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 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                 2016سبتمبر –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 قرارات
 مجلس جامعة القاهرة

 م(27/9/2016( بتاريخ )1155الجلسة رقم )
 

 
 

لمببا  :الترحيببب بالسبباألة اذسبباضاة ألمببا  المجلببس المببوقر س والسبباألة اذسبباضاة أأول  

 م(.2016/2017المجلس من الخارج س والتهنئة ببداية العام الجامعي الجديد )

  ضكببريم السببيد المستشببار/ لبببد ال تببال أبببو الليببا المستشببار القببا و   لجامعببة

القاهرة السابق وضوجيه الشكر والتقدير لسياألضه لل  الجهبد المتميبز  ب  أءنبا  

 وام التو يق .  ترة لمله بجامعة القاهرة متمنين لسياألضه أل

   ضقديم التهنئة للسيد المستشار/ سيد سلطان بمناسببة ا تبداس سبياألضه مستشبارا

 قا و يا   بجامعة القاهرة .

 : إحاطة المجلس للما  بالموقف المال  لجامعة القاهرة .ءا يا  

: إحاطة المجلس للما  بأحوال الدراسة وا تظبام العمليبة التعليميبة  بي الكليبات خب ل ءالثا  

اذسبوع اذول من بد  الدراسةس وخطط كليبات الجامعبة  بي ضطبوير التعلبيم وطبر  

التقببويم خبب ل العببام الجببامعي الكبباليس مدكببدا  للبب  ألور العمببدا   ببي  ببمان ا تظببام 

الدراسة وضكسين الخدمات التعليمية المقدمة للط سس واللتزام بعدم زياألة الرسبوم 

 . الدراسية  ي المرحلة الجامعية اذول 

: التأكيبببد للببب   بببرورة التبببزام ألمبببا  هيئبببة التبببدريس ومعببباو يهم بكمبببور رابعبببا  

المكا رات المكل ين بها طبقبا  للجبداول المعلنبةس والتوامبا مبال الطب س . كمبا أكبد 

 سياألضه لل  ض عيا اذ شطة الط بية  ي الكليات .

ضوزيال الط س للب  : التأكيد لل   رورة ضثبيت الجداول الدراسيةس وال تها  من خامسا  

الشببعب واذقسببام خبب ل اذسبببوع اذول مببن بببد  الدراسببةس وكببال  ال تهببا  مببن 

 .للجدول الزمني المكدأل للتسكين ضسكين الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية و قا  

الجبدأل  بي إطبار   : التأكيد لل  إجرا  التكاليا الخامة ب يروس سي لل  الطب سساألسا  

مببا  للبب   يببروس سببي مببال اضخبباد إجببرا ات ضقببديم العبب ج الكملببة القوميببة للق

 . المجا ي للمصابين من الط سس ودل  بالتعاون مال وزارة الصكة

: التأكيبببد للببب  أن الطببب س الكبببائزين للببب  جبببوائز ريا بببية يبببتم إل بببائهم مبببن سبببابعا  

 المصرو ات الدراسية حت  لو كا ت سالات معتمدة .

قصبر العينبي ـ جامعبة القباهرة ووزارة الضصبالت س  : اض اقيبة ضعباون ببين كليبة طببءامنا  

 م( .22/9/2016بكمور السيد اذستاد الدكتور رئيس الجامعة س يوم )

 : اإلحاطة للما  بالو وأل الزائرة:ضاسعا  

  زيارة الدكتور/  وبوضاكا مياهارا )ضخصب  القبا ون البدولي بالياببان( لمقابلبة

راسبببات العليبببا والبكبببو  يبببوم اذسبببتاد البببدكتور  ائبببب رئبببيس الجامعبببة للد

 م( .3/8/2016)

   زيارة السيد المهنبدس/ سبيد إسبماليا ـ رئبيس مجلبس إألارة )بركة )إس أ

ضكنولببوجي( لمقابلببة السببيد اذسببتاد الببدكتور  ائببب رئببيس الجامعببة للدراسببات 

 م(.10/8/2016العليا والبكو  يوم )

 تور رئبيس الجامعبة زيارة س ير المكسي  بالقاهرة لمقابلة السيد اذستاد البدك

 م(.16/8/2016يوم )
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  زيببارة اذسببتاد/ لبب م للببي الكنببدر  ـ اذمببين العببام لمجلببس اذمببة الكببويتي

 م(.29/8/2016لمقابلة السيد اذستاد الدكتور رئيس الجامعة س يوم )

  زيببارة و ببد مببن المركببز الثقببا ي البريطببا ي بالقبباهرة لمقابلببة السببيد اذسببتاد

معببببببة للدراسببببببات العليببببببا والبكببببببو  يببببببوم الببببببدكتور  ائببببببب رئببببببيس الجا

 م(.21/9/2016)

  زيببارة رئببيس هيئببة الكتبباس لمقابلببة السببيد اذسببتاد الببدكتور رئببيس الجامعببة

 م(.22/9/2016والساألة النواس يوم )
 

  المصاألقـات
  إألارة الجامعة

 (1154مكمببر اجتمببـاع مجلببـس جامعببـة القاهببـرة الجلسببـة رقببـم ) المصبباألقة للبب  -

 م(31/7/2016بتاريـخ )

لصبباألرة بببالت وي  مببن المصبباألقة للبب  قببرارات اذسببتاد الببدكتور/ رئببيس الجامعببة ا -

م(    المجبالت 27/9/2016م( حت  )1/8/2016خ ل ال ترة من ) مجلس الجامعة

 اآلضية: 

 منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسا س والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(. .1

لس الكليـات س و م أساضاة لمجالسبهاس ودلب  طبقبـا  ضعيين ألما  من الخارج بمجا .2

 (49( مبببببـن القا بببببـون رقبببببـم )40لل قبببببرضين ) جبببببـ( و )هبببببـ( مـبببببـن المـبببببـاألة )

 م( بشأن ضنظيم الجامعات.1972لسـنة )

 قبــــــول هدايـــــــا وضبرلـــــات وجوائـــــز. .3

 د المنظمة لال . مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابال     و  القوال .4

وقبببـف قبببـيد الطببب س وقببببول ألببباارهم بمرحلتببب  )الليسبببا س أو البكبببالوريوس(  .5

 و)الدراسـات العليا(.

 قَبـُول ألاار ألما  هيئة التدريس الاين لاألوا خ ل )هر من ضاريخ ال قطاع. .6

ضقرير إ ها  خدمـة ألما  هيئة التدريس الاين لبم يعبوألوا خبـ ل سبتة أ)بهر مبـن  .7

  قطاع.ضاريخ ال

حببالت ضصببكيح بيا ببات الببدرجات العلميببة التببي حببد   يهببا خطببأس وضتطلببب العببر   .8

للـببـ  مجلـببـس الجامعـببـةس ودلبب  بعببد مراجعتهببا مـببـن اإلألارة المركزيببة للشببئون 

 القا و ية بالجامعة.

 حــالت  ــدس ألمــا  هيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة. .9

 الت ا قطببباع ألمبببا  هيئبببة التبببدريسإمبببدار قبببرارات إ هبببا  الخدمبببة  ببب  حببب .10

 والهيئبببة المعاو ببببة المنتببببدبين أو المعببببارين أو مبببن يعمببببا بشببببكا  يببببر رسببببم 

 ضكت أى اسم لدى أية جهة أخرى خارج الجامعة.
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 ض وي  السيد اذستاد الدكتور  ائبب رئبيس الجامعبة للدراسبات العليبا والبكبو  .11

 دكتور رئبيس الجامعبة   التماأل بع  المو ولات  يابة لن السيد اذسبتاد الب

    قطاع الع قات الثقا ية والدراسات العليا بجامعة القاهرة.

 

 اتــضعيين
 كلية اآلألاس

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / لبببد ل حسببين متببول  مكمببد  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

 الشا رة )بقسم المكتبات والوءائق والمعلومات( بالكلية.

/ أسبامة أحمبد جمبال السبيد القلب)  ب  )و ي بة أسبتاد( الموا قة لل  ضعيين الدكتور  -

 الشا رة )بقسم المكتبات والوءائق والمعلومات( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتورة / هبببة ل مكمببد  تكبب  لببباس  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

 الشا رة )بقسم اللغة اذلما ية وآألابها( بالكلية.

ية لبد الك يظ مكمد يعقوس حجباس  ب  )و ي بة الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / سام-

 مدرس( الشا رة )بقسم اللغة الصينية وآألابها( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / من  مكموأل مكمد لبد الهاألى    )و ي ة مدرس(  - 

 الشا رة )بقسم المكتبات والوءائق والمعلومات( بالكلية.
 

 كلية القتصاأل والعلوم السياسية
لموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتور / أ)ببرر سببمير أ ببور أحمببد  بب  )و ي ببة مببدرس( ا -

 الشا رة )بقسم القتصاأل( بالكلية.

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / ألينببا مكمببد كمببال كسبباس  بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 الشا رة )بقسم القتصاأل( بالكلية.

)و ي ببة مببدرس( الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة /  سببمة للبب  مكمببوأل مببالح  بب   -

 الشا رة )بقسم اإلحصا ( بالكلية

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / مروة مكمد )با بلتاج     )و ي ة أسبتاد مسبالد(  -

 الشا رة )بقسم القتصاأل( بالكلية.
 

 كلية التجارة
الموا قة لل  ضعيين الدكتور / لماأل لببد الجليبا للب  إسبماليا  ب  )و ي بة أسبتاد(  -

 الريا ة والتأمين( بالكلية. الشا رة )بقسم

الموا قة لل  ضعيين الدكتور / ضبامر حامبد مب وت زكب  الشبر وب   ب  )و ي بة أسبتاد 

 مسالد( الشا رة )بقسم إألارة اذلمال( بالكلية.

