوع وضقديم ضقرير بما ضنت ب اليب الدراسبة ولرعب للب المجلبس فب
جلسة قاألمةو

كلية اللقوق

 بنباس للب اقتببراح الكليبة الموافقببة للب زيباألة المقابب المباألى للسبباألة ألمباس هيئببةالتدريس بقسم الدراسة باللغة اإلبجليزية بالكليةو
قرر المجلبس الموافقبة للب اقتبراح الكليبة للب أن يت بق الت بارا مبه العبام الجبامع
(2020/2019م)و

كلية الزرالة

 بنبباس لل ب اقتببراح الكليببة الموافقببة لل ب ضعببدي قيمببة رس بـوم التصويـببـر السينما بـ(أفتم ـ مسلستت للتبات) ف الكلية لتص م  60.000جني (ستيه ألبل جنيب ) فب
 8سالات بدل مه  100.000جني (ما ة ألل جني )
قرر المجلس الموافقة لل ضلديد قيمة المساهمات كاآلض :ـ
اول :كلية الزرالة  60.000جني (ستون ألل جني فقط لغير) له يوم التصوير
لمدة  8سالات والسالة اإلعافية بعد الـ  8سالات ضصوير  5000جني (خمسة
آل جني فقط لغير)و
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ثابيا :أرض بيه السرايات ( 50.000خمسون ألل جني فقط لغير) له يوم
التصوير لمدة  8سالات والسالة اإلعافية بعد الـ  8سالات ضصوير  6000جني
(ستة آل جني فقط لغير)و
ثالثا :ألاخ حرم الجامعة ( 80.000ثمابون ألل جني فقط لغير) له يوم التصوير
لمدة  8سالات والسالة اإلعافية بعد الـ  8سالات ضصوير  6000جني (ستة آل
جني فقط لغير)و
رابعا :قالة الحتفالت الك رى ( 100.000ما ة ألل جني فقط لغير)و

كلية القتصاأل والعلوم السياسية

 بنبببباس للبببب قببببرار مجلببببس شببببئون التعلببببيم والتببببتب بجلسببببت المنعقببببدة بتبببباريخ(2019/12/18م) بالموافقة لل ضلديد الرسوم الدراسبية للفصب الدراسب الصبيف
لتببتب الشببع ة العرب ب بم لببغ  750جني ب (سب عما ة وخمسببون جني ب ) للمقببرر ولببيس
للسالة المعتمبدة مبع اللتبزام باللبد الألبب لعبدأل التبتب المتلبوب لفبتم المقبرر (40
نالب)و
قببببرر المجلببببس الموافقببببة للبببب قببببرار مجلببببس شببببئون التعلببببيم والتببببتب بجلسببببة
(2018/12/18م) فب هبباا الشببمن للب أن يتببرب اللببد اذألبب لفببتم المقببرر لمجلببس
الكلية ف عوس المصللة العامةو

كلية الدراسات اذفريقية العليا

 بنبباس للب المبباكرة المعروعببة بشببمن اللتمبباس المقببدم مببه السببيد /مصببتف ملمببدرجب أحمد المدرس المسالد بقسبم الجغرافيبا بكليبة الدراسبات اذفريقيبة العليبا والباى
ر م لغ ما يقرب مه  5000ألولر (خمسة آل ألولر)
يلتمس في الموافقة لل
كمساهمة وأللم مال مه الجامعة لتغتية النفقات البا بة بدراسبة ال احبث بمبا ضشبملة
مه ضنقتت ولقامة ومستلزمات بلثيةو
قرر المجلس لدم الموافقة لل اللتماس المعروضو
 بنبباس لل ب اقتببراح الكليببة الموافقببة لل ب مببنم السببيد /شببع ان ملمببد ألاوأل المببدرسالمسالد بالكلية لجازة ألراسية لجمع ماألة للمية لرسالة البدكتوراه وإلجبراس الدراسبة
الميدابية ف الفترة (2019/1/1م) حت (2019/3/31م) مع ضلم الجامعبة بفقبات
السببفر وبمرضبببب كامببب مببه الجامعبببة مبببع ببر م لبببغ  5000ألولر (خمسبببة آل
ألولر) لستكما المعايشة الميدابيةو
ر م لغ الـ  5000ألولر الماكورة لسياألض و
قرر المجلس لدم الموافقة لل

كلية اآلألاب

شئون التتب

 الموافقبببة للببب قبببرار مجلبببس شبببئون التعلبببيم والتبببتب بجلسبببت المنعقبببدة بتببباريخ(2019/3/12م) بالموافقة لل التعديتت التب اقرض با لجنبة قتباع اآلألاب ببالمجلس
اذللب للجامعببات للب (بربببامج الم ببارات اذألبيببة واللغويببة فب اللغببة العربيببة) بكليببة
اآلألاب بناام التعليم المدمجو
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 الموافقبببة للببب قبببرار مجلبببس شبببئون التعلبببيم والتبببتب بجلسبببت المنعقبببدة بتببباريخ(2019/3/12م) بالموافقة لل التعديتت التب اقرض با لجنبة قتباع اآلألاب ببالمجلس
اذلل للجامعات لل (بربامج بناام السالات المعتمدة بقسم اللغة اذلمابيبة وآألاب با)
ضلت مسم (الترجمة التبصصية ف اللغة اذلمابية) بكلية اآلألابو

كلية نب قصر العين

 بنبباس للب اقتببراح الكليببة الموافقببة للب ضعببدي مببدة الدراسببة بدرجببة الماجسببتير فبالعلوم الت ية اذساسية (التشبريم وللبم اذجنبة) مبه ثبت سبنوات للب سبنتيه و لبك
للتببتب اللي يببيه فقببط الموف بديه لدراسببة هبباا التبص ب عببمه اضفاقيببة التعبباون بببيه
ال لديهو
قببرر المجلببس الموافقببة لل ب اقتببراح الكليببة لل ب أن ضكببون الضفاقيببة بببيه الجببامعتيه
وليس بيه ال لديه لل أن ضكون السنة التدري ية ق أو بعد ضارخ القيدو

كلية نب اذسنان

 الموافقبببة للببب قبببرار مجلبببس شبببئون التعلبببيم والتبببتب بجلسبببت المنعقبببدة بتببباريخ(2019/3/12م) بالموافقبببة للببب اللتمببباس المقبببدم مبببه التالبببب /مصبببتف بشبببمت
لشبماوي المقيبد بالفرقبة الرابعبة بكليبة نبب اذسبنان ل لبة قديمبة إليقبا قيبده للعببام
الجامع (2019/2018م)

كلية الصيدلة

 بناس لل اللتماس المقدم مه التالب  /أحمد مل الديه حمدى ل بد الكبريم بالفرقبةالبامسة بكلية الصيدلة لمنل فر ة استثنا ية لستكما ألراست حيبث لبب لبم يلصب
لل المعد التراكم ()GPAو
قببرر المجلببس الموافقببة للب أن للتالببب فصببليه آخببريه اسببتثنا ييه فب عببوس المبباألة
( )80مببه الت لببة التنفيايببة لقببابون ضناببيم الجامعببات ق ب ضعببديل ا والمبباألة ( )12مببه
ل لة ال ربامجو

كلية ال ندسة

ألراسات لليا

 الموافقببة للبب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقـة لل ضعدي الرسوم والمساهمات لتتب الدراسبات العليبا
كألبلببوم – ماجسببتير -ألكتببوراهك بدايببة مببه العببام الجببامع (2020/2019م) بكليببة
ال ندسةو
 الموافقببة لل ب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقببـة لل ب ضغييببر مسببم ألرجت ب ماجسببتير العلببوم ألكتببوراه
الفلسفة ف هندسبة القبوى واآللت الك ربيبة للب ماجسبتير العلبوم ألكتبوراه الفلسبفة
ف هندسة القوى الك ربية بكلية ال ندسةو
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كلية الزرالة

 الموافقببة لل ب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقـة لل بربامج الماجستير الم ن فب (المكافلبة المتكاملبة
لآلفات) بكلية الزرالةو

كلية التب ال يترى

 الموافقببة لل ب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقـة لل ل لة الماجسبتير البدول ببيه جامعبة القباهرة وكب
مه جامعت (جوضنجه والبرنوم) بكلية التب ال يترىو
 الموافقببة لل ب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقـة لل لبشاس لدأل ( )17ش األة وألبلبوم وماجسبتير م نب
ف العلوم الت ية ال يترية ب عض التبصصات المبتلفة بكلية التب ال يتريو

