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 قرارات
 مجلس جامعة القاهرة

 (م30/11/2016( بتاريخ )1157الجلسة رقم )
 

 : الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر . أوال

ستاذ الدكتور/ مخلص محموود عبود الحميود مخلوص بمناسوبة تجديود تعيوي  : تهنئة األثانيا  

سوويادتع عميوودا  ل ليووة التربيووة النوعيووةأل وتهنئووة األسووتاذة الوودكتورة / رانووـدا محمووـد 

أحمـد عبد ال ـريم بمناسبة تعيي  سيادتها مديـرا  لمـركـز التعليـم المفتـوح وتوجيوع 

د تـاج الديـ  على ما بذلع مو  جهود متميوز الش ر لألستاذ الدكتور/ السيد محمد أحم

فى أثناء إدارة سيادتع لمركز التعليم المفتوح وتهنئة سيادتع بمناسبة تعيينع عميودا  

 ل لية الهندسة.

: التأكيوود علووى السووادة العمووداء والوووكحء بضوورورة حضووورهم الموسووم الثقووافى وذلوو  ثالثووا  

 لمصلحة الجامعة.

ناهضووة العنوول والتحوورل روود الموورأة ومووا قاموو  بووع هووذ  : توجيووع التحيووة لوحوودة مرابعووا  

 الوحدة واألثر الذى تركتع على المستوى العالمى.

م( لل ليوات والقااعوات 2015/2020: التأكيود علوى تحوديل الخاوة االسوتراتيجية )خامسوا  

 فى روء خاة الجامعة والدولة.

القاهرة والمعهد  : ثم أثنى سيادتع على الجهود التي تبذلها مستشفيات جامعةسادسا  

القومي لألورام فى تاوير أدائها نحو تقديم الخدمات العحجية المجانية 

للمررىأل كما أشاد بدور األساتذة وهيئة التمريض م  أجل تحسي  الخدمات 

الابية والعحجية المقدمة للمواطني أل كما أثنى سيادتع على ما تقوم بع كلية 

الجامعة م  قوافل طبية فى المناطق طب قصر العيني وقااع خدمة المجتمع ب

األ وآخرها قافلة رأس غارب وقافلة الوادى الجديدأل وأكد المجلس  األكثر احتياج 

على أهمية استمرار القوافل الابية والعحجية فى المحافظات المختلفة 

ا أصيح  م  أدوار جامعة القاهرة فى خدمة المجتمع  .باعتبارها دور 

مووايو بووالجزائر بحضووور السوويد  8ن بووي  جامعووة القوواهرة وجامعووة : اتفاقيووة التعوواوسووابعا  

األسووووتاذ الوووودكتور/ جووووابر جوووواد نصووووار رئوووويس الجامعووووة والسووووادة النووووواب يوووووم 

 م(.21/11/2016)

ا بالوفود الزائرة:ثامن ا  : اإلحاطة علم 

  زيووارة الوودكتور/ هووود بنووي سوويل العلوووى المستشووار اإلعحمووي بسووفارة عمووان

 م(.2/11/2016تور/ جابر جاد نصار رئيس الجامعة يوم )لمقابلة األستاذ الدك

  زيوووارة الووودكتورة / زينوووب هوووارون المستشوووار الثقوووافي الليبوووي لمقابلوووة األسوووتاذ

 م(. 2/11/2016الدكتور/ جابر جاد نصار رئيس الجامعة يوم )

  زيارة وزير االتصاالت م  سنغافورة لمقابلة األسوتاذ الودكتور/ جوابر جواد نصوار

 م(.3/11/2016ة يوم )رئيس الجامع

  زيارة مو  جامعوة كوروميوة باليابوان لمقابلوة األسوتاذ الودكتور/ جوابر جواد نصوار

رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور/ عمرو أمي  محمد عدلى نائوب رئويس الجامعوة 

 م(. 3/11/2016للدراسات العليا والبحوث يوم )



 جامعة القاهرة –ز المعلومات مرك                                 2016نوفمبر  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 بيوـة لمقابلوـة األسوتاذ زيارة السفيرة / ميرف  الوتحوى مودير منظموة الموـرأة العر