 

 كلية العلوم
الموا قة لل  ضعيين الدكتور / )ريف مكمد النجبدى لببد الكميبد  ب  )و ي بة أسبتاد  -

 لنبات والميكروبيولوج ( بالكلية.مسالد( الشا رة )بقسم ا

الموا قة لل  ضعيبين البدكتور / مبدحت مب ل الكلبوا    ب  )و ي بة أسبتاد مسبالد(  -

 الشا رة )بقسم للم الكيوان( بالكلية.
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 كلية العلوم
الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / ليببد رجببب لبببد ال تببال أبببو لببز  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

 لكلية.الشا رة )بقسم الجيو يزيا ( با

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / مكمببد لبببد ل أحمببد السببيد  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

 الشا رة )بقسم ال يزيا ( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / خالببد حسببين مكمببوأل أبببو كيلببه  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

 الشا رة )بقسم ال يزيا ( بالكلية.

مكرم سعد بطرس    )و ي ة أسبتاد( الشبا رة الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / منال  -

 )بقسم ال يزيا ( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / إكرام حمدى السيد العدس    )و ي ة مبدرس( ببدل  -

 معار )بقسم الكيميا ( بالكلية.

الموا قبة للببـ  ضعيببين البدكتورة / إيمببـان للببـ  البدين للببـ  لبببد ال تبال  بب  )و ي ببة  -

 معار )بقسم ال يزيا  الكيوية( بالكلية. مدرس( بدل

الموا قة للـ  ضعيين الدكتور / مكمد كارم السيد  نيم    )و ي ة مدرس( الشبا رة  -

 )بقسم ال يزيا  الكيوية( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين الدكتور / وائا مكموأل مكمبد مكمبد للب   ب  )و ي بة مبدرس(  -

 الشا رة )بقسم الريا يات( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة /  ه  مكمد لبد ال تال مببك   ب  )و ي بة مبدرس(  -

 الشا رة )بقسم للم الكيوان( بالكلية.

 

 كلية طب قصر العين 
الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / إيمـان السـيد مكمـد السـيد لببد الصبمد  ب  )و ي بة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم اذمرا  الباطنة( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / لمببرو لبببد العزيببز مكمببد لبببد القبباألر  بب  )و ي ببة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم اذمرا  الباطنة( بالكلية.

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / سببارة مكمببوأل جمببال لبببد العزيببز القرمببوط   بب   -

 )و ي ة مدرس( الشا رة )بقسم ال سيولوجيا( بالكلية.

ضعيين الدكتور / أحمبد حمبدى لببد المبنعم لشبرى  صبار  ب  )و ي بة الموا قة للـ   -

 مدرس( الشا رة )بقسم جراحة المخ واذلصاس( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين الدكتور / أحمد لبد الرحمن أحمد لبد ل    )و ي بة مبدرس(  -

 الشا رة )بقسم جراحة المخ واذلصاس( بالكلية.

ور / مكمد لبد العليم مكمد النشرض     )و ي ة مبدرس( الموا قة للـ  ضعيين الدكت -

 الشا رة )بقسم التوليد وأمرا  النسا ( بالكلية.

الموا قبببة للبببـ  ضعيبببين البببدكتورة / ول  أمبببين مكمبببد  ببباخر  ببب  )و ي بببة مبببدرس(  -

 الشا رة )بقسم اذمرا  الن سية( بالكلية.

    بب  )و ي ببة مببدرس( الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / أللببا  مكمببد لبببد  مصببط -

 الشا رة )بقسم الباءولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
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 كلية طب قصر العين 
الموا قة للـ  ضعيين الدكتور / سامح مدحت زكريا أحمد زمزم    )و ي بة مبدرس(  -

 الشا رة )بقسم جراحة اذدن واذ ف والكنجرة( بالكلية.

/ لمببيس مكمببد  بباألر سببعد لبببد العببال  بب  )و ي ببة  الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة -

 مدرس( الشا رة )بقسم الطب الشرل  والسموم اإلكلينيكية( بالكلية.

الموا قة للبـ  ضعيبين البدكتورة / سبارة مكمبد أمبين لببد الككبيم مكمبد  ب  )و ي بة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم التخدير( بالكلية.

سببراج الببدين زكريببا مكمببد ليسبب   بب   الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / خالببد مكمببد -

 )و ي ة أستاد( الشا رة )بقسم اذمرا  المتوطنة( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / من  لبد ال تال لبد اللطيف  دا  ب  )و ي بة أسبتاد(  -

 الشا رة )بقسم اذمرا  الباطنة الخامة( بالكلية.

رى رجبائ   بوألة  ب  )و ي بة أسبتاد( الموا قة لل  ضعيين الدكتور / أسامة مكمد  ك -

 الشا رة )بقسم التوليد وأمرا  النسا ( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين البدكتور / هشبام كمبال الغمبراوى  ب  )و ي بة أسبتاد( الشبا رة  -

 )بقسم جراحة المسال  البولية( بالكلية.

اد( الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتورة / ألاليببا لمببر مكمببد ألرويبب)  بب  )و ي ببة أسببت -

 الشا رة )بقسم ل ج اذورام والطب النووى( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتور / أحمد مكمد مدحت مكمبد ل ي ب   ب  )و ي بة أسبتاد(  -

 الشا رة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتور / أحمد مكمد حسبن  صبار  ب  )و ي بة أسبتاد مسبالد(  -

 احة اذدن واذ ف والكنجرة( بالكلية.الشا رة )بقسم جر

الموا قة لل  ضعيين الدكتور /  األى مكموأل مكمد  ريب    )و ي ة أستاد مسالد(  -

 الشا رة )بقسم جراحة اذدن واذ ف والكنجرة( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / ألاليا مكمد قدرى مكمبد و)باح   ب  )و ي بة أسبتاد  -

 سم الباءولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بالكلية.مسالد( الشا رة )بق

الموا قة لل  ضعيين البدكتورة /  بورا سبيد أحمبد للب  النامبرى  ب  )و ي بة أسبتاد  -

 مسالد( الشا رة )بقسم التوليد وأمرا  النسا ( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتورة / إيمببان حسببن أحمببد إسببماليا  بب  )و ي ببة أسببتاد  - 

 لشا رة )بقسم اذمرا  الباطنة الخامة( بالكلية.مسالد( ا

الموا قة لل  ضعيين الدكتور / ربيال  صر أحمد سليمان    )و ي بة أسبتاد مسبالد(  - 

 الشا رة )بقسم التخدير( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / جمببال حسببن  مكمببد إبببراهيم  بب  )و ي ببة أسببتاد  - 

 الكلية.مسالد( الشا رة )بقسم التشريح( ب

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / مكمببد للبب  لبببد العزيببز سببالم  بب  )و ي ببة أسببتاد  - 

 مسالد( الشا رة )بقسم اذ)عة التشخيصية( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتور / أحمد مكمد لل  حسا ين    )و ي ة أستاد مسبالد(  - 

 كلية.الشا رة )بقسم طب وجراحة أمرا  الاكورة والتناسا( بال

الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / )يما   تول أبو الكسن أحمبد الخبول   ب  )و ي بة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم اذ)عة التشخيصية( بالكلية.
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 كلية الع ج الطبيع 
الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / ابتسببام  ببوزى جمعببة مكمببد  بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 ات الجهاز العمل  وجراحتها( بالكلية.الشا رة )بقسم الع ج الطبيع  ل طراب

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / أحمببد سببمير لبببد الغنبب  العقببدة  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

الشببا رة )بقسببم العبب ج الطبيعبب  ل ببطرابات الجهبباز الببدورى والتن سبب  والمسببنين( 

 بالكلية.

 

 كلية طب ال م واذسنان
مكمببد السببيد  بب  )و ي ببة مببدرس(  الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / مبب  ممببدول -

 الشا رة )بقسم الع ج التك ظ ( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / سكر حسن  أحمد  بية الدسوق     )و ي بة أسبتاد(  -

 الشا رة )بقسم أ)عة ال م( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور /  ببداأل للبب  مكمببد  ببداأل الشببراب   بب  )و ي ببة أسببتاد  -

 ( الشا رة )بقسم ضقويم اذسنان( بالكلية.مسالد
 

 كلية الصيدلة
الموا قبة للبب  ضعيبين الببدكتورة / زينبب لبببد العزيبز مكمببد قنبديا  بب  )و ي بة أسببتاد  -

 مسالد( الشا رة )بقسم العقاقير( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / لبير مكمبد للب  السبيد  ب  )و ي بة أسبتاد مسبالد(  -

 م العقاقير( بالكلية.الشا رة )بقس

الموا قبة للببـ  ضعيببين الببدكتور / مكمببوأل أحمببد سنوسبب  حسببن  بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 الشا رة )بقسم الكيميا  الكيوية( بالكلية.

 

 ندسةكلية اله
الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / مكمببد مصببط   مببابر أبببو ألينببة  بب  )و ي ببة أسببتاد  -

 والضصالت الكهربية( بالكلية. مسالد( الشا رة )بقسم هندسة اللكترو يات

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور /  يصببا لبببد اللطيببف الصببديق  بب  )و ي ببة أسببتاد  -

 مسالد( الشا رة )بقسم هندسة اإللكترو يات والضصالت الكهربية( بالكلية.