كلية الصيدلة

 للبباألة لببرض قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2018/7/15م) بالموافقبببة للببب لسبببتلدا كألبلومبببة التغايبببة الكلينيكيبببةك بكليبببة
الصيدلةو
قبببرر المجلبببس الموافقبببة للببب قبببرار مجلبببس الدراسبببات العليبببا وال لبببو بجلسببببة
(2018/7/15م) ف هاا الشمن مع اذخا ف اللت ار قيام كلية التب بالمساهمة فب
ضدريب التتب حا رغ ت ا ف لكو

كلية الدراسات العليا للتربية

 بنببباس للببب قبببرار مجلبببس الدراسبببات العليبببا وال لبببو بجلسبببت المنعقبببدة بتببباريخ(2019/3/19م) بالموافقببـة لل ب الببتالم المقببدم مببه بعببض التببتب المتمببرريه مببه
لدم لعافة التبص البدقيق فب الشب األة (ماجسبتير /ألكتبوراه) بقسبم التعلبيم العبال
والتعليم المستمر بكلية الدراسات العليا للتربيةو
قبببرر المجلبببس الموافقبببة للببب قبببرار مجلبببس الدراسبببات العليبببا وال لبببو بجلسببببة
(2019/3/19م) فبب عببوس التالمببات المعروعببة وبعببد مراجعببة الت لببة الداخليببة
للكليببة بناببام السببالات المعتمببدة لألراط التبص ب العببام والتبص ب الببدقيق حسببب
القسم العلم ف الش األات الت ضصدرها كلية الدراسات العليا للتربية لبريجي او

كلية اللاس ات والمعلومات

 الموافقببة لل ب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقبببببـة للببببب ضعبببببدي المبببببواأل ( )21( )12( )2ب رببببببامج
ماجستيركهندسة ال رمجياتك بكلية اللاس ات والمعلوماتو
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ضعدي لوا ــم

 بنبببباس للبببب قببببرار مجلببببس شببببئون التعلببببيم والتببببتب بجلسببببت المنعقببببدة بتبببباريخ(2019/3/12م) بالموافقببة لل ب التعببديتت المقترحببة لل ب الت ل بة الماليببة ل ببرامج
السالات المعتمدة بكلية ال ندسةو
قببببرر المجلببببس الموافقببببة للبببب قببببرار مجلببببس شببببئون التعلببببيم والتببببتب بجلسببببة
(2019/3/12م) فبببب هبببباا الشببببمن للبببب أن يت ببببق الت ببببارا مببببه العببببام الجببببامع
(2020/2019م)و

كلية الزرالة

 الموافقببة للبب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقببـة لل ب التعببديتت بت لببة الماجسببتير الم ن ب ف ب العلببوم
الزرالية بكلية الزرالةو

لألارة الجامعة

ضشكي لجان ومجالس

 بناس لل المباكرة المعروعبة بشبمن لبشباس مركبز كحفبل و بيابة وضبرميم وضلقيبقالمبتونات والوثا قكو
قرر المجلس ضشكي لجنة مه الساألة اذساضاة :
الدكتورة /ه مصتـف كمـا لل بوح با ب ر يس الجامعة لشئون
مقررا
التعليم والتتب
لموا
البببببدكتور /جمعببببب ملمبببببد ملمبببببوأل ل بببببد قا م بملما لميــد كليــــة
اآلثــار
المقصوأل
لموا
اذســتا المسالــد بكليــــة
الدكتورة /وفــاس ــاألق أميه حسيه
اآلألاب
لموا
اذســتا المسالــد بكليــــة
الدكتورة /هشام ملمــوأل لزمــــ
اآلألاب
لموا
اذســتا المسالــد بكليــــة
الدكتورة /ارفيناز أحمد ملمد حافــل
اآلألاب
لدراسة الموعوع وضقديم ضقرير بما ضنت ب اليب الدراسبة ولرعب للب المجلبس فب
جلسة قاألمةو

لألارة الجامعة

ضقــاريــر

 الموافقببة للبب قببرار مجلببس الدراسببات العليببا وال لببو بجلسببت المنعقببدة بتبباريخ(2019/3/19م) بالموافقببـة لل ب ضقريببر اجتمبباع اللجنببة العليببا للمشببرولات ال لثيببة
والمنعقدة ف (2019/3/13م)و
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شئون ألماس هيئة التدريس

 الموافقببةلل فتببوى المستشببار القببابوب للجامعببة بشببمن ضجديببد وضغييببر مقببر للببارةاذستا الدكتور /ماجد مصتف الشربين (اذستا بقسم للم الليوان) بكلية العلومو

كلية التجارة

 بناس لل فتوى المستشار القابوب للجامعة بشبمن لحالبة البدكتور /خالبد ل بد العزيبزملمببد حجببازى المببدرس بقسببم الملاسب ة بكليببة التجببارة للمعبباش الم كببر الت ببارا مببه
(2018/12/24م) لقب ابت اس للارض للعم بجامعة الجيزة الجديدة بمصر وابت باس
مدة السنوات العشر المسموح ب ا لإللاراتو
قببرر المجل بس لببدم الموافقببة لل ب لحالببة الببدكتور /خالببد ل ببد العزيببز ملمببد حجببازى
المببدرس بقسببم الملاس ب ة بكليببة التجببارة للمعبباش الم كببر فببـ عببـوس فتببوى اذس بتا
الببدكتور المستشببار القببابوب للجامعببة وضت يببق المبباألة ( )117للبب حالببة سببياألض
الت ارا مه (2018/12/24م)و

كلية الزرالة

 بنبباس لل ب المبباكرة المعروعببة بشببمن لرجبباس لببرض ضعيببيه الببدكتور /أحمببد شوقببـأحمـد لبراهيـم (اذسبتا المسبالد بقسبم الن بات الزرالب لو يفبة أسبتا بالكليبة للبيه
البت اس مه مجلس ضمأليب الساألة ألماس هيئة التدريسو
قرر المجلس لحالة الموعوع لل اذستا الدكتور المستشار القابوب للجامعةو

كلية التب ال يترى

 الموافقة لل ماكرة بشمن لرجاع أقدمية الدكتور /ملمــد لبراهيم ملمد ل د الستماذسببببتا المسببببالد بكليببببة التببببب ال يتببببرى الت ببببارا مببببه (2018/3/29م) حتبببب
(2016/6/28م) ضاريخ ابعقاأل مجلس الجامعة ف الش ر التال لتاريخ ضقريبر اللجنبة
العلميببة فبب (2016/5/19م) و لببك ف ب عببوس موافقببة اذسببتا الببدكتور المستشببار
القابوب للجامعةو

كلية التربية والنولية

 بناس لل ختاب كلية التربية النولية بشمن بقب لبدأل ( )1ألرجبة أسبتا شباغرة مبهكلية ال ندسة لل كلية التربية النولية ن قا للوا م والقوابيهو
قببرر المجلببس الموافقببة للب بقب ألرجببة أسببتا الشبباغرة مببه كليببة ال ندسببة للب كليببة
التربية النوليةو
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ملو جــزاس
كلية

متحاات

الســـم

أوألو فببببببوزى للبببببب
العلوم
لتاب لجوة

الجزاس
الو يفة
لقوببببببة ملبببببو اللبببببوم
بقببرار اذسببتا الببدكتور
موافقببببببببة مجلسبببببببب
ر ببببيس الجامعببببة رقببببم
أستا
القسم والكلية
 1600بتببببببببببببببببببببباريخ
2016/11/17

قرر المجلس الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــة

احتساب فترة ضجـاوز
كلية /مع د
العلوم

متحاات
الو يفة
الســـم
الت ببببببببببببببببارا مببببببببببببببببه
أستا
2018/9/4
ألو وليد ملموأل لل أبو السعوأل
مسالد
حت 2018/12/2و

ق برر المجلببس الموافقببة لل ب اسببتتم سببياألض العم ب الت ببارا مـببـه (2019/12/3م)
واحتـساب الفــترة مـبـه (2018/9/4م) حتب (2018/12/2م) لجبازة خا بة ببدون
مرضب لمرافقة الزوجةو
كلية /مع د
العلوم