الووودكتور/ عمووورو أموووي  محمووود عووودلى نائوووب رئووويس الجامعوووة للدراسوووات العليوووا 

 م(. 6/11/2016والبحوث يوم )

  زيارة رئيس شركة بنها لإلل ترونيات لمقابلة األستاذ الدكتور/ جوابر جواد نصوار

 م(. 7/11/2016رئيس الجامعة يوم )

 تور/ جوابر جوواد نصوار رئوويس الجامعووة زيوارة سووفير اليابوان لمقابلووة األسوتاذ الوودك

 م(. 16/11/2016والسادة النواب يوم )

  الوودكتور/ ليووزا ترامووونتينى موودير مركووـز دراسووات الشووـرل األوسووـ  لمقابلووـة

واألستاذ الدكتور/ عمرو أمي  محمد عدلى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليوا 

 م(. 21/11/2016والبحوث يوم )

  وحتوى  19بالجزائر لجامعة القاهرة في الفترة م  يوم  مايو 8زيارة وفد جامعة

 م(. 21/11/2016م  نوفمبر يوم ) 22

  زيارة سفير باراجواا لمقابلة األستاذ الدكتور/ جابر جاد نصوار رئويس الجامعوة

 م(.27/11/2016يوم )

  زيووارة وزيوورة الدولووة للهجوورة فووي إطووار اإلجتموواع التنسوويقي للموو تمر الوووطني

 م(.28/11/2016يوم )« ستايعبعلمائها مصر ت»

 

  المصادقـات
  إدارة الجامعة

 (1156محضوور اجتمووـاع مجلووـس جامعووـة القاهووـرة الجلسووـة رقووـم ) المصووادقة علووى -

 م(.31/10/2016بتاريـخ )

لصووادرة بووالتفويض موو  المصووادقة علووى قوورارات األسووتاذ الوودكتور/ رئوويس الجامعووة ا -

م( فووووى 30/11/2016م( حتووووى )1/11/2016خووووحف الفتوووورة موووو  ) مجلووووس الجامعووووة

 المجاالت اآلتية: 

 منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والب الوريوس( و)الدراسات العليا(. .1

تعيي  أعضاء م  الخارج بمجالس ال ليـاتأل وروم أسواتذة لمجالسوهاأل وذلو  طبقوـا   .2

 (49( مووووووـ  القانووووووـون رقووووووـم )40للفقوووووورتي  ) جووووووـ( و )هووووووـ( مـووووووـ  المـووووووـادة )

 م( بشأن تنظيم الجامعات.1972) لسـنة

 قبــــــوف هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز. .3

 مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى روء القواعد المنظمة لذل .  .4

وقوووـل قوووـيد الاوووحب وقبووووف أعوووذارهم بمرحلتوووى )الليسوووانس أو الب وووالوريوس(  .5

 و)الدراسـات العليا(.

 أعضاء هيئة التدريس الذي  عادوا خحف شهر م  تاريخ االنقااع. قَبـُوف أعذار .6

تقرير إنهاء خدمـة أعضاء هيئة التدريس الذي  لوم يعوودوا خوـحف سوتة أشوهر موـ   .7

 تاريخ االنقااع.
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حاالت تصوحيح بيانوات الودرجات العلميوة التوي حودث فيهوا خاوأأل وتتالوب العور  علـوـى  .8

مـوووـ  اإلدارة المركزيوووة للشوووئون القانونيوووة  مجلـوووـس الجامعـوووـةأل وذلووو  بعووود مراجعتهوووا

 بالجامعة.

 حــاالت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس م  خارج كليات الجامعة. .9

 إصووووودار قووووورارات إنهووووواء الخدموووووة فوووووى حووووواالت انقاووووواع أعضووووواء هيئوووووة التووووودريس .10

 والهيئوووووة المعاونوووووة المنتووووودبي  أو المعووووواري  أو مووووو  يعمووووول بشووووو ل غيووووور رسووووومى

 ة أخرى خارج الجامعة.تح  أى اسم لدى أية جه

 تفووويض السوويد األسووتاذ الوودكتور نائووب رئوويس الجامعووة للدراسووات العليووا والبحوووث .11

 فووى اعتموواد بعووض الموروووعات نيابووة عوو  السوويد األسووتاذ الوودكتور رئوويس الجامعووة

 فى قااع العحقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاهرة.