الموا قبببة للبببـ  ضعيبببين البببدكتور / سببباهور  بيبببا سبببيد مكمبببد  ببب  )و ي بببة مبببدرس(  -

 سة التصميم الميكا يك  واإل تاج( بالكلية.الشا رة )بقسم هند

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتور / أحمببد موسبب  لببزس موسبب   بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 الشا رة )بقسم الهندسة اإل شائية( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / مكمببد مكسببن مكمببوأل العطببار  بب  )و ي ببة أسببتاد( -

 كلية.الشا رة )بقسم الهندسة اإل شائية( بال

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / هدى إبراهيم مكمد  بيه    )و ي ة أستاد( الشا رة  -

 )بقسم الهندسة الكيميائية( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتور / لبد المنعم مكمد لباس الشرقاوى    )و ي ة أسبتاد  -

 كلية.مسالد( الشا رة )بقسم الهندسة الكيوية الطبية والمنظومات( بال
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 كلية الهندسة
الموا قة للبـ  ضعيبين البدكتورة / سبارة مصبط   مكمبد جبوألة  ب  )و ي بة مبدرس(  -

 الشا رة )بقسم الهندسة المعمارية( بالكلية.

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتور / )ببريف حسببين أحمببد لببباس  بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 الشا رة )بقسم الهندسة المعمارية( بالكلية.
 

 كلية الزرالة
الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتور / مكمببد مصببط   مكمببد أمببين  بب  )و ي ببة أسببتاد(  -

 الشا رة )بقسم المكاميا( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيبين البدكتورة / سبكر لببد الخبالق مكمبد خليبا  ب  )و ي بة أسبتاد(  -

 الشا رة )بقسم الجتماع الري   واإلر)األ الزرال ( بالكلية.

لدكتور / لصام مكمد مكمد حمبد  ب  )و ي بة أسبتاد مسبالد( الموا قة لل  ضعيين ا - 

 الشا رة )بقسم اذلبان( بالكلية.

الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / و ا  مصط   لل   نيم  ب  )و ي بة أسبتاد مسبالد( -

 الشا رة )بقسم اإل تاج الكيوا  ( بالكلية.

 ي ة أستاد مسبالد( الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / لزة مكموأل أحمد س مة    )و -

 الشا رة )بقسم النبات الزرال ( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين البدكتورة / )بيما  موسب  مكمبد حسبين  ب  )و ي بة مبدرس(  - 

 الشا رة )بقسم بساضين الزينة( بالكلية.

الموا قة للـ  ضعيين الدكتور / أحمد لبد ل الطنطاوى لبد ل    )و ي ة مبدرس(  -

 قسم بساضين الزينة( بالكلية.الشا رة )ب

الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / أميمة ألروي) مالح ألروي)    )و ي بة مبدرس(  - 

 الشا رة )بقسم الخمر( بالكلية.

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتور / سببيد لثمببان مكمببوأل ر ببوان  بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 الشا رة )بقسم الخمر( بالكلية.

كتورة /  ببورا حسببن مكمببد مكمببوأل  بب  )و ي ببة مببدرس( الموا قببة للببـ  ضعيببين الببد -

 الشا رة )بقسم أمرا  النبات( بالكلية.

اقترال الكلية الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / إ ج  ل   سبليم مكمبوأل  ب  )و ي بة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم النبات الزرال ( بالكلية.

صط      )و ي بة مبدرس( الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / هبة سيد مكمد مكمد م -

 الشا رة )بقسم الصنالات الغاائية( بالكلية.
 

 كلية الطب البيطرى
الموا قة للبـ  ضعيبين البدكتورة / لميبا  إببراهيم أحمبد الخشبن  ب  )و ي بة مبدرس(  -

 الشا رة )بقسم الرقابة الصكية لل  اذ اية( بالكلية.

أحمببد  بب  )و ي ببة مببدرس(  الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / كريمببة مجاهببد  هببيم -

 الشا رة )بقسم الرقابة الصكية لل  اذ اية( بالكلية.
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 كلية اإلل م
الموا قة للـ  ضعيين الدكتورة / سارة سعيد لبد المجيبد سبالم المغربب   ب  )و ي بة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم الصكا ة( بالكلية.

حسبن  ب  )و ي بة مبدرس( الموا قة للـ  ضعيين الدكتور / السيد مكمد أبو )عيشال  -

 الشا رة )بقسم اإلدالة والتلي زيون( بالكلية.

الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتورة / إيمببان مكمببد حسببن  لبببد ل  بب  )و ي ببة أسببتاد  -

 مسالد( الشا رة )بقسم الصكا ة( بالكلية.

 

 معهد الدراسات والبكو  اإلحصائية
عزيبز إببراهيم  ب  )و ي بة أسبتاد( الموا قة لل  ضعيين البدكتور / لب   أحمبد لببد ال -

 الشا رة )بقسم اإلحصا  التطبيق  والقتصاأل القياس ( بالمعهد.

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتور / لبببد التببواس أحمببد لبببد العزيببز مكمببد  بب  )و ي ببة  -

 مدرس( الشا رة )بقسم اإلحصا  الريا  ( بالمعهد.

ز حسببين سببليمان  بب  )و ي ببة الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / و ببا  لبببد العزيبب -

 مدرس( الشا رة )بقسم اإلحصا  الكيوى والسكا  ( بالمعهد.
 

 المعهد القوم  لألورام
الموا قة لل  ضعيين الدكتور / ها   لبد الرحمن سيد لبد النب   ب  )و ي بة أسبتاد(  -

 الشا رة )بقسم طب أورام اذط ال( بالمعهد.

ن لطية لبد الجواأل    )و ي ة أستاد( الشبا رة الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / إيما -

 )بقسم الباءولوجيا اإلكلينيكية( بالمعهد.

الموا قببة للببـ  ضعيببين الببدكتورة / ألينببا مكمببد أحمببد الخشبباس  بب  )و ي ببة مببدرس(  -

 الشا رة )بقسم الباءولوجيا اإلكلينيكية( بالمعهد.

)و ي بة أسبتاد مسبالد(  الموا قة لل  ضعيين الدكتورة / رهام أحمد مكمبد را)بد  ب  -

 الشا رة )بقسم الباءولوجيا اإلكلينيكية( بالمعهد.
 

 المعهد القوم  لعلوم الليزر
الموا قببة للبب  ضعيببين الببدكتورة / منبب  إبببراهيم مرسبب  السببيد  بب  )و ي ببة أسببتاد  -

 مسالد( الشا رة )بقسم ضطبيقات الليزر الطبية( بالمعهد.
 

 ضعيينات  ير مستو اة
 كلية الهندسة

لدم الموا قة لل  ضرقية الدكتـور / أحمد مكمد أحمبد كامبا )اذسبتاد المسبالد بقسبم  -

 هندسة القوى واآللت الكهربية بالكلية( )لو ي ة أستاد(.
 

 كلية الزرالة
لببدم الموا قببة للبب  ضرقيببة الدكتببـور / خالببد أحمببد لبببد  حسببا ين )اذسببتاد المسببالد  -

  ة أستاد(.بقسم القتصاأل الزرال  بالكلية( )لو ي



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                 2016سبتمبر –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 كلية الزرالة
لدم الموا قة لل  ضرقية الدكتـور / مكمد مكمد مكمد لطا )اذستاد المسبالد بقسبم  -

 المكاميا بالكلية( )لو ي ة أستاد(.
 

 كلية الدراسات العليا للتربية
لدم الموا قة لل  ضرقيبة السبيدة / هينبار لباألل مببك  مكبارم )المعيبدة بقسبم للبم  -

 لكلية( )لو ي ة مدرس مسالد(.الن س اإلر)األى با
 

 المعهد القوم  لعلوم الليزر
لدم الموا قة لل  ضرقيبة الدكتبـورة / أميبرة لببد  مكمبد العباألل  )اذسبتاد المسبالد  -

بقسم ضطبيقبات الليبزر  ب  القياسبات والكيميبا  المبوئية والزرالبة بالمعهبد( )لو ي بة 

 أستاد(.
 

 المستش يات الجامعية
بشأن ضعيين الدكتورة / هبدير لببد الكب  لببد  المعرو ة ماكرة  اللدم الموا قة لل -

الكميد حسن  ب  و ي بة زميبا العب ج الطبيعب  ل بطرابات الجهباز البدورى التن سب  

والمسنين بمستش يات جامعة القاهرة والمعاأللة لدرجة مدرس بالكاألر الجبامع  ودلب  

 م(.1993( لسنة )115طبقا  للقا ون رقم )

بشأن ضعيين الدكتورة /  باضن التهبام  مجاهبد  المعرو ة ماكرةال قة لل لدم الموا  -

لل  لبد النب  بمستش يات جامعة القاهرة والمعاأللبة لدرجبة مبدرس بالكباألر الجبامع  

 م(.1993( لسنة )115ودل  طبقا  للقا ون رقم )

 
  ضعاقد وضجديد ضعاقد

 كلية اآلألاس
ديد ضعاقد البدكتورة /  وزيبة مكمبوأل مباأل  اقترال الكلية الموا قة لل  ضج بنا  لل  -

)اذسببتاد المسببالد المت ببرا سببابقا  بقسببم الجغرا يببا بالكليببة( لمببدة لببامين بببد ا  مببن 
جنيه( )بهري  ا س ودلب   ب   3000م( متعاقدا  لام   بمكا أة مالية قدرها )1/9/2016)

( 84رقبم )( من قا ون ضنظيم الجامعات والمستبدل بها قا ون 123 و     الماألة )
 م(.2012لسنة )

 جنيه. 2000القـرار :وا ق المجلس وبمكا أة قدرها 
 
 كلية العلوم 
اقتببرال الكليببة الموا قببة للبب  ضعاقببد اذسببتاد الببدكتور / مكمببد لبباألل لبببد بنببا  للبب   -