الســـم
رى

مدرس

نب قصر العين

ألو ملمد كام ل ــد الفتاح

أستا
متفرغ

نب اذسنان

ألو أمنية ملمد ل ــد العزيز

مدرس

الصيدلة

عو كريـم ملموأل لبراهيــم

معيد
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ألو مصتف ملمــوأل

الو يفة

متحاات
الت بببببببببببببببارا مبببببببببببببببه
2018/9/1
حت 2019/1/29و
الت بببببببببببببببارا مبببببببببببببببه
2017/11/1
حت 2018/6/18و
الت بببببببببببببببارا مبببببببببببببببه
2018/12/1
حت 2019/1/13و
الت بببببببببببببببارا مبببببببببببببببه
(2019/1/4م) اليبببوم
التببال آلخببر مببد حتبب
(2019/2/23م)
اليوم السابق لسبتتم
العم و
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مومو لمــرو ملمد مرس
ملمد

الت بببببببببببببببارا مبببببببببببببببه
 2018/12/9اليبببببببوم
مدرس التبببببببال آلخبببببببر مبببببببد
مسالد حتببببببببببب 2019/3/2
اليوم السابق لسبتتم
العم و

قرر المجلس الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو
كلية /مع د
ال ندسة

اإللتم

الســـم
ألو لوســ كامــ زريــق

أوألو أشر

أحمد أحمد

متحاات
الو يفة
مبببدرس الت ارا مه 2019/1/1
حت 2019/2/27و
متفرغ
الت بببببببببببببببببارا مبببببببببببببببببه
2018/4/22
اليببببوم التببببال لبت بببباس
أستا
اإللبببببببببببببببارة حتببببببببببببببب
2018/9/14و

قرر المجلس الموافقـة للـــــ اقـــتراح الكليـــةو

لب اس خدمة واستقالت
متحاات
الو يفة
الســـم
كلية /مع د
الت ارا مه (2017/6/30م)
ضبببباريخ ابقتالبببب مببببه العمبببب
مدرس
ألو أمير لل لبراهيم لتم
التجارة
لقببب ابت بباس لجازضب البا ببة
بدون مرضب لمرافقة الزوجةو
الت بببارا مبببه (2018/8/1م)
لقب ابت اس اإلجازة الدراسية
نبببببب قصبببببر مومو أحمبببببد ملمبببببد حمبببببدى مبببدرس الممنوحببة لسببياألض ومتال ت ب
مسالد وعامن بالنفقات الت بارا مبه
ملمد فتل العقاأل
العين
(2014/7/1م) ضبببببببببببببببببباريخ
السفرو
نبببببب قصبببببر
العين

عو حمدى ملمد ل د العزيز معيد

الت ببببببارا مببببببه (2018/10/1م)
لقبببب ابت ببباس اإلجبببازة الدراسبببية
الممنوحبببببة لسبببببياألض ومتال تببببب
وعبببامن بالنفقبببات الت بببارا مببببه
(2015/11/1م) ضاريخ السفرو
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متحاات
الو يفة
الســـم
الت بببارا مبببه (2018/9/1م)
أسببببببتا
اليببوم التببال إلبت بباس اإلل بارة
ألو أحمد ملمد لبراهيم ألاوأل
مسالد
لعدم العوألة واستتم العم و
الت بببارا مبببه (2018/9/1م)
ألو خالبببد ل بببد الفتببباح أحمبببد أسببببببتا اليببوم التببال إلبت بباس اإللببارة
مسالد لعدم العوألة واستتم العم و
ملمد

ال ندسة

مومو أحمببببد ملمببببوأل ملمببببد مبببدرس
مسالد
المليم

ال ندسة

مومو أحمد حسيه لبراهيم

مبببدرس
مسالد

ال ندسة

موم نببببببارق أحمببببببد أمببببببيه مبببدرس
مسالد
بشارى

ال ندسة

عو لمرو ل د الااهر ملمد معيد

ال ندسة

ال ندسة
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مومو لمر أحمد
كما

األق سيد

مومو أحمــد ســعيد ملمـد
حفــن

مدرس
مسالد

مدرس
مسالد

الت ارا مه (2018/6/20م)
اليبببوم التبببال آلخبببر مبببد لعبببدم
العببببوألة ومتال تبببب وعببببامن
بالنفقبببببببببات الت بببببببببارا مبببببببببه
(2015/1/1م) ضبببببببببببببببببباريخ
السفرو
الت بببارا مبببه (2018/9/1م)
اليبببوم التبببال آلخبببر مبببد لعبببدم
العببببوألة ومتال تبببب وعببببامن
بالنفقبببببببببات الت بببببببببارا مبببببببببه
(2012/1/1م) ضبببببببببببببببببباريخ
السفرو
الت ارا مه (2018/8/20م)
اليببببببوم التببببببال آلخببببببر مببببببد
ومتال تببب وعبببامن بالنفقبببات
الت ارا مه (2013/8/20م)
ضاريخ السفرو
الت ارا مه (2018/10/1م)
اليبببوم التبببال آلخبببر مبببد لعبببدم
العببببوألة ومتال تبببب وعببببامن
بالنفقبببببببببات الت بببببببببارا مبببببببببه
(2011/10/1م) ضبببببببببببببباريخ
السفرو
الت بببارا مبببه (2018/1/1م)
اليببببببوم التببببببال آلخببببببر مببببببد
ومتال تببب وعبببامن بالنفقبببات
الت بببارا مبببه (2014/1/1م)
ضاريخ السفرو
الت بببارا مبببه (2018/8/1م)
اليببببببوم التببببببال آلخببببببر مببببببد
ومتال تببب وعبببامن بالنفقبببات
الت بببارا مبببه (2011/8/1م)
ضاريخ السفرو
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الو يفة

متحاات

أسببببببتا اسببببببببتقالة الت ــببببببببـارا مببببببببه
ألو لتس الديه ملمد ل ده
الزرالة
مسالد 2018/12/1و
الت ــبببببـارا مبببببه 2018/9/1
ضببباريخ ابقتالببب لبببه العمببب
لقببب ابت بباس لجازضب البا ببة
ألار العلوم ألو زكريـــا ملمـــــد حســـه مدرس ببدون مرضبب لمرافقبة الزوجببة
و لببببك ضت يقببببا لببببن المبببباألة
( )117مبببببه قبببببابون ضنابببببيم
الجامعاتو
اسببببببببتقالة الت ــببببببببـارا مببببببببه
اللاسبببببببببب ات
مدرس
ألو خديجة ملمد ل د الل
2019/1/8و
والمعلومات
قرر المجلس الموافقة للـ اقــتراح الكليـة مـع للــزام سياألض /سياألض ا بسداأل ما قبد
يكون مستلقـا للي /للي ا مه للتزامات مالية ق الكلية والجامعةو

191

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مـارس 2019

192

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة مـارس 2019

مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

سادس ًا
محضر اجتماع مجلس شئون التعليم والطالب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ( )282بتاريخ2019/3/12
عقددم مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب اجتماع د االثنددي والثمددانون بعددم المددايتي
فى تمـام الساعدـة الثانيدة عشدر والنصد ظهدرا يدوم الثالثدا الموافدق2019/3/12
بقاعددددـة أحمم لطفددددى السدددديم بمبنددددى ةدارة الجامعددددة ،برياسددددة السدددديمة األسددددتا
المكتور /هبة مصطفى نوح ـ نايب رييس الجامعـة لشئون التعليم والطالب ،وحضدور
كل م السادة األساتذة أعضا المجلس .
افتتح السـيم األسـتا المكتــور /رييـس المجلــس االجتــماع
بسم هللا الرحم الرحيم
استهلت السديمة األسدتا الدمكتور /هبد مصدطفى ندوح – نايدب ريديس الجامعدة
لشدددئون التعلددديم والطدددالب وريددديس المجلدددس االجتمددداع بالترحيدددب بالسدددادة أعضدددا
المجلس الموقر.
 تم التأكيم على ما يلي:• أن يكددون التوا دددل بددي ةدارات شدددئون التعلددديم بالكليددات وائدارة العامدددة لشدددئون
التعليم بالجامعة لإلستفسار و لك ئزالة ائعاقات ولمصلحة أبنا نا الطالب.
• األنشطة الطالبية داخل الكلية أو الجامعة التي تقام خدار الجامعدة البدم مد توقيد
السيم المنسدق علدى جميد األنشدطة ثدم يليد وكيدل الكليدة لشدئون التعلديم والطدالب
ويلي عميم الكلية ،والتوا ل م وكيل الكلية لشئون خممة المجتم وتنمية البيئدة
لألنشددطة التدددي تدددتم داخددل الكليدددة واألنشدددطة التدددي تددتم خدددار الكليدددة والمعدددار
المخصصددة للمالبددس تكددون مسددئولية السدديم األسددتا الددمكتور وكيددل الكليددة لشددئون
التعليم والطالب.
• زيددادة نسددبة ا  %10رسددوم ةداريددة للبدددرامل الخا ددة المميددزة الفرقددة األولدددى
للطدددالب المسدددتجمي بجميددد كليدددات الجامعدددة تسدددمد بدددم ا مددد العدددام الجدددامعي
 2020/2019لتسهيل سمادها على أبنا نا الطالب.
• تحميث دليل خممات الطالب وتوزيع على جمي كليات الجامعة.
• ائحاطددة علمددا بمحضددر اجتمدداع السددادة مددميرع شددئون التعلدديم والطددالب بكليددات
الجامعة بتاريخ  2019/3/7برياسة السيمة األستا المكتور /هب مصطفى نوح –
نايب رييس الجامعة لشئون التعليم والطالب.
وبعم لك بمأ المجلس النظرفى الموضوعات المعروضة على جمو األعما على
النحو التالى:
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مصــادقـات

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقدم ()281بتاريخ 2019/2/12م.