 

 تعيينـــات

 كلية اآلداب
ى تعيووي  الوودكتورة / رشووا رمووزى علووى أحموود فووى )و يفووة موودرس( الموافقووة علووـ -

 الشاغرة )بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابها( بال لية.

الموافقة على تعيي  الدكتور / السوعيد صوابر السوعيد المصورى فوى )و يفوة أسوتاذ(  - 

 الشاغرة )بقسم االجتماع( بال لية.
 

 كلية الحقول
موود رمضووان حسووني  فوى )و يفووة أسووتاذ مسوواعد( الموافقوة علووى تعيووي  الودكتور / مح -

 الشاغرة )بقسم القانون الدولى العام( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـورة / إيمووان صووحح الوودي  ريووا  يوسوول فووى )و يفووة  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم التشريعات االجتماعية( بال لية
 

 السياسية كلية االقتصاد والعلوم
الوودكتورة / مووى محموود شووريل إبووراهيم حوواف  فووى )و يفووة  الموافقووة علووـى تعيووي  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم اإلحصاء( بال لية.

الموافقوووة علوووى تعيوووي  الووودكتور / شوووهير رءو) زكوووى توووادرس فوووى )و يفوووة أسوووتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم االقتصاد( بال لية.
 

 كلية العلوم
فوى )و يفوة أسوتاذ مسواعد(  الموافقة على تعيي  الدكتور / محمد عادف محمود قودرى -

 الشاغرة )بقسم علم الحيوان( بال لية.

الموافقة علـى تعيي  الدكتور / أحمد سيد هاشم قاب فى )و يفة مودرس( الشواغرة  - 

 )بقسم الفيزياء( بال لية.

الموافقة علـى تعيي  الدكتور / محمود نجيوب محمود عبود الغنوى فوى )و يفوة مودرس(  -

 لمي روبيولوجى( بال لية.الشاغرة )بقسم النبات وا
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 كلية العلوم
الموافقة على تعيي  الدكتور / هيوثم شور) الودي  محمود فوى )و يفوة أسوتاذ مسواعد(  -

 الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتور / محموود فتحووى شووبل عبوود النبووى فووى )و يفووة أسووتاذ  - 

 ل لية.مساعد( الشاغرة )بقسم ال يمياء( با
 

 كلية طب قصر العينى 
الموافقة على تعيي  الدكتورة / نها حسوني  محمود علوى فوى )و يفوة أسوتاذ مسواعد(  -

 الشاغرة )بقسم أمرا  القلب( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتور / بوواهر محموود بوودر الوودي  عاشووور فووى )و يفووة أسووتاذ  -

 جرة( بال لية.مساعد( الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنل والحن

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتور / أحموود محسوو  حوواف  المحروقووى فووى )و يفووة أسووتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بال لية.

الموافقة على تعيي  الودكتورة / أسوماء أحمود عبود العواف عفيفوى فوى )و يفوة أسوتاذ(  -

 ( بال لية.الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكليني ية وال يميائية

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتورة / أسووماء إسووماعيل أحموود علووى فووى )و يفووة أسووتاذ(  - 

 الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكليني ية وال يميائية( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتور / محموود السوويد عووو  الشووافعى فووى )و يفووة أسووتاذ(  - 

 .الشاغرة )بقسم طب الحاالت الحرجة( بال لية

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتور / وائوول شوووقى إبووراهيم درويووذ فووى )و يفووة أسووتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بال لية.

الموافقة علوى تعيوي  الدكتوـور / أحمود عصوام محمود خورابيذ فوى )و يفوة مودرس(  - 

 الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بال لية.

مد عبد الح يم عثموان قاسوم فوى )و يفوة مودرس( الموافقة على تعيي  الدكتـور / مح -

 الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـور/ محمووـد عبووـد المالووـب محموود عبوود المالووب سووبع فووى  -

 )و يفة مدرس( الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنل والحنجرة( بال لية.