العزيز )برر )اذسبتاد السبابق بالكليبة( للعمبا بقسبم للبوم ال لب  وال مبا  واذرمباأل 
ا من )الجوية بالكلية لمدة ل م( متعاقدا  لام   بمكا بأة ماليبة قبدرها 1/9/2016ام  بد  

( مبببن قبببا ون ضنظبببيم 123جنيبببه( )بببهري  ا س ودلببب   ببب   بببو   ببب  المببباألة ) 1500)
 م( 2012( لسنة )84الجامعات والمستبدل بها قا ون رقم )

 .27/9/2016التبارا  من  القـرار :وا ق المجلس لل  أن يكون التعاقد  
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 سبات والمعلوماتكلية الكا
اقتبرال الكليبة الموا قبة للب  ضعاقبد اذسبتاد البدكتور / للب  أحمبد مببرى  بنا  للب  -

 ر لبب  )رئببيس أبكببا  اللغويببات الكسببابية بشببركة أوراكببا العالميببة واذسببتاد الزائببر 
بجامعة ستا  ورأل اذمريكية( للعما )بقسم للبوم الكاسبب بالكليبة( متعاقبد لبام   لمبدة 

جنيبه( )بهري  ا س ودلب   ب   3000م( بمكا اة مالية قدرها )1/9/2016ن )لام بد ا  م
( 84( من قا ون ضنظيم الجامعات والمستبدل بها قا ون رقبم )123 و     الماألة )

 م(.2012لسنة )
 .27/9/2016التبارا  من  القـرار :وا ق المجلس لل  أن يكون التعاقد  
 
 عهد القوم  لألورامالم
جديد ضعاقد اذستاد الدكتور / أحمد إبراهيم الخمرى )اذستاد السابق الموا قة لل  ض -

م( 27/10/2016بالمعهد( للعما بقسبم طبب اذورام بالمعهبد لمبدة لبامين ببد ا  مبن )
جنيببه( )ببهري  ا س ودلبب   بب   ببو   بب   3000متعاقببدا  لببام   بمكا بباة ماليببة قببدرها )

( لسببنة 84ل بهببا قببا ون رقببم )( مببن قببا ون ضنظببيم الجامعببات والمسببتبد123المبباألة )
 .م( 2012)

 ضجديد إلارة
 كلية العلوم

بشأن لدم الموا قة لل  ضجديد إلارة الدكتور/ أحمد  المعرو ة ماكرةال بنا  لل  -

مصببط   إسببماليا الجنببدى اذسببتاد المسببالد بقسببم الريا ببيات بكليببة العلببوم للعمببا 

( حيب  إ به الوحيبد م2016/2017للعام الجامع  السبابال ) A&Mبجامعة ضكساس 

المتخصببب   ببب   بببرع  ظريبببة اذلبببداأل والقسبببم بكاجبببة ماسبببة لمجهبببوأل سبببياألضه س 

واللتماس المقدم من سياألضه ذن رحيله الم اجئ سور يعر به للتوقبف لبن العمبا 

 .   المشروع مما سيكون له بالغ المرر لل  سمعته العلمية 

 شار القا و   للجامعة.قرر المجلس إحالة المو وع إل  اذستاد الدكتور المست
 

 كلية طب قصر العين 
الموا قببة للبب  ضجديببد إلببارة اذسببتاد الببدكتور / مدحببـت مكمببـد لبببد المطلببب ها)ببم  -

)اذستاد بقسم التخدير بالكلية( للعمبا )بمستشب   مراكبز )بمال )بر  لنبدن بب( جلترا( 

ا مبببببببن )2016/2017للعبببببببام الجبببببببامع  الثبببببببامن ) م( حتببببببب  1/7/2016م( ببببببببد  

 .م( 30/6/2017)
 

 كلية الع ج الطبيع 
الموا قببة للبب  ضجديببد إلببارة اذسببتاد الببدكتور / سببام  لبببد الصببمد  امببف )اذسببتاد  -

بقسم العلوم اذساسية للع ج الطبيعب  بالكليبة( للعمبا )بجامعبة  باروس بمصبر( العبام 

 م(.2016/2017الجامع  الثامن )

 

 كلية طب ال م واذسنان
ة الموا قة لل  ضجديد إلارة اذستادة البدكتورة / را بدة مكمبد اقترال الكلي بنا  لل  -

حا ظ )اذسبتاد بقسبم العب ج التك ظب  بالكليبة( للعمبا )بجامعبة النهمبة بمصبر( للعبام 

 م( 2016/2017الجامع  التاسال )
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قببببرر المجلببببس الموا قببببة للبببب  ضجديببببد إلببببارة سببببياألضها للعببببام الجببببامع  التاسببببال 

ا من )2016/2017) م(  هاية السبنوات 22/10/2016م( حت  )1/9/2016م( بد  

 العشر المسمول بها.

الموا قة لل  ضجديبد إلبارة اذسبتادة البدكتورة / هالبة مكيب  البدين لبباس )اذسبتاد  -

بقسم طب أسنان اذط ال بالكلية( للعما )بجامعة مصر الدولية بمصبر( للعبام الجبامع  

 م(.2016/2017السابال )

رة الببدكتورة / )بباهيناز جمببال الببدين العشببيرى )اذسببتاد الموا قببة للبب  ضجديببد إلببا -

المسالد بقسم طبب ال بم ولب ج اللثبة بالكليبة( للعمبا )بجامعبة مصبر الدوليبة بمصبر( 

 م( 2016/2017للعام الجامع  السابال )

الموا قة لل  ضجديد إلبارة البدكتور / جمبـال مكمبد معتمبد )اذسبتاد المسبالد بقسبم  - 

ل كبببين بالكليبببة( للعمببا )بالجامعبببة البريطا يبببة بمصبببر( للعبببام جراحببة ال بببم والوجبببه وا

 م( 2016/2017الجامع  الثامن )

الموا قة للب  ضجديبد إلبارة البدكتورة / أمبا   مكمبد الخمبر هيكبا )المبدرس بقسبم  -

طب ال م وأمرا  اللثة بالكلية( للعمبا )بمستشب   اذحمبدى بالكويبت( للعبام الجبامع  

 م(.2016/2017الثامن )

لموا قة لل  ضجديد إلارة الدكتور / مكمد لبد الكميد لبد ل )المدرس بقسبم طبب ا -

ال بم وأمببرا  اللثببة بالكليببة( للعمببا )بمركببز أبهببا التخصصبب  لطببب اذسببنان بالكويببت( 

 م(2016/2017للعام الجامع  الثامن )
 

 كلية الصيدلة
ذستاد المسالد بقسبم الموا قة لل  ضجديد إلارة الدكتور / خالد مصيلك  إبراهيم )ا -

العقببباقير بالكليبببة( للعمبببا )بجامعبببة مصبببر الدوليبببة بمصبببر( للعبببام الجبببامع  العا)بببر 

 م(2016/2017)
 

 كلية ألار العلوم
الموا قببة للبب  ضجديببد إلببارة الببدكتور / مكمببد سبب مة أبببو خلي ببة )المببدرس بقسببم  -

العبام الجبامع   ال لس ة اإلس مية بالكلية( للعما )بجامعبة ضببوب بالسبعوألية(  ب  إطبار

 م(.2016/2017التاسال )
 

 معهد الدراسات والبكو  اإلحصائية
الموا قبة للب  ضجديبد إلبارة البدكتور / لصبام للب  أمبين )المبدرس بقسبم اإلحصبا   -

الريا   بالمعهد( للعما )بجامعبة اإلمبام مكمبد ببن سبعوأل بالسبعوألية( للعبام الجبامع  

 م(2016/2017السابال )

لمعهبد لبدم الموا قبة للب  ضجديبد إلبارة البدكتور/ ضو يبق مكمبد اقترال ابنا  لل   -

يببببو س )المببببدرس بقسببببم بكببببو  العمليبببببات بالمعهببببد( للعببببام الجببببامع  التاسبببببال 

 م(.2016/2017)

الموا قة لل  ضجديد إلارة الدكتور/ ضو يق مكمد يو س للعام الجامع   قرر المجلس

ا من )2016/2017التاسال )  م(.31/8/2017م( حت  )1/9/2016م( بد  
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 معهد الدراسات والبكو  اإلحصائية
اقتبرال المعهبد لبدم الموا قبة للب  ضجديبد إلبارة البدكتورة / ليلب   امبف  بنا  للب  -

لطيببة مكمببد )اذسببتاد المسببالد بقسببم للببوم الكاسببب والمعلومببات بالمعهببد( للعببام 

 م(.2016/2017الجامع  السابال )

تورة / ليلب   امبف لطيبة مكمبد للعبام الموا قبة للب  ضجديبد إلبارة البدك قرر المجلس

ا من )2016/2017الجامع  السابال )  م(.31/8/2017م( حت  )1/9/2016م( بد  

 

 المعهد القوم  لألورام
الموا قبة للب  ضجديببد إلبارة البدكتورة / سببكر حلمب  لببد السبب م )اذسبتاد المسببالد  -

جبببدة البببوطن  بقسبببم التخبببدير واإل عبببال ولببب ج اذلبببم بالمعهبببد( للعمبببا )بمستشببب   

ا مبن )2016/2017بالسعوألية( للعام الجبامع  العا)بر ) م( حتب  1/9/2016م( ببد  

 م(  هاية السنوات العشر المسمول بها لسياألضها 31/12/2016)

الموا قة للب  ضجديبد إلبارة البدكتورة / لبيبر حسبان حامبد الخبول  )المبدرس بقسبم  -

مستشبب   أللببه بالسببعوألية( للعببام التخببدير واإل عببال ولبب ج اذلببم بالمعهببد( للعمببا )ب

 م( 2016/2017الجامع  العا)ر )

الموا قة لل  ضجديد إلارة الدكتور / خالد كاما معز مكمد )المدرس بقسبم التخبدير  - 

واإل عببال ولبب ج اذلببم بالمعهببد( للعمببا )بمستشبب   أللببه بالسببعوألية( للعببام الجببامع  

 م(2016/2017العا)ر )

 

 اــقـ 

 كلية التمري 
اقتببرال الكليببة الموا قببة للبب   قببا السببيدة/ مبببال للبب  مكمببد السيسبب   للبب  بنببا  -

المعيدة بقسم ضمري  الصكة الن سبية بالكليبة إلب  مثبا و ي تهبا بباات القسبم بجامعبة 

 المنو ية كلية التمري  بدون ألرجتها المالية.