ةدارة الجامعة

المتابعـــة

 أحدديا المجلددس علمددا بمددا تددم تنفيددـذه م د قددرارات مجلددس شددئون التعلدديم والطددالبالجلسة رقم ( )281بتاريخ (2019/2/12م) .

ةدارة الجامعة

تفويضات

المصددادقة علددى قددرارات أ.د .نايددب ريدديس الجامعددة لشددئون التعلدديم والطددالب الصددادرة
بددالتفوي م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب خددال الفتددرة م د  2019/2/13حتددى
2019/3/12م.

ةدارة الجامعة

مسايل تنظيمية

 بنا على المذكرة المعروضة بشأن الموافقة على تولى مركز جامعدة القداهرة للغداتاألجنبية والترجمة التخصصية في اختبارات القبو لبرامل اللغات االنجليزيدة وبدرامل
الساعات المعتممة بكليات ومعاهم الجامعة لضمان جودة ائختبارات.
قرر المجلس الموافقة على المذكرة المعروضة م التعميم على الطالب المستجمي .

ةدارة الجامعة

تقـاريـــر

 الموافقددة علددى تقريددر اللجنددة المشددكلة م د مجلددس شددئون التعلدديم والطددالب بتدداريخ 2019/2/12بشددأن مقتددرح توحيددم القواعددم العامددة للتحويددل ونقددل القيددم للكليددات فددي
العام الجامعي  .2020/2019تمهيما للعر على مجلس الجامعة.

كلية اآلداب

برامل علمية

 الموافقة على اجرا التعدميالت المقترحدة علدى ةنشدا برندامل للتعلديم المدممل بقسدماللغة العربية بعنوان المهدارات األدبيدة واللغويدة فدي اللغدة العربيدة بكليدة اآلداب بندا ا
علددى تو ددية لجنددة قطدداع اآلداب بددالمجلس األعلددى للجامعات.تمهيددما للعددر علددى
مجلس الجامعة.
 الموافقدددة علدددى اجدددرا التعدددميالت المقترحدددة علدددى ةنشدددا برندددامل بنظدددام السددداعاتالمعتممة بقسم اللغة األلمانيدة وددابهدا بالكليدة تحدت مسدمى (الترجمدة التخصصدية فدي
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اللغددة األلمانيددة) بنددا ا علددى تو ددية لجنددة قطدداع اآلداب بددالمجلس األعلددى للجامعددات.
تمهيما للعر على مجلس الجامعة.
 بنددا علددى اقتددراح الكليددة الموافقددة علددى ةنشددا برن دامل اللغددة الصددينية تخص دةدارة األعما بنظام الساعات المعتممة بمرحلة الليسانس بالكلية.
قرر المجلس ةحالة الموضوع ةلى لجنة قطاع العلوم االنسانية مد ضدم كليتدي التجدارة
واالقتصددداد والعلدددوم السياسدددية للجندددة ،و لدددك لتقدددميم تقريدددر بمدددا تنتهدددي ةليددد اللجندددة
والعر على المجلس في جلسة قادمة.

كلية طب األسنان

شئون الطالب

 الموافقة على االلتماس المقمم م الطالب /مصطفى نشأت عشدماوع المقيدم بالفرقدةالرابعة بكلية طب األسنان اليحة قميمة اليقاف قيمه للعام الجامعي . 2019/2018
تمهيدددما للعدددر علدددى مجلدددس الجامعدددة..........................................

كلية الهنمسة

 الموافقة على نتيجة المقا دة لدبعأ.د .رييس الجامعة.

الطدالب المحدولي للكليدة.واعتماد النتيجدة مد

كلية الزراعة

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على فر رسوم ةدارية قمرها ( 500جنيد ) علدىالطالب الحا لي على منح دراسية عنم عدودتهم لمعادلدة المقدررات للفصدل المراسدي
بالكلية.
قددرر المجلددس الموافقددة علددى اقتددراح الكليددة أسددوة بكليددة ائقتصدداد والعلددوم السياسددية
السدددددددابق الموافقدددددددة عليددددددد مددددددد مجلدددددددس الجامعدددددددة بتددددددداريخ .2018/12/30

كلية التمري

عدددمم الموافقدددة علدددى المدددذكرة المعروضدددة بشدددأن طلدددب سدددفارة جمهوريدددة نيجيريدددااالتحادية ئعفا خريجي كلية التمري النيجيريي م فترة التمريب بكلية التمري .

ةدارة الجامعة

لوايــح

 ةحاطددة المجلددس علمددا بددالقرار الددوزارع الخددائ بتعددميل الاليحددة الماخليددة لمرحلددةالليسانس (بكلية اآلداب).
 ةحاطددة المجلددس علمددا بددالقرار الددوزارع الخددائ بتعددميل الاليحددة الماخليددة لمرحلددةالبكالوريوس بنظام الساعات المعتممة (بكلية الحاسبات والمعلومات)
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كلية الهنمسة

 الموافقة علدى التعدميالت المقترحدة علدى الاليحدة الماليدة لبدرامل السداعات المعتمدمةبالكلية.تمهيما للعر على مجلس الجامعة.

ةدارة الجامعة

مسايل مالية

 بنددا علدى المددذكرة المعروضددة بشددأن تخصددي نسددبة مد ائيددرادات المحصددلة مدالطالب الوافمي كمكافأة للعاملي بإدارات شئون التعليم بالكليات والجامعة.
قدددرر المجلدددس الموافقدددة علدددى المدددذكرة المعروضدددة مددد ةضدددافة ةدارة شدددئون أماندددة
المجددالس وتفددوي السدديمة األسددتا الددمكتور /نايددب ريدديس الجامعددة لشددئون التعلدديم
والطالب في تحميم النسبة تمهيما للعر على مجلس الجامعة.

كلية طب قصر العيني

 بنددا علددى اقتددراح الكليددة الموافقددة علددى رف د قيمددة مل د النمددو الددذع يددتم تقميم دلإللتحاق بالبرنامل المتكامل بنظدام السداعات المعتمدمة ( )IPKAمد ( 1000جنيد )
ةلى ( 2000جني ) بالكلية.
قرر المجلس ةحالة الموضوع ةلى اللجنة المالية المخصصة لهدذا الشدأن و لدك لتقدميم
تقرير بما تنتهي ةلي اللجنة والعر على المجلس في جلسة قادمة.

كلية الزراعة

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على رف رسوم التظلم للطالب في المقرر مد (50جني ) ةلى ( 100جني ) للمقرر الواحم بالكلية.
قرر المجلس ةحالة الموضوع ةلى اللجنة المالية المخصصة لهدذا الشدأن و لدك لتقدميم
تقرير بما تنتهي ةلي اللجنة والعر على المجلس في جلسة قادمة.
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محضر اجتماع
مجلس المراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ( )371بتاريخ 2019/3/19

عقـم مجلس المراسات العليا والبحدوث اجتماعد الواحدم والسدبعي بعدم الثالثمايدة
دباح يدوم الثالثدا الموافدق 2019/3/19
فى تمدام السداعة العاشدرة والنصد مد
بقاعة أحمم لطفدى السديم برياسدة السديم األسدتا الدمكتور /أيمد سدعم نصدر الدمي
الخطيددب نايددب ريدديس الجامعددة للمراسددات العليددا والبحددوث ،وحضددور كددال مد السددادة
األساتذة أعضا المجلس .
افتتح السـيم األستا المكتور /رييس المجلس االجتماع