 قرر المجلس إرجا  المو بوع وإلاألضبه للكليبة مبرة أخبرى إللبداأل بنبا  هيكلب  للكليبة

 المنقولة منها.

اللتمباس المقبدم مبن السبيد/ حمباألة لببد الكميبد موسب  موسب  )المعيبد  بنا  لل  -

بقسببم ضمببري  الكببالت الجرحببة والطببوارا( بكليببـة التمببـري  لنقلببـه مببـن )جامعببة 

القباهرة ـ كليبة التمبري ( إلب  )جامعبة ك بر الشبيخ ـ كليبة التمبري ( ببدون ألرجتبه 

   القسم والكلية.المالية     و  موا قة مجلس

قرر المجلس إرجا  المو بوع وإلاألضبه للكليبة مبرة أخبرى إللبداأل بنبا  هيكلب  للكليبة 

 المنقول منها.
 

 كلية الصيدلة
اقترال الكلية الموا قة لل   قا السبيدة / )بيما  مجبدى إببراهيم الكمباق   بنا  لل  -

ي تها بجامعبة المنو يبة )المعيدة بقسم الكيميا  العموية الصيدلية بالكلية( إل  مثا و 

 .كلية الصيدلة باات القسم وبدون ألرجتها المالية 
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قرر المجلس إرجا  المو وع وإلاألضبه للكليبة مبرة أخبرى إللبداأل بنبا  هيكلب  للكليبة 

 المنقول منها.

اقترال الكلية الموا قة للب   قبا السبيدة / إيمبان لببد ال تبال مكمبد مببح  بنا  لل  - 

  العموية الصيدلية بالكلية( إل  مثا و ي تها بجامعبة المنو يبة )المعيدة بقسم الكيميا

 .كلية الصيدلة باات القسم وبدون ألرجتها المالية 

قرر المجلس إرجا  المو بوع وإلاألضبه للكليبة مبرة أخبرى إللبداأل بنبا  هيكلب  للكليبة 

 المنقول منها.
 

 كلية التربية للط ولة المبكرة
قببة للبب   قببا الدكتببـورة / إيمببـان  ببـور الديببـن أمببين اقتببرال الكليببة الموا  بنببا  للبب  -

)اذسببتاد المسببالد بقسببم العلببوم الن سببية بالكليببة( إلبب  جامعببة السببويس كليببة التجببارة 

 بقسم العلوم السياسية.

 القـرار : وا ــق المجلس للـ  النقـا بدون ألرجتها المالية.  
 

 منح ألقاس للمية
 كلية طب قصر العين 

نح الببدكتور / ضببامر وحيببد مكمببوأل قاسببم )المببدرس بقسببم اذ)ببعة الموا قببة للبب  مبب -

 التشخيصية بالكليـة( اللقـب العلمـ  )لو ي ـة أستاد مسالد(.

الموا قبببة للببب  مبببنح البببدكتورة / هببببة أحمبببد كمبببال للببب  )المبببدرس بقسبببم اذ)بببعة  -

 التشخيصية بالكليـة( اللقـب العلمـ  )لو ي ـة أستاد مسالد(.

الدكتورة /  ي ين لزت مكمد لل  الليث  )المدرس بقسبم اذ)بعة  الموا قة لل  منح -

 التشخيصية بالكلية( اللقب العلم  )لو ي ة أستاد مسالد(.

الموا قة لل  منح الدكتورة / ر)ا لمر  تك  لمر الكبوم  )المبدرس بقسبم التوليبد  -

 وأمرا  النسا  بالكليـة( اللقـب العلمـ  )لو ي ـة أستاد مسالد(.

 قة لل  منح الدكتور / أببو المجبد مكمبد رمبزى طبه الببوه  )المبـدرس بقسبـم الموا -

 اذ)عة التشخيصية بالكليـة( اللقب العلمـ  )لو ي ــة أستاد مسالد(.

الموا قة لل  مبنح البدكتورة /  جب   بكبرى أحمبد مكمبد )المبدرس بقسبم اذمبرا   -

 .الصدرية بالكليـة( اللقب العلم  )لو ي ـة أستاد مسالد(

الموا قة لل  منح الدكتور / جون رينيه لبيب يوسف )المبدرس بقسبم طبب اذط بال  - 

 بالكليـة( اللقب العلم  )لو ي ـة أستاد مسالد(.
 

 كلية الع ج الطبيع 
الموا قة لل  منح البدكتور / مكمبد طباهر مكمبوأل الدسبوق  )المبدرس بقسبم العلبوم  -

 ـة أستاد مسالد(.اذساسية بالكليـة( اللقـب العلمـ  )لو ي 

الموا قة لل  منح الدكتورة / إيناس السيد مكمبد أببو طالبب )المبدرس بقسبم العلبوم  -

 اذساسية بالكليـة( اللقـب العلمـ  )لو ي ـة أستاد مسالد(.

الموا قببة للبب  مببنح الببدكتور / هشببام جبب ل مهببران السببيد )المببدرس بقسببم العبب ج  -

 مـ  )لو ي ـة أستاد مسالد(.الطبيع  للجراحة بالكلية( اللقب العل
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 كلية الكاسبات والمعلومات
الموا قببة للبب  مببنح الببدكتور / ليببد مكمببد لمببرى أحمببد )المببدرس بقسببم ضكنولوجيببا  -

 المعلومات بالكليـة( اللقب العلم  )لو ي ـة أستاد مسالد(.
 

 يزرللالمعهد القوم  لعلوم ا
اذسببتاد المسببالد بقسببم الموا قببة للبب  مببنح الببدكتور / حببازم مكمببد للبب  مببالح ) -

 ضطبيقات الليزر الطبية بالمعهد( اللقب العلم  )لو ي ـة أستاد(.
 

 مسائا ضنظيمية

 كلية طب قصر العين 
الموا قة لل  الموابط والشبروط الخامبة ببالمنح والتخ يمبات المقدمبة بالبر بام   -

 .لكليةالمتكاما بنظام النقاط المعتمدة لدرجة البكالوريوس لط س البر ام  با
 

 كلية الصيدلة
الموا قة لل  خطاس اذستاد الدكتورلميد كلية الصبيدلة بشبأن إلباألة مخاطببة أمبين  -

المجلس اذلل  للجامعات لتعديا اسم ألبلوم  "للبم الوراءبة والمعلوماضيبة اإلحيائيبة " 

 إل  ألبلوم "للم الجينوم والمعلوماضية اإلحيائية"
 

 كلية الكاسبات والمعلومات
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ   قببة للبب الموا -

م( القا   بالموا قبة للب  )ببد  الدراسبة ببر بام  الماجسبتير المهنب  20/9/2016)

جنيبه مصبرى ل  700   )بكات الكواسب السكابية وضكديد ضكل بة السبالة المعتمبدة 

 . ير( بكلية الكاسبات والمعلومات
 

 لألورامالمعهد القوم  
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

م( القا بب  بالموا قببة للبب  إ ببا ة ضخصبب  التكنولوجيببا الكيويببة إلبب  20/9/2016)

ضخصصببات الماجسببتير التبب  يمكببن قبببول الكامببلين لليببه للقيببد بدرجببة الببدكتورا   بب  

بيببة وبيولوجيببة جزئيببة بالمعهببد القببوم  بيولوجيببا اذورام ضخصبب  كيميببا  حيويببة ط

 .لألورام
 

 المعهد القوم  لعلوم الليزر
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

م( القا بب  بالموا قببة للبب  معاأللببة ضقببديرات النجببال  بب   ببا ال ئكببة 20/9/2016)

م( بتقبديرات النجبال  ب   با 2006ر    )الداخلية السابقة للمعهد القوم  لعلوم الليز

% ككبد أقصب  لعبدأل 50م( مبال التقييبد بنسببة البـ 2016ال ئكة الجديدة للمعهبد  ب  )

 .السالات المعتمدة المع اة
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 إألارة الجامعة
بشببأن بيببان ب(جمببال  الكببالت المتقدمببة بطلبببات المعرو ببة مبباكرة الموا قببة للبب  ال -

 .ضكويا لجامعة القاهرة 

قبببرار مجلبببس )بببئون التعلبببيم والطببب س بجلسبببته المنعقبببدة بتببباريخ للببب   الموا قبببة -

م( القا ببببب  بالموا قبببببـة للبببببـ  السبببببتعداأل للعبببببام الجبببببامع  الجديبببببد 18/9/2016)

 م2016/2017)

قبببرار مجلبببس )بببئون التعلبببيم والطببب س بجلسبببته المنعقبببدة بتببباريخ  الموا قبببة للببب  -

لمشببكلة لدراسبببة ضسبببعير م( القا بب  بالموا قبببـة للبب  ضقريبببر اللجنبببة ا18/9/2016)

 الكتاس الجامع  وض عيا وحدات الكتاس الجامع  بالكليات.