بســم هللا الرحمـ الرحيــم
ـــــــــــــــــــــــ

استهل السيم األستا المكتور /أيم سعم نصر المي المتولى الخطيب نايدب ريديس
الجامعدددة للمراسدددات العليدددا والبحدددوث الجلسدددة بالترحيدددب بالسدددادة األسددداتذة أعضدددا
المجلس الموقر.
• تهنئددة المهنددمس /أحمددم محمددم يوسدد تركددي -بمناسددبة تعيددي سدديادت قايمددا
بأعما أمي عام الجامعة.
• تقميم الشكر والتقمير لألستا المكتور /مجمع جمدا عبدم القدادرابراهيم – علدى
ما بذل سيادت م جهم متميز أثنا قيام بأعما أمي عام الجامعة.
• التأكيم على المراسالت السابقة والخا ة بالتالي:
 خطاب خطوات المساهمة في استرداد تكالي النشر المولي. الخطابددات الخا ددة بالمكاف د ت ائضددافية لإلشددراف ولجددان الحكددم علددىرسايل الماجستير والمكتوراه لطالب المراسات العليا.
 الخطاب دات الخا ددة بزيددادة المصددروفات المراسددية لرسددايل الماجسددتيروالمكتوراه لطالب مرحلة المراسات العليا.
 الخطابات الخا ة بالمساهمة في حضور المؤتمرات. الخطابات الخا ة بتشدكيل لجدان الحكدم علدى رسدايل الدمكتوراه للكليداتالمعنية.
 الخطاب الذع مفداده أن الندمب الكلدي للجهدات الحكوميدة ال يعتبدر ضدمسنوات ائعارة.
 خطددداب تعدددميالت المسددداهمة فدددي حضدددور مدددؤتمرات بالنسدددبة للسدددادةالممرسي .
 خطدداب مل د نمددو بمعرفددة الزايددري عنددم اتمددام استضددافتهم بمعرفددةالكليات /المعاهم.
 اال مار الثاني للنشرالمولي ع عام  ،2017سيتم االعالن عن قريبا،واالحاطددة علمددا بالمراسددة الجاريددة والتددي مفادهددا جعددل النشددر الددمولي
يكون مرة واحمة كل عام ميالدع.
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ثددددددم شددددددـرع المجلددددددـس فددددددى نظددددددـر جددددددـمو األعمددددددـا علددددددى النحددددددـو التالددددددـى:

ةدارة الجامعة

مصادقـــات

 المصددادقة علددى محضددر اجتمدداع مجلددس المراسددات العليددـا والبحددوث الجلسددة رقددم( )370بتاريخ .2019/2/17
 المصدادقة علدى قددرارات السديم أ.د .نايددب ريديس الجامعدة للمراسددات العليدا والبحددوثالصددددادرة بددددالتفوي مدددد مجلددددس المراسددددات العليددددا والبحددددوث خددددال الفتددددرة مدددد
 2019/2/18حتى  2019/3/19فى المجاالت التالية:
 .1تسجــيل رســايل المــاجستيـر والمكتــوراه.
 .2ةلغا تسجيــل رســايل المــاجستيـر والمكتــوراه.
 .3تحميم مواعيم امتحانات المراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهمهـا.
 .4حددددداالت مدددددم القيدددددم االسدددددتثنايى لمدددددمة عدددددام مددددد خدددددار الاليحدددددة وفقدددددا للقواعدددددم
واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .5حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنهـا وتجميمها وةنهايها.
 .6حدداالت مددم القيددم االسددتثنايى للعددام الثددانى والثالددث وفقددا للقواعددم واللددوايح المنظمددة
بالجامعة.
 .7ةعددددادة قيددددم واسددددتثنا مدددد شددددرط مددددرور عددددام علددددى شددددطب القيددددم وفقددددا للقواعددددم
واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .8االسدددتثنا مددد شدددرط عدددمم مدددرور أكثدددر مددد خمدددس سدددنوات علدددى حصدددو الطالدددب
علددى السددنة التمهيميددة للتسددجيل لمرجددة الماجسددتير والددمكتوراه ،و لددك بعددذر مقبددو
وفقا للقواعم واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .9الموافقددددة علددددى فددددر مددددـواد تكميليددددة لمعادلددددة السددددنة التمهيميددددة للماجسددددتير أو
المكتوراهم فر رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الشأن.
 .10مددنح الطددالب فر ددة اسددتثنايية لددمخو االمتحددان (دبلوم/ماجسددتير) وفقددا للقواعددم
واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .11اعتمـاد قـيم الطـالب ع سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـميث.
 .12ةضدددددافة المشدددددرف علدددددى رسدددددايل الماجسدددددتير والدددددمكتوراه الخا دددددة بإعفدددددايهم
م شرط ستة أشهر على ةضافة المشرف.
 .13المدددم االسدددتثنايى للعدددام الثالدددث كحدددم أقصدددى ،مددد ضدددرورة تشدددكيل لجندددة الحكدددم
على الرسالة قبل نهاية العام الثالث وفقا للقواعم واللوايح المنظمة بالجامعة.
 .14الموافقددة علددى مددنح فر ددة اسددتثنايية ةضددافية م د خددار الاليحددة لددمخو االمتحددان
النهايى للمكتوراه.
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منح القاب علمية

 الموافقة على مدنح لقدب  Adjunct Professorبقسدم الهنمسدة ائنشدايية بالكليدةلألستا المكتور /خالم محمم مسلم األستا بجامعة كاليفورنيدا ببيركلي.تمهيدما للعدر
على مجلس الجامعة.

كلية الهنمسة

مسايل مالية

 الموافقددة علددى تقريددر لجنددة قطدداع العلددوم الهنمسددية بالموافقددة علددى تعددميل الرسددوموالمساهمات لطالب المراسدات العليدا دبلدوم – ماجسدتير -دكتدوراه بمايدة مد العدام
الجامعي 2020/2019م.تمهيما للعر على مجلس الجامعة.

كلية التجارة

 بنا على اقتراح الكلية الموافقة على زيادة المصروفات المراسية لطدالب المراسداتالعليا (دبلوم /ماجستير /دكتوراه /دكتوراه مهنية  )DBAبالكلية.
قرر المجلدس عدر الموضدوع علدى لجندة قطداع العلدوم االجتماعيدة لمراسدت وتقدميم
تقريددر بمددا تنتهددي ةليدد المراسددة مدد تفددوي أ.د .نايددب ريدديس الجامعددة فددي عددر
الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية الهنمسة

تغيير مسمى

 الموافقددة علددى تقريددر لجنددة قطدداع العلددوم الهنمسددية بالموافقددة علددى تغييددر مسددمىدرجتي (ماجستير العلوم ،دكتوراه الفلسفة) فدي هنمسدة القدوا واآلالت الكهربيدة ةلدى
(ماجستيرالعلوم ،دكتوراه الفلسفة) في هنمسة القوا الكهربية بكلية الهنمسة ،تمهيدما
للعر على مجلس الجامعة.

كلية الطب البيطرع

لوايح

 الموافقددة علددى تقريددر لجنددة قطدداع العلددوم األساسددية بشددأن مقتددرح اليحددة الماجسددتيرالددمولي بددي جامعددة القدداهرة وكددل مد جددامعتي (جددوتنج والخرطوم).تمهيددما للعددر
على مجلس الجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات

 الموافقة على تقرير لجنة قطاع العلوم الهنمسدية بالموافقدة علدى تعدميل المدواد (،)2( )21( ،)12ببرنددامل ماجستير هنمسددة البرمجيددات بكليددة الحاسددبات والمعلومددات،
تمهيما للعر على مجلس الجامعة.

كلية الزراعة

 الموافقدة علدى تقريدر لجندة قطداع العلدوم األساسدية بالموافقدة علدى بعد التعدميالتباليحة الماجستير المهني في العلدوم الزراعيدة بكليدة الزراعدة ،.تمهيدما للعدر علدى
مجلس الجامعة.
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اتفاقيات تعاون

 الموافقة على مذكرة التفاهم بي جامعة القاهرة وجامعة شيتاغونل – بنجالديش.تمهيددما للعددر علددى مجلددس الجامعددة علددى أال يددتم بددم تفعيددل االتفاقيددة ةال بعددم اتمددام
االجرا ات المطلوبة.

كلية التمري

 االحاطة علمدا بمدذكرة التفداهم بدي جامعدة القداهرة (كليدة التمدري ) ومركدز جامعدةالقدداهرة للغددات األجنبيددة والترجمددة التخصصددية ،.م د التو ددية برف د مقتددرح بتعددميل
اليحددددة المركددددز بمددددا يتناسددددب والتعاقددددم مدددد جهددددات الجامعددددة الماخليددددة مباشددددرة.

ةدارة الجامعة

بحـــوث

 الموافقدددة علدددى تقريدددر اجتمددداع اللجندددة العليدددا للمشدددروعات البحثيدددة المنعقدددم فدددي2019/3/13

كلية التجارة

 بنا علدى المدذكرة المعروضدة بشدأن ةجدرا المشدروع البحثدي "Euro-AfricanNetwork of Excellence For Entrereneurship and Innovation
") (instratبكليدددة التجدددارة بإشدددراف األسدددتا ة الدددمكتورة /داليدددا أحمدددم سدددامي خليدددل
األستا بالكلية وبتمويل م االتحاد األوروبي (ةيراسموس).
قرر المجلس الموافقة على ةجرا المشروع وفقا لبنود التعاقم بي الطرفي .

كلية العلوم

 بنا على المذكرة المعروضة بشأن ةجرا المشروع البحثي تحضدير بطريقدة دمندةوغيددر ضددارة بالبيئددة مركبددات الجددرافي النانونيددة لتطبيقددات الطاقددة بكليددة العلددوم
دنموق
بإشراف األستا ة الدمكتورة /سدهام كمدا محمدم األسدتا بالكليدة وبتمويدل مد
العلوم والتنمية التكنولوجية.
قرر المجلس الموافقة على ةجرا المشروع وفقا لبنود التعاقم بي الطرفي .

كلية الطب البيطرع

 بنا على المذكرة المعروضة بشأن ةجرا المشروع البحثي التحميات التشخيصديةللعددموا المختلطددة بفيروسددات الجهدداز التنفسددي الكبددرا للددمواج (فيروسددات أنفلددونزا
الطيور – فيروس النيوكاسل وفيدروس التهداب الشدعب الهواييدة المعدمع) فدي مصدر
بكليددة الطددب البيطددرع بإشددراف األسددتا الددمكتور /محمددم عبددم المحسد األسددتا بالكليددة
نموق العلوم والتنمية التكنولوجية.
وبتمويل م
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قرر المجلس الموافقة على ةجرا المشروع وفقا لبنود التعاقم بي الطرفي .

المعهم القومي لألورام

 بنددا علددى المددذكرة المعروضددة بشددأن ةجددرا المشددروع البحثددي التنبددؤ بمقاومددةاألدوية ع طريق التحليل البروتيني في مرضى سرطان الخاليا الكبمية يمهدم الطريدق
نحو العال الشخصي بالمعهم القومي لألورام بإشراف األستا المكتور /عبم الهدادع
نموق العلوم والتنمية التكنولوجية.
علي عبم الوهاب األستا بالمعهم وبتمويل م
قرر المجلس الموافقة على ةجرا المشروع وفقا لبنود التعاقم بي الطرفي .

المعهم القومي لعلوم الليزر

 بنددا علددى المددذكرة المعروضددة بشددأن ةجددرا المشددروع البحثددي تصددميم ووحددماتمعالجة تحلية المياه ومعالجة الميداه وميداه الصدرف الصدحي بالمعهدم القدومي لعلدوم
الليزر بإشراف األسدتا الدمكتور /وليدم توفيدق يدونس محمدم األسدتا بالمعهدم وبتمويدل
نموق العلوم والتنمية التكنولوجية.
م
قرر المجلس الموافقة على ةجرا المشروع وفقا لبنود التعاقم بي الطرفي .

كلية الزراعة

دراسات عليا

 الموافقة على تقرير لجنة قطاع العلوم األساسية بالموافقدة علدى برندامل الماجسدتيرالمهني في (المكافحة المتكاملة لآلفدات) بكليدة الزراعدة .تمهيدما للعدر علدى مجلدس
الجامعة.

كلية الطب البيطرع

 الموافقدة علددى تقريددر لجنددة قطدداع العلددوم األساسددية بالموافقددة علددى ةنشددا عددمد ()5شددهادة ودبلددوم وماجسددتير مهنددي فددي العلددوم الطبيددة البيطريددة بكليددة الطددب البيطددرع.
تمهيما للعر على مجلس الجامعة.
 الموافقة على تقرير لجنة قطداع العلدوم األساسدية بالموافقدة علدى ةنشدا عدمد ()12شددهادة ودبلددوم وماجسددتير مهنددي فددي العلددوم الطبيددة البيطريددة بددبع التخصصددات
المختلفة بكلية الطب البيطرع.تمهيما للعر على مجلس الجامعة.

كلية المراسات العليا للتربية

 بنا على الدتظلم المقدمم مد بعد الطدالب المتضدرري مد عدمم ةضدافة التخصدالمقيق في الشهادة (ماجستير /دكتوراه) بقسدم التعلديم العدالي والتعلديم المسدتمر بكليدة
المراسات العليا للتربية.
قددرر المجلددس فددي ضددو التظلمددات المعروضددة وبعددم مراجعددة الاليحددة الماخليددة للكليددة
بنظددام السدداعات المعتمددمة ةدرا التخصدد العددام والتخصدد الددمقيق حسددب القسددم
العلمي في الشهادات التي تصمرها كلية المراسات العليا للتربية لخريجيها.
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ثامن ًا
محضر اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
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محضر اجتماع
مجلس شئون خممة المجتم وتنمية البيئة
الجلسة رقم ( )217بتاريخ 2019/3/18

عق دم مجلددس شددئون خممددة المجتم د وتنميددة البيئددة اجتماع د السدداب عشددر بعددم
دددباح يدددوم االثندددي الموافدددق
المدددايتي فدددى تمدددام السددداعة العاشدددرة والنصددد  ،مددد
2019/3/18م بقاعددة «أحمددم لطفددى السدديم» بمبنددى ةدارة الجامعددة ،برياسددة السدديم
األستا المكتور /سعيم يحيى محمود ضو ـ نايب رييس الجامعة لشئون خممة المجتم
وتنمية البيئة ،وبحضور كل م السادة األساتذة أعضا المجلس.
افتتح السـيم األستا المكتور /رييس المجلس االجتماع ،وسار على النحو التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• استهل السيم األستا المكتور /سعيم يحيى محمود ضوـ نايب ريديس الجامعدة لشدئون
خممة المجتم وتنمية البيئة ،ورييس المجلس االجتماع بالترحيدب بالسدادة األسداتذة
أعضا المجلس الموقر.
• يتقددمم قطدداع خممددة المجتم د بجامعددة القدداهرة ،والسددادة وكددال كليددات ومعاهددم جامعددة
القاهرة لشئون خممة المجتم وتنمية البيئة بخال العزا لألستا المكتور /حاتم أبو
القاسددم عميددم المعهددم القددومي لددألورام لوفدداة أبن د المهنددمس /عبددم الددرحم حدداتم أبددو
القاسم.
• ثدم تقددمم قطدداع خممددة المجتمد وتنميددة البيئددة بخددال التهنئدة للسدديم المهنددمس /أحمددم
محمم يوس تركي بمناسبة تعين قايما بأعما أمي عام جامعة القاهرة.
• وقمم الشكر لألستا المكتور /مجمع جما عبم القادرعلى ما قمم لجامعة القاهرة مد
جهم خال تولي سيادت لوظيفة قايم بأعما أمي عام جامعة القاهرة.
• كمدا رحدب األسددتا الدمكتور /سدعيم يحيددى محمدود ضددو ـ نايدب ريدديس الجامعدة لشددئون
خممة المجتم وتنمية البيئة بكل م األستا ة الدمكتورة /ناديدة زخدارع وزيدرة البحدث
العلمي لمساهمتها في القافلة الشاملة برأس غارب ،واألستا الدمكتور /عبداس محمدم
عبدداس الزعفرانددى عميددم كليددة التخطدديا ائقليمددي والعمرانددي ،لعددر موضددوع
التحميات المايية التي تواج مصر وكيفية التعامل معها .
• تددم تفددوي ةدارة الجلسددة لألسددتا الددمكتور /هشددام نبيدد المهددمع محمددم وكيددل كليددة
الحاسبات والمعلومات ،لمهمة ةدارة الجلسة رقم ( )217بتاريخ .2019/3/18
• عددر
التالية:

أنشددطة وكددال شددئون خممددة المجتمدد وتنميددة البيئددة بالكليددات والمعاهددم
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 .1كلية طب قصر العيني.
 .2كلية الحاسبات والمعلومات.
 .3كلية الهنمسة.
 .4كلية التمري .
بعم لك انتقل المجلس ةلى النظر فى جمو األعما المعرو

ةدارة الجامعة

على الوج التالى:

المصـــادقـــات

 المصادقة على محضر اجتماع مجلس شئون خممدة المجتمد وتنميدة البيئدة الجلسدةرقم ( )216بتاريخ .2019/2/18
 بشأن متابعة تنفيذ قرارات الجلسة رقم ( )216بتاريخ .2019/2/18قرر المجلس ةرجا المتابعة؛ لحي اعتماد األستا المكتور /ريديس الجامعدة لمحاضدر
الجلسات السابقة.