قببببرار مجلببببس )ببببئون التعلببببيم والطبببب س بجلسببببته المنعقببببدة بتبببباريخ  بنببببا  للبببب  - 

م( القا   باإلحاطة للمبا  بقبرار المجلبس اذللب  للجامعبات والخبا  18/9/2016)

كة والشبرطة )الكبارت الباهب ( بمنح الطب س أبنبا  الشبهدا  مبن رجبال القبوات المسبل

 الاى يتيح لهم كا ة الخدمات الت  ضقدمها الجامعة ألون مقابا.

قببرر المجلببس اإلحاطببة للمببا  بقببرار مجلببس )ببئون التعلببيم والطبب س بتبباريخ 

 م(    هاا الشأن.18/9/2016)

قببببرار مجلببببس )ببببئون التعلببببيم والطبببب س بجلسببببته المنعقببببدة بتبببباريخ  بنببببا  للبببب  -

قا   باإلحاطة للمبا  بقبرار المجلبس اذللب  للجامعبات والخبا  م( ال18/9/2016)

 .بكي ية معاملة الط س السوريين الملتكقين بالمرحلة الجامعية اذول  

 قرر المجلس سكب المو وع من جدول اذلمال المعرو  لمزيد من الدراسة.

قببة بببين خطبباس السببيد مببدير المدينببة الجامعيببة للطلبببة لتو ببيح الع  الموا قببة للبب  - 

جمعيبببة التبببدريب المهنببب  واذسبببر المنتجبببة ببببالجيزة والمبببدن الجامعيبببة وض عيبببا ألور 

ال شببطة بالمببدن الجامعيببة مببن أجببا ضقببديم خببدمات مجا يببة لطلبببة وطالباضهببا المببدن 

 الجامعية 

خطاس السيد اللوا  مكا ظ الجيزة بشأن طلب إألراج الواحبات البكريبة  الحاطة للماَ  -

% مبن الكبد اذأل ب  المعلبن للكليبات 2يدة من ضخ ي   سبة البـ  من المناطق المست 

 ودل  أسوة بمكا ظت  )مال وجنوس سينا .

خطاس اذستاد البدكتور / مبدير مركبز جامعبة القباهرة للتعلبيم الم تبول  الموا قة لل  -

بشببأن ضوسببيال ضغطيببة قنبباة جامعببة القبباهرة ال مببائية لتشببما ضغطيببة اذ شببطة المختل ببة 

 مال ضشكيا مجلس إألارة للقناة ولما خريطة لما ضكون لليه القناة. رة.لجامعة القاه

بشبأن مبنح جبوائز الجامعبة )التميبز ـ التقديريبة ـ  المعرو بة مباكرةال الموا قة للب  -

 .م( 2015الت و  العلم  ـ التشجيعية ـ القترال( للعام الجامع  )

ليم الم تول المرجبأ القببول بشأن ض عيا برام  التع المعرو ة ماكرةال الموا قة لل  -

بهببا للبب  أن ضصببرر  سبببة مسببتكقات التببدريس للسبباألة ألمببا  هيئببة التببدريس و قببا  

ا بنسبة    .% من مستكقات التدريس50ذلداأل الط س ذقا من خمسين ألارس 

قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

موا قبة للب  ضعبديا القوالبد الماليبة للمسباهمة  ب  سب ر م( القا   بال20/9/2016)

السبباألة ألمببا  هيئببة التببدريس  بب  قطبباع العلببوم )الطبيببة ـ الهندسببية ـ اذساسببية( 

لكمببور مببدضمرات بالخببارج مببال إل ببا  الهيئببة المعاو ببه والمدرسببين البباين مببر للبب  

ا من )  م(1/1/2017ضعيينهم سنتان لل  أن يطبق القرار بد  
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 الجامعيةالمستش يات 
بشبأن الطلببات المقدمبة مبن السباألة العباملين  المعرو بة ماكرةلدم الموا قة لل  ال -

 .بمستش يات جامعة القاهرة بشأن التعيين    و ي ة زميا 
 

 ةــمسائا مالي

 كلية الصيدلة
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

  بالموا قة لل  ر ال قيمة المساهمات  ظير خبدمات ضعليميبة م( القا 20/9/2016)

ا مببن العببام الجببامع  ) م( لطبب س الدراسببات العليببا بكليببة 2016/2017وبكثيببة بببد  

 الصيدلة.

 

 كلية الطب البيطرى
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

لبب  زيبباألة الرسببوم المقببررة  ظيببر اللتماسببات م( القا بب  بالموا قببة ل20/9/2016)

جنيبه( بكليبة  25جنيبه( إلب  ) 10والتظلمات من الط س إللباألة رمبد البدرجات مبن )

 الطب البيطرى.

 

 كلية اإلل م
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

م إألارة اإللبب م واقتصبباألياضه م( القا بب  بالموا قببة للبب  ضببدريس ألبلببو20/9/2016)

باللغة العربيبة حيب  يبدرس باللغبة اإل جليزيبة بكليبة اإللب م وضكديبد مسباهماضه بمبلبغ 

ا مببن العببام الجببامع   7000 جنيببه للبب  أن يببتم  ببتح ببباس القبببول للد عببة الجديببدة بببد  

 م( مر ق ال ئكة المالية .2016/2017)

والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  قببرار مجلببس الدراسببات العليببا الموا قببة للبب  -

م( القا بببب  بالموا قببببة للبببب  ضعببببديا قيمببببة المصببببرو ات الدراسببببية 20/9/2016)

( 5000المسببتكقة لببدبلوم إألارة اإللبب م واقتصبباألياضه باللغببة اإل جليزيببة مببن مبلببغ )

( سبببعة اآلر جنيببه بببد ا  مببن العببام الجببامع  7000خمسببة اآلر جنيببه إلبب  مبلببغ )

 .ية اإلل مم( بكل2016/2017)
 

 إألارة الجامعة
بشأن التماأل الكساس الختام  لمواز ة جامعة القاهرة المعرو ة ماكرة ال بنا  لل  -

 م(.2015/2016للعام المال  )

 قرر المجلس الموا قة لل  التماأل الكساس الختام .

قبببرار مجلبببس الدراسبببات العليبببا والبكبببو  بجلسبببته المنعقبببدة بتببباريخ  بنبببا  للببب  -

م( القا ببب  باإلحاطبببة للمبببا  بخطببباس اذسبببتاد البببدكتور رئبببيس قطببباع 22/5/2016)

الشئون الثقا يبة والبعثبات بشبأن ضعبديا قبيم الرسبوم والمصبرو ات الدراسبية المقبررة 

للببب  الطببب س الوا بببدين بكيببب  يكببببون السبببداأل بالبببدولر اذمريكببب  للعبببام الجببببامع  
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مببن قبببا للبب  م( مببال اسببتمرار ضطبيببق الرسببوم والمصببرو ات المتبببال 2016/2017)

 م(.2015/2016الط س الوا دين السابق التكاقهم بالدراسة حت  )

قبببرر المجلبببس اإلحاطبببة للمبببا  بقبببرار مجلبببس الدراسبببات العليبببا والبكبببو  بتببباريخ 

 م(    هاا الشأن.20/9/2016)
 

 )ئون الط س
 كلية الكقو 

( مبن 6) خطاس اذستاد الدكتور لميد كلية الكقبو  بشبأن قببول لبدأل الموا قة لل   -

الطبب س حببامل  الثا ويببة العامببة لهبباا العببام ل لتكببا  بقسببم الدراسببة باللغببة اإل جليزيببة 

 بالكلية س.

( مببن المتمببررين مببن قببرار الجامعببة ب(لبباألة 12بشببأن ضن يببا الككببم الصبباألر لعببدأل ) - 

( طالبب  قبدت 218المتكان    ماألة القبا ون التجبارى مبال ضطبيبق الككبم للب  لبدأل )

 ضهم.كراسات إجابا

القببـرار : الموا قببة للبب  ضطبيببق مببا ا تهبب  إليببه منطببو  الككببم للبب  جميببال الكببالت   

بمنكهم متوسط الدرجات الت  حصبا لليهبا الطب س  ب  بباق  المبواأل س ودلب  ولبدألها 

 ( حالة بال رقة الثالثة    ماألة القا ون التجارى.218)

ارا مكمد مكمد أببو سبليمه بشأن ضكويا الطالبة/ ي المعرو ة ماكرةال الموا قة لل  -

من اذكاأليمية الدولية للهندسة وللوم اإلل م إل  كليبة الكقبو  جامعبة القباهرة للعبام 

 م(.2016/2017الجامع  )

 

 كلية طب القصر العين 
اللتمباس المقبدم مبن الطالبب / مكمبد  صبر البدين لببد البراز  الم صبـول  بنا  لل  -

ه  رمبة اسبتثنائية أخيبرة لبدخول امتكبان مباألة مـن كلية الطب ـ جامعبة القباهرة لمنكب

م( لستن األ   مرات ألخول المتكان من 2016البكتريا ـ ال رقة الثالثة ـ ألور سبتمبر )

 الداخا والخارج.

 قرر المجلس إحالة المو وع إل  المستشار القا و   للجامعة.

 

 كلية الع ج الطبيع 
/ مير با حلبيم لبيبب للموا قبـة للب   قلهبـا اللتماس المقدم من الطالبة الموا قة لل   -

 إلـ  جامعة القاهرة )كلية الع ج الطبيع (.

 

 كلية طب ال م واذسنان
قبببرار مجلبببس )بببئون التعلبببيم والطببب س بجلسبببته المنعقبببدة بتببباريخ  الموا قبببة للببب  -

م( القا   بالموا قبـة للب  ضبدريس مباألة "الميكروبيولبوج " لل رقبة 18/9/2016)

من ال رقة اذول  وضدريس ماألة "ضنمية المهارات"    ال رقة اذولب  ببدل   الثا ية بدل  

 .الثا ية بكلية طب ال م واذسنان قةمن ال ر
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 كلية طب ال م واذسنان
خطبباس لببوا  طبيببب/ مببدير إألارة الخببدمات الطبيببة  .م بشببأن قيببد النقيببب  بنببا  للبب  -

يبة طبب ال بم واذسبنان جامعبة طبيب أسنان مكل ة/ )رو  يسرى لبد ل للتسجيا بكل

 القاهرة.