ةدارة الجامعة

مسايل تنظيمية

 االنتها م تكلي المجلس األعلى للجامعات بشأن التحدميات الماييدة التدي تواجههدامصددر وةجددرا ات التخفيدد منهددا ،و لددك وفقددا لتقريرالتحددميات الماييددة المقددمم مدد :
األستا المكتور /عباس الزعفراني عميم كليدة التخطديا األقليمدي والعمراندي واألسدتا
المكتور /محمم سالمان وكيدل كليدة االقتصداد والعلدوم السياسدية ،ةلدى المجلدس األعلدى
للجامعات.
قرر المجلس ائحاطة علما بالتقريري المعروضي .
 بشأن القافلة الشاملة لجامعة القاهرة لممينة حاليب وشالتي خال الثلث األخيدر مدشدددهر أبريدددل  ،2019علدددى أن تتضدددم القافلدددة معوندددات غذاييدددة ألهدددالي المدددمينتي ،
بمناسبة شهر رمضان المبارك.
قرر المجلس ائحاطة علما ،م االتصا (بإدارة الشئون المعنويدة بدالقوات المسدلحة)
للتنسيق في هذا األمر.
 بنا على المذكرة المعروضة بشأن مقترح تشكيل هيكدل تنظيمدي موحدم لمهدام قطداعشئون خممة المجتم وتنمية البيئة بالكليات والمعاهم التابعة للجامعة.
قرر المجلس الموافقة على المذكرة المعروضة على مستوا الجامعة ،علدى أن يدرأس
شئون خممة المجتم وكيل الكلية.
 بشددأن البريددم االلكترونددي الددوارد م د الددمكتورة مشدديرة الجزيددرع القددايم علددى منحددةمقممة م مؤسسة فورد التعليمية والتدي ترغدب فدي تسدوية الحسدابات الممنوحدة مد
الجامعة ،بمناسبة نهاية عملها بالمؤسسة في 2019 – 3 – 31
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قرر المجلس تكلي السيمة /نفيسة ســيم علــى أبو العني ممير عدام ائدارة العامدة
لشئون الوحمات ات الطاب الخـائ بتقميم تقرير شامل ع فورد فونمشي  ،علمدا
بأن المكافأة لم تصرف.

تقاريـــر

ةدارة الجامعة

 االحاطة علما بالتقرير المقمم م معالي الدوزيرة  /األسدتا ة الدمكتورة ناديدة زخدارعع القافلة الشاملة لجامعة القاهرة لممينة رأس غارب.
م اقتراح تقميم شهادات تقمير لكل م ساهم بإيجابية وجهم ملحوظ في أعما خممدة
المجتم وتنمية البيئة بهذه القافلة سوا على مستوا الجامعة أو المحافظة.
 االحاطة علما بالتقرير المقمم م المجلس األعلى للجامعات لشدئون خممدة المجتمدوتنمية البيئة ع مكافحة محو األمية بالجامعات المصرية.
 االحاطة علما بالتقرير المقمم م المجلس األعلى للجامعدات لشدئون خممدة المجتمدوتنمية البيئة ع االستراتيجية والخطة التنفيذية لمكافحة التطرف الفكدرع بالجامعدات
المصرية.

تشكيل لجان ومجالس

ددنايعية مصدر  ،لمواكبددة
 بندا علدى مبددادرة السديم الدرييس عبددم الفتداح السيسدىاحتياجات سوق العمل م العمالة الممربة ،حيدث يعدانى المجتمد مد عدمم كفايدة عدمد
الصنايعية المهرة وارتفاع مطالبهم المالية.
قــررالمجلــس تشكيل م السادة األساتذة:
المكتور /هشام نبيـ المهـما محمــم وكيددددددل كليددددددـة الحاسددددددـبات والمعلومددددددات
المكتور/حسام المي أحمم عبدم الفتداح وكيــــدددددددددددـل كليــدددددددددددـة الهنـــــــدددددددددددـمسة
الدددمكتور /محمدددم علدددى محمدددم الهدددادا وكيــــددددددددـل كليــددددددددـة الطددددددددب البيطددددددددرا
الدددمكتور /أحمدددم عبدددمه علدددى الشدددري

وكيــــدددددددددددددـل كليــــدددددددددددددـة العلــــــدددددددددددددـوم

المكتورة/هـالة عفيفى محمـــود محمم وكيــــدددددددددددددـل كليــــدددددددددددددـة اآلثــــــدددددددددددددـار
المكتور /حس بيـومى علدـى غــدـريب وكيـــدددددددددددـل كليــــدددددددددددـة الـــزراعــــدددددددددددـة
لمراسة الموضوع وتقميم تقرير بما تنتهى ةلي اللجندة والعدر
جلسة قادمة.

كلية المراسات العليا للتربية

علدى المجلدس فدى

مسايل مالية

 الموافقة على تعدميل األسدعار الخا دة بمركدز الخممدة التربويدة بالكليدة – و لدك بعدمعرضها على السيم أ.د .المستشار القانوني للجامعة.
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كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

104

2019/03/14

105

2019/03/14

106

2019/03/14

107

2019/03/14

108

2019/03/14

109

2019/03/14

110

2019/03/14

111

2019/03/14

112

2019/03/17

113

2019/03/17

114

2019/03/17

115

2019/03/17

116

2019/03/17
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118
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كليح اآلداب
رقن القرار

التاريخ

121

2019/03/17

122

2019/03/17

123

2019/03/17

124

2019/03/17

125

2018/03/17

413

2019/03/26

473

2019/03/26

474

2019/03/26

475

2019/03/26

476

2019/03/26

477

2019/03/26

478

2019/03/26

رقن القرار

التاريخ

479

2019/03/26

480

2019/03/27

559

2019/03/31
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كليح الحقىق
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كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

81

2019/03/13

82

2019/03/13

83

2019/03/13

84

2019/03/13

85

2019/03/13

86

2019/03/13

87

2019/03/13

88

2019/03/13

276

2019/03/25

277

2019/03/25

278

2019/03/25
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2019/03/25

القرار
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كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

280

2019/03/26

281

2019/03/26

282

2019/03/26

283

2019/03/26

284

2019/03/26

285

2019/03/26

286

2019/03/26

384
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385
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386
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388

2019/03/26
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391
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كليح العلـىم
رقن القرار

التاريخ

392

2019/03/26

393

2019/03/26

394

2018/03/26

395

2018/03/26

396

2019/03/26

496

2019/03/28

507

2019/03/28

رقن القرار

التاريخ

20

2019/03/11

512

2019/03/28

513

2019/03/28

514

2019/03/28

515

2019/03/28

516

2019/03/28

517

2019/03/28

القرار

كليح الطة
القرار
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كليح الطة
رقن القرار

التاريخ

518

2019/03/28

519

2019/03/28

520

2019/03/28

521

2019/03/31

522

2019/03/31

523

2019/03/31

524

2019/03/31

525

2019/03/31

526

2019/03/31

527

2019/03/31

528

2019/03/31

529

2019/03/31
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2019/03/31
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2019/03/31
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كليح الطة
رقن القرار

التاريخ

535

2019/03/31

رقن القرار

التاريخ

231

2019/03/24

248

2019/03/24

249

2019/03/25

250

2019/03/25

251

2019/03/25

508

2019/03/28

553

2019/03/31

554

2019/03/31

555

2019/03/31

556

2019/03/31

557

2019/03/31
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القرار
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كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

89

2019/03/13

90

2019/03/13

91

2019/03/13

92
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93

2019/03/13
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رقن القرار

التاريخ
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2019/03/13
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2019/03/13

96
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كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

102

2019/03/14

103

2019/03/14

161

2019/03/18

162

2019/03/18

163

2019/03/18

164

2019/03/18

188

2019/03/18
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193
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كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ

195
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كليح الهنذسح
رقن القرار

التاريخ
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217
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كليح الهنذسح
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كليح الهنذسح
رقن القرار
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267

2019/03/25
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كليح الهنذسح
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التاريخ
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2019/03/28
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2019/03/31
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436