قرر المجلس الموا قة لل  قيد وضسجيا الطبيبة الماكورة بدرجة الماجستير ضخصب  

لبب ج الجبباور مببال اسببتثنائها مببن )ببرط التقببدير كمببا وا ببق المجلببس للبب  ضكديببد لببدأل 

)ألارس واحد(    كا لام لمستش يات القبوات المسبلكة للب  أن يعبر  للب  مجلبس 

 موا قة سنويا .الجامعة لل

 

 كلية الصيدلة
بشأن حالة الطالب / جبون  ريبد أ بور  ريبد المقيبد  المعرو ة ماكرةال الموا قة لل  -

 .م( بكلية الصيدلة 2015/2016مع  )بال رقة الرابعة با  لإللاألة للعام الجا

 والسمال بدخول الطالب المتكان.

ة بشببأن قبببول الطالببب/ رامبب  خطبباس اذسببتاد الببدكتور لميببد كليببة الصببيدلبنببا  للبب   -

طلعت  ا ميخائيا ل لتكا  ببر ام  السالات المعتمبدة بال رقبة اذولب  للعبام الجبامع  

 م( بالكلية.2016/2017)

قرر المجلس الموا قة لل  قبول الطالب ل لتكا  ببر ام  السالات المعتمبدة بال رقبة 

 م( بكلية الصيدلة.2016/2017اذول  للعام الجامع  )

اللتماس المقدم من الطالبب / زيباأل حمبدى لببد العزيبز مكمبد إلل ائبه مبن نا  لل  ب -

المصرو ات الدراسية بقسم الصيدلة اإلكلينيكية بكليبة الصبيدلة  بمن مبنح المت بوقين 

 ألراسي  ا.

قرر المجلس الموا قة لل  قبول الطالبب المباكور  ب  بر بام  السبالات المعتمبدة مبال 

 .% 50ضخ ي  الرسوم بنسبة 

 

 إألارة الجامعة
خطاس مدير إألارة التكا ا الجتمال  بشأن قبول طلبات طب س ال رقبة  الموا قة لل  -

 .اذول  بجميال الكليات ألون أل ال الطالب المصرو ات

بشبببأن التمببباأل كشبببور الطببب س المكبببولين لكليبببات  بنببا  للببب  المببباكرة المعرو بببة -

 م(.2016/2017الجامعة    العام الجامع  )

لس الموا قة لل   قا قيد الط س الاين استن اوا مرات الرسوس مبن جامعبة قرر المج

القاهرة ألون  يرهبا مبن الجامعبات للب  أل ينطببق دلب  للب  الطب س الم صبولين مبن 

 كليات الشرطة.

 اض اقيات التعاون

 

 كلية القتصاأل والعلوم السياسية
ه المنعقببدة بتبباريخ قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببت الموا قببة للبب  -

م( القا   بالموا قة لل  ضجديد ماكرة الت باهم ببين )جامعبة القباهرة ـ 20/9/2016)



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                 2016سبتمبر –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

كلية القتصاأل والعلوم السياسية( و )جامعة هامبورج ـ معهبد القبا ون والقتصباأل(  ب  

 .مجالت البك  والتعليم والتباألل وبرام  التدريب دات الهتمام المشترب
 

 كلية الهندسة
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  لموا قببة للبب ا -

م( القا   بالموا قة لل  مباكرة الت باهم ببين )جامعبة القباهرة كليبة 15/12/2014)

الهندسة( و )جامعـة كيو   ه  ـ كلية اإللكترو يات والمعلومات( بكوريا الجنوبيبة  ب  

 .يبمجالت البكو  والتعليم وبرام  التدر
 

 إألارة الجامعة
قببرار مجلببس الدراسببات العليببا والبكببو  بجلسببته المنعقببدة بتبباريخ  الموا قببة للبب  -

م( القا بب  بالموا قببة للبب  مبباكرة الت بباهم بببين )جامعببة القبباهرة( و 20/9/2016)

 .)جامعة ميري  د بأمريكا(

لببس بروضوكببول التعبباون بببين جامعببة القبباهرة والمجالموا قببة مببن حيبب  المبببدأ للبب   -

التصديرى للصنالات الطبية.مال ضشكيا لجنة لدراسة إ شا  مركبز التكبا د والدراسبات 

 الكيوى والدراسات اإلكلينيكية.

 

 ضشكيا لجان ومجالس
 إألارة الجامعة

بشأن ضعيين أحد الساألة  واس رئيس الجامعبة )رئيسبا   المعرو ة ماكرةال بنا  لل  -

س وكببال  ضعيببين أحببد السبباألة اذسبباضاة لمجلببس ضأأليببب( السبباألة ألمببا  هيئببة التببدريس 

 .م( 2016/2017)بكلية الكقو ( لموا     ضشكيا المجلس للعام الجامع  )

قبببرر المجلبببس الموا قبببة للببب  ضشبببكيا مجلبببس ضأأليبببب السببباألة ألمبببا  هيئبببة 

 م( لل  النكو التال  : ـ2016/2017التدريس لن العام الجامع  )
الببببدكتور/ سببببعيد يكيبببب  مكمببببوأل 

  ــو
 ئيــس الجامعــــة  ائــب ر

 لشئون خدمة المجتمال وضنمية البيئة
 رئيسا  

 وكيــا كليـــــة الكقـو  الدكتور/ لبد المنعم مكمد زمزم
 لشــئون التعليــم والطــ س

 لموا  

 

 )ئون ألما  هيئة التدريس
 إألارة الجامعة

لببامر اللتمبباس المقببدم مببن اذسببتادة الببدكتورة / لزيببزة مكببروس مكمببد  بنببا  للبب  -

لميببد كليببة الطببب البيطببرى السببابق لسببكب قببرار إقالتهببا مببن لمبباألة الكليببة بنببا  للبب  

 .برا ة النيابة ووقف جميال اإلجرا ات القا و ية الت  ضم اضخادها  دها 

قرر المجلس باإلجمباع لبدم الموا قبة للب  اللتمباس المعبرو  للب  أن يبقب  الكبال 

 قمائية.لل  ما هو لليه لكين ال صا    الدلاوى ال
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 ضعديا لوائح
 كلية التمري 

خطبباس اذسببتاد الببدكتور لميببد كليببة التمببري  بشببأن الموا قببة للبب   الموا قببة للبب  -

 .التعدي ت الخامة ب ئكة البر ام  المكثف بكلية التمري 

 

 كلية التربية النولية
وليبة الموا قة لل  التعدي ت والتصكيكات الت  أومت بهبا لجنبة قطباع التربيبة الن -

والقتصاأل المنزل  بالمجلس اذللب  للجامعبات ب ئكبة الدراسبات العليبا بقسبم اإللب م 

 .التربوى بكلية التربية النولية 
 

 هدايا وضبرلات
 

 كلية القتصاأل والعلوم السياسية
الموا قببببة للبببب  قبببببول التبببببرع المقببببدم مببببن السبببب ارة اذمريكيببببة بالقبببباهرة بمبلببببغ  -

ون أل  با وخمسبمائة وسببعة وسببعون جنيهبا  و صبف جنيه )ستة وضسبع 50س577س96

مببال .جنيببه( للمسبباهمة  بب  أللببم أ شببطة  مببودج مكاكبباة الكببو جرس اذمريكبب  بالكليببة 

 الشكر.

 

 كلية التجارة
التببرع المقبدم مبن اذسبتاد البدكتور/ أ)برر جمبـال الديبـن لببـد  الموا قة لل  قبول -

يه )خمسون ألف جنيه مصبرى  قبط جن 000س50الرحمن اذستاد بكلية التجارة بمبلغ 

 ل ير( لصالح مندو  الدراسات العليا وأللم البكو  العلمية مال الشكر.
 

 لية التمري ك
التبرع المقدم من البدكتورة / هالبة لببد المبنعم إببراهيم المبدرس الموا قة لل  قبول  -

جنيببه )خمسببون ألببف جنيببه مصببرى ل يببر( لصببالح  000س50بكليببة التمببري  بمبلببغ 

   الدراسات العليا وأللم البكو  العلمية.مال الشكر.مندو

التبرع المقدم من الدكتورة / ها م لببد ل مكمبد المبدرس بقسبم  الموا قة لل  قبول -

جنيبه )خمسبون ألبف جنيبه مصبرى  000س50ضمري  اذط ال بكلية التمبري  بمبلبغ 

 ر.الشكمال ل ير( لصالح مندو  الدراسات العليا وأللم البكو  العلمية 
 

 كلية الع ج الطبيع 
التبرع المقدم مبن البدكتور / ياسبر ضو يبق مكمبد سبالم المبدرس  الموا قة لل  قبول -

 جنيه )خمسون ألف جنيه مصرى 000س50بقسم اذط ال بكلية الع ج الطبيع  بمبلغ 

 ل  ير( لصالح مندو  ضطوير الدراسات العليا وأللم البكو  العلمية مال الشكر.
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 الةكلية الزر
الموا قببة للبب  قبببول الهديببة المقدمببة مببن اذسببتاد الببدكتور/ إبببراهيم مكمببد حبيببب  -

)اذستاد المت را بقسم اذرا ب  بالكليبة( وهب  لببارة لبن وأليعبة طويلبة الجبا بأحبد 

 جنيبببببببببببه )مائبببببببببببة ألبببببببببببف جنيبببببببببببه مصبببببببببببر  000س100البنبببببببببببوب بمبلبببببببببببغ 

ن بقسبم اذرا ب  ل  ير( يتم الصرر من ريعها لل  أول لشرة من الطب س الملتكقبي

 بالكلية مال الشكر.