2019/03/26

437

2019/03/26

438

2019/03/26

439

2019/03/26

440

2019/03/26

441

2019/03/26

442

2019/03/26

443

2019/03/26

444

2019/03/26

445

2019/03/26

446

2019/03/26

447

2019/03/26

448

2019/03/26

449

2019/03/26

رقن القرار

التاريخ

167

2019/03/18

168

2019/03/18

القرار

كليح دار العلىم
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح دار العلىم
رقن القرار

التاريخ

169

2019/03/18

170

2019/03/18

171

2019/03/18

172

2019/03/18

173

2019/03/18

174

2019/03/18

175

2019/03/18

176

2019/03/18

489

2019/03/28

490

2019/03/28

491

2019/03/28

492

2019/03/28

493

2019/03/28

494

2019/03/28

495

2019/03/28

رقن القرار

التاريخ

293

2019/03/26

القرار

كليح طة االسناى
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة االسناى
رقن القرار

التاريخ

294

2019/03/26

295

2019/03/26

296

2019/03/26

297

2019/03/26

298

2019/03/26

299

2019/03/26

300

2019/03/26

301

2019/03/26

302

2019/03/26

303

2019/03/26

304

2019/03/26

305

2019/03/26

306

2019/03/26

307

2019/03/26

309

2019/03/26

310

2019/03/26

311

2019/03/26
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة االسناى
رقن القرار

التاريخ

312

2019/03/26

313

2019/03/26

314

2019/03/26

315

2019/03/26

316

2019/03/26

317

2019/03/26

318

2019/03/26

319

2019/03/26

320

2019/03/26

321

2019/03/26

322

2019/03/26

323

2019/03/26

324

2019/03/26

325

2019/03/26

326

2019/03/26

327

2019/03/26

328

2019/03/26

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة االسناى
رقن القرار

التاريخ

329

2019/03/26

330

2019/03/26

331

2019/03/26

332

2019/03/26

333

2019/03/26

334

2019/03/26

335

2019/03/26

336

2019/03/26

337

2019/03/26

338

2019/03/26

339

2019/03/26

340

2019/03/26

341

2019/03/26

342

2019/03/26

343

2019/03/26

344

2019/03/26

345

2019/03/26
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح طة االسناى
رقن القرار

التاريخ

346

2019/03/26

347

2019/03/26

348

2019/03/26

349

2019/03/26

350

2019/03/26

351

2019/03/26

352

2019/03/26

353

2019/03/26

354

2019/03/26

355

2019/03/26

356

2019/03/26

357

2019/03/26

358

2019/03/26

359

2019/03/26

رقن القرار

التاريخ

6

2019/03/11

القرار

كليح الصيذلح
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الصيذلح
رقن القرار

التاريخ

7

2019/03/11

8

2019/03/11

9

2019/03/11

10

2019/03/11

11

2019/03/11

12

2019/03/11

17

2019/03/11

18

2019/03/11

19

2019/03/11

21

2019/03/11

22

2019/03/11

23

2019/03/11

24

2019/03/11

25

2019/03/11

26

2019/03/11

27

2019/03/11

29

2019/03/11
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الصيذلح
رقن القرار

التاريخ

30

2019/03/11

31

2019/03/11

32

2019/03/11

33

2019/03/11

34

2019/03/11

35

2019/03/11

36

2019/03/11

37

2019/03/11

38

2019/03/11

397

2019/03/26

398

2019/03/26

399

2019/03/26

400

2019/03/26

401

2019/03/26

402

2019/03/26

القرار

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

360

2019/03/26

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االقتصاد والعلىم السياسيح
رقن القرار

التاريخ

361

2019/03/26

363

2019/03/26

364

2019/03/26

365

2019/03/26

366

2019/03/26

367

2019/03/26

368

2019/03/26

369

2019/03/26

370

2019/03/26

371

2019/03/26

372

2019/03/26

373

2019/03/26

374

2019/03/26

375

2019/03/26

376

2019/03/26

377

2019/03/26

378

2019/03/26
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

13

2019/03/11

14

2019/03/11

15

2019/03/11

16

2019/03/11

39

2019/03/11

40

2019/03/11

59

2019/03/12

60

2019/03/12

61

2019/03/12

62

2019/03/12

63

2019/03/12

64

2019/03/12

65

2019/03/12

66

2019/03/12

67

2019/03/12

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح العالج الطثيعً
رقن القرار

التاريخ

68

2019/03/12

69

2019/03/12

70

2019/03/12

71

2019/03/12

72

2019/03/12

73

2019/03/12

74

2019/03/13

75

2019/03/13

76

2019/03/13

77

2019/03/13

78

2019/03/13

79

2019/03/13

80

2019/03/13

412

2019/03/26

رقن القرار

التاريخ

165

2019/03/18

القرار

كليح التوريض
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القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح التوريض
رقن القرار

التاريخ

166

2019/03/18

210

2019/03/20

224

2019/03/24

260

2019/03/25

564

2019/03/31

رقن القرار

التاريخ

241

2019/03/24

242

2019/03/24

243

2019/03/24

244

2019/03/24

403

2019/03/26

404

2019/03/26

405

2019/03/26

406

2019/03/26

407

2019/03/26

408

2019/03/26

القرار

كليح االعالم
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح االعالم
رقن القرار

التاريخ

409

2019/03/26

410

2019/03/26

411

2019/03/26

484

2019/03/28

488

2019/03/28

رقن القرار

التاريخ

200

2019/03/18

201

2019/03/18

202

2019/03/18

203

2019/03/18

204

2019/03/18

205

2019/03/20

206

2019/03/20

481

2019/03/27

482

2019/03/27

القرار

كليح اآلثار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح اآلثار
القرار

رقن القرار

التاريخ

483

2019/03/27

486

2019/03/28

487

2019/03/28
كليح التخطيط االقليوً والعورانً
القرار

رقن القرار

التاريخ

255

2019/03/25
كليح الذراساخ العليا للترتيح

رقن القرار

التاريخ

126

2019/03/17

127

2019/03/17

128

2019/03/17

129

2019/03/17

130

2019/03/17

131

2019/03/17

132

2019/03/17

133

2019/03/17

134

2019/03/17

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الذراساخ العليا للترتيح
رقن القرار

التاريخ

135

2019/03/17

136

2019/03/17

137

2019/03/17

138

2019/03/17

139

2019/03/17

140

2019/03/17

141

2019/03/18

142

2019/03/18

143

2019/03/18

144

2019/03/18

145

2019/03/18

146

2019/03/18

148

2019/03/18

149

2019/03/18

150

2019/03/18

151

2019/03/18

152

2019/03/18
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الذراساخ العليا للترتيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

153

2019/03/18
كليح الترتيح للطفىلح الوثكرج

رقن القرار

التاريخ

424

2019/03/26

425

2019/03/26

426

2019/03/26

427

2019/03/26

428

2019/03/26

429

2019/03/26

430

2019/03/26

رقن القرار

التاريخ

154

2019/03/18

155

2019/03/18

156

2019/03/18

157

2019/03/18

158

2019/03/18

القرار

كليح الترتيح النىعيح
القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الترتيح النىعيح
القرار

رقن القرار

التاريخ

159

2019/03/18

160

2019/03/18

415

2019/03/26
كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ

رقن القرار

التاريخ

379

2019/03/26

380

2019/03/26

381

2019/03/26

382

2019/03/26

383

2019/03/26

القرار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح
رقن القرار

التاريخ

537

2019/03/31

538

2019/03/31

539

2019/03/31

540

2019/03/31

541

2019/03/31
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

هعهذ األورام القىهً
القرار

رقن القرار

التاريخ

256

2019/03/25

257

2019/03/25

258

2019/03/25

259

2019/03/25

261

2019/03/25

262

2019/03/25

263

2019/03/25

264

2019/03/25

265

2019/03/25

536

2019/03/31

558

2019/03/31
كليح الذراساخ األفريقيح العليا

رقن القرار

التاريخ

451

2019/03/26

452

2019/03/26

453

2019/03/26

454

2019/03/26

القرار
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

كليح الذراساخ األفريقيح العليا
رقن القرار

التاريخ

455

2019/03/26

456

2019/03/26

457

2019/03/26

458

2019/03/26

459

2019/03/26

460

2019/03/26

461

2019/03/26

462

2019/03/26

463

2019/03/26

464

2019/03/26

465

2019/03/26

466

2019/03/26

467

2019/03/26

468

2019/03/26

469

2019/03/26

470

2019/03/26

471

2019/03/26
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة
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مركز المعلومات والتوثيق  -جامعة القاهرة