اقترال الكلية الموا قة للب  قببول التببرع المقبدم مبن المهنبدس / سبمير  بنا  لل  -

(  ب  مبنب   سبيولجيا الكيبوان R&Dالسمان إل شا  وحدة لتطوير بكو  اذرا ب )

جنيه)مائت  ألف جنيه ل ير( وأن يتم إطب   اسبم سبياألضه لليهبا  000س200بمبلغ 

 .لما يباله من جهد معنوى وماألى للقسم الاى ضخرج منه  ظرا  

قرر المجلس الموا قة لل  قبول التبرع مال الشكر وإرجا  إط   السم لكين لر ه 

 لل  اللجنة المشكلة لهاا الشأن.
 

 ازاتـــاج
 كلية اآلألاس

م( 27/7/2016م( حتبببب  )26/5/2016الموا قببببة للبببب  احتسبببباس ال تببببرة مببببن ) -

اس أحمببد لبببد الكلببيم )المعيببدة بقسببم اللغببة الصببينية وآألابهببا بالكليببة( للدارسببة / ماهيتبب

لل  أ ها )إجازة خامبة ببدون مرضبب( لسبتكمال اإلجبرا ات المطلوببة للكصبول للب  

 .الشهاألة وضوءيقها
 

 كلية العلوم
اللتماس المقدم من اذستاد الدكتور/ أحمد ج ل حلم  لبد  اذستاد  الموا قة لل  -

ا مبببببن بكليبببببة العلبببببو م بالموا قبببببة للببببب  منكبببببه إجبببببازة لمبببببدة ء ءبببببة أ)بببببهر ببببببد  

 م(.1/11/2016)

 

 كلية طب قصر العين 
م( التبب  30/6/2015م( حتبب  )1/7/2014الموا قببة للبب  احتسبباس ال تببرة مببن ) -

ضجاوزهبببا البببدكتور/ مجبببدى مكمبببـد لبببـز العبببـرس )اذسبببتاد المسبببالد بقسبببم اذ)بببعة 

ة الخامة الممنوحة لسبياألضه لمرا قبة الزوجبة التشخيصية بالكلية( لقب ا تها  اإلجاز

 لل  أ ها )إجازة خامة بدون مرضب(

بشببأن إلبباألة لببـر  اللتمبباس المقببدم مببن اذسببتاد الببدكتور/ إيهببـاس مببـ ل لبببد  -

المجيد لبد الرحمن جباألو )اذسبتاد بقسبم جراحبـة العظبـام( بكليـبـة طبـب قصبر العينب  

 بدون مرضب.بقبول لار  واحتساس ضغيبه إجازة خامة 

قرر المجلس الموا قة لل  اللتمباس المعبرو  واحتسباس  تبرة ضغيببه إجبازة خامبة 

 بدون مرضب وإلغا  الموا قة السابقة ب( ها  خدمة سياألضه.

م( التبب  30/5/2016م( حتبب  )1/1/2016الموا قببة للبب  احتسبباس ال تببرة مببن ) -

اد بقسبم جراحبة العظبام ضجاوزها اذستاد الدكتور/ مكمـد أحمبد لباألل المصبرى )اذسبت
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بالكلية( لقب ا تها  اإلجازة الخامة بدون مرضب لمرا قبة الزوجبة للب  إ هبا  إجبازة 

 .خامة بدون مرضب

 

 كلية طب ال م واذسنان
م( التببب  1/7/2016م( حتببب  )3/5/2016الموا قبببة للببب  احتسببباس ال تبببرة مبببن ) -

الستعا بات السبنية ضجاوزضها الدكتورة / لميا   بيبا )بريف سبماحة )المبدرس بقسبم 

المثبتة بالكلية( لقب إ تها  إجازضهبا الخامبة ببدون مرضبب لمرا قبة البزوج للب  إ هبا 

 )إجازة خامة بدون مرضب(

بشأن حالة الطبيببة / ألاليبا لباألل مكمبوأل قيصبرل  المبدرس المسبالد بقسبم المبواأل   -

ا مببببن  الكيويببببة بكليببببة طببببب ال ببببم واذسببببنان والتبببب  ضطلببببب إجببببازة التياأليببببة بببببد  

 م( 8/9/2016م( حت  )10/8/2016)

ا مبببن  قبببرر المجلبببس الموا قبببة للببب  مبببنح سبببياألضها إجبببازة خامبببة ببببدون مرضبببب ببببد  

 م(.8/9/2016م( حت  )10/8/2016)
 

 معهد الدراسات والبكو  اإلحصائية
خطببباس اذسبببتاد البببدكتور لميبببد معهبببد الدراسبببات والبكبببو  اإلحصبببائية  بنبببا  للببب  -

لبدكتور/ مكمببد  بارو  لببد الهبباألى )المبدرس بقسببم لتو بيح ر ب  المهمببة العلميبة ل

 للوم الكاسب بالمعهد(.

الموا قببة للبب  ضجديببد مببنح الببدكتور/ مكمببـد  ببارو  لبببد الهبباألى إجببازة  قببرر المجلببس

 .خامة لمهمة للمية

 

 ا ها  خدمة

 المعهد القوم  لألورام
 الموا قببة للبب  التبببار الببدكتورة /جيهببان رز  لبيببب بطببرس )المببدرس بقسببم طببب -

ا مبببببن  اذورام بالمعهبببببد( مسبببببتقيلة مبببببن لملهبببببا والتببببببار خبببببدمتها منتهيبببببة ببببببد  

م( ضاريخ ا قطالها لن العما لقب ا تهبا  اإلجبازة الخامبة الممنوحبة 12/1/2016)

لسياألضها لمرا قبة البزوج ببدون مرضبب.مال إلبزام سبياألضها بسبداأل مبا قبد يكبون مسبتكقا  

 .لليها من التزامات مالية قبا المعهد والجامعة

 

 كلية الكاسبات والمعلومات
اقتببرال الكليببة الموا قببة للبب  التبببار الببدكتور/ كببريم مكمببد للبب  ألرويبب)  بنببا  للبب  -

ا  المدرس بقسم  ظم المعلومات بالكلية مستقي   من لملبه والتببار خدمتبه منتهيبة ببد  

 .م( لقب ا تها  اإللارة الممنوحة لسياألضه 1/9/2015من )

 ع إل  المستشار القا و   للجامعة.قرر المجلس إحالة المو و
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  المعهد القوم  لعلوم الليزر
الموا قة لل  التبار البدكتور/ مكمبوأل حن ب  مكمبوأل لببد ال تبال )المبدرس بقسبم  -

ضطبيقببات الليببزر  بب  القياسببات والكيميببا  المببوئية والزرالببة بالمعهببد مسببتقي   مببن 

ا مبن ) ضباريخ ا قطالبه لبن العمبا  م(1/1/2016لمله والتببار خدمتبه منتهيبة ببد  

   .لقب ا تها  اإلجازة الخامة بدون مرضب الممنوحة لسياألضه لمرا قة الزوجة 

قبا المعهد  مال إلزام سياألضه بسداأل ما قد يكون مستكقا  لليه من التزامات مالية

 والجامعة.

  التـــاستق
 كلية اآلألاس

/ أ يسة أليبان ر)باأل المخز جب   الموا قة لل  قبول الستقالة المقدمـة مـن الدكتورة -

ا مبن ) م( 1/9/2016)المدرس المت را بقسبم اللغبة اإل جليزيبة وآألابهبا بالكليبة(  ببد  

ودل  لظرور خامة.مال إلزام سياألضها بسداأل ما قد يكون مستكقا  لليها مبن التزامبات 

 مالية قبا الكلية والجامعة.

 

 كلية طب قصر العين 
ة المقدمبـة مبـن البدكتورة / لبزة مكمبد للب  المغب وى الموا قة لل  قبول السبتقال -

ا مبببن  )اذسبببتاد المسبببالد بقسبببم الباءولوجيبببا اإلكلينيكيبببة والكيميائيبببة بالكليبببة(  ببببد  

مببال إلببزام سببياألضها .م( لقببب ا تهببا  إجازضهببا الخامببة لرلايببة اذسببرة 1/6/2016)

 الجامعة.بسداأل ما قد يكون مستكقا  لليها من التزامات مالية قبا الكلية و

الموا قة لل  قبول الستقالة المقدمـة مـن الدكتورة / مها مكموأل را   )المبدرس  -

ا مبن ) م( لقبب ا تهبا  إجازضهبا 15/9/2015بقسم اذ)عة التشخيصبية بالكليبة(  ببد  

مبال إلبزام  ية خامبة ودلب  لظبرور سب رها للخبارجالخامة بدون مرضب لظبرور أسبر

 ا  لليها من التزامات مالية قبا الكلية والجامعة.سياألضها بسداأل ما قد يكون مستكق
 

 كلية اآلءار
الموا قببة للبب  قبببول السببتقالة المقدمببـة مببـن اذسببتاد الببدكتور / لبببد الظبباهر لبببد  -

ا مببببن  السببببتار أبببببو العبببب  )اذسببببتاد المت ببببرا بقسببببم ضببببرميم اآلءببببار بالكليببببة(  بببببد  

ر)بـاأل السبياح  بجامعبة مصبر م( ودل  لتعيبين سبياألضه بكليبة اآلءبار واإل1/9/2016)

 للعلوم والتكنولوجيا.

مببال إلببزام سببياألضه بسببداأل مببا قببد يكببون مسببتكق  ا لليببه مببن التزامببات ماليببة قبببا الكليببة 

 والجامعة.
 

 

 

 

 

 

 