ا بووديع طوواهر قااريووة فووى )و يفووة موودرس( الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـورة / دينوو -

 الشاغرة )بقسم األمرا  النفسية( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـورة / شوويماء شوواهي  محموود عبوود الوورازل شوواهي  فووى  -

 )و يفة مدرس( الشاغرة )بقسم األمرا  الباطنة الخاصة( بال لية.

فووى )و يفووة موودرس(  الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـور / أحموود موواهر حسوو  محمووود -

 الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بال لية.

الموافقة على تعيوي  الودكتورة / عبيور سوعيد عبود الغنوى العنتبلوى فوى )و يفوة أسوتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم الافيليات( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتورة / خديجووة سوويد سوويد عبوود المجيوود فووى )و يفووة أسووتاذ  -

 شاغرة )بقسم األمرا  الجلدية( بال لية.مساعد( ال
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 كلية التمريض
الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتورة / زينووب محموود السوويد السوويد إبووراهيم فووى )و يفووة أسووتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم تمريض الباطنى الجراحى( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتورة / صووفاء محموود عبوود المالووب إبووراهيم حسووني  فووى  -

  يفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم تمريض الباطنى الجراحى( بال لية.)و

الموافقة علـى تعيي  الدكتورة / منى محمد سمير عبد الورحم  رمضوان فوى )و يفوة  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم تمريض الباطنى الجراحى( بال لية.

و يفووة الموافقوة علووـى تعيوي  الوودكتورة / إحسوان أحموود يحيوى عثمووان شورقاوى فووى ) -

 مدرس( الشاغرة )بقسم تمريض الباطنى الجراحى( بال لية.

الموافقة علـى تعيي  الدكتورة / مشمشة السيد إبراهيم رمضان فى )و يفة مودرس(  -

 الشاغرة )بقسم تمريض الباطنى الجراحى( بال لية.

الموافقوة علوى تعيووي  الودكتورة / أمول جمعووع عبود النبوى مصووافى فوى )و يفوة أسووتاذ  -

 د( الشاغرة )بقسم تمريض الباطنى الجراحى( بال لية.مساع

 

 كلية العحج الابيعى
الموافقة علـى تعيي  الدكتورة / شيري  رشاد أبو المجد فنجرى فى )و يفة مدرس(  -

 الشاغرة )بقسم العحج الابيعى ألمرا  النساء والتوليد( بال لية.

ر محموود يوسول فوى )و يفوة الموافقة علـى تعيوي  الودكتورة / شوريهان أشور) أنوو -

 مدرس( الشاغرة )بقسم العحج الابيعى للجراحة( بال لية.

الموافقة على تعيي  الدكتـور / محمد إسماعيل عاية إسماعيل العسواف فوى )و يفوة  - 

مدرس( الشاغرة )بقسم العحج الابيعى الرارابات مراحل النمو والتاور وجراحتهوا 

 عند األطفاف( بال لية.

قة علوى تعيوي  الدكتوـورة / شويماء محمود رفعو  محموود فوى )و يفوة مودرس( المواف -

الشوواغرة )بقسووم العووحج الابيعووى الرووارابات مراحوول النمووو والتاووور وجراحتهووا عنوود 

 األطفاف( بال لية.
 

 لفم واألسنانكلية طب ا
الموافقوة علووى تعيوي  الوودكتورة / مهوا وجوودى محموود ال وورداوى فوى )و يفووة أسووتاذ(  -

 )بقسم االستعارة الصناعية( بال لية. الشاغرة

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتورة / إيمووان إسووماعيل محمووود فووتح البوواب فووى )و يفووة  - 

 أستاذ( الشاغرة )بقسم المواد الحيوية( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الوودكتور / محموود فووارول عبوود ف محموود فووى )و يفووة أسووتاذ  - 

 رة الصناعية( بال لية.مساعد( الشاغرة )بقسم االستعا
 

 كلية الصيدلة 
الموافقة على تعيي  الدكتور / إيهاب محمد عبود المونعم الجوداوى فوى )و يفوة أسوتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم ال يمياء العضوية الصيدلية( بال لية.

  



 جامعة القاهرة –ز المعلومات مرك                                 2016نوفمبر  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 كلية الصيدلة
أسوتاذ الموافقة على تعيي  الدكتورة / أسماء السيد عبود اللايول كسواب فوى )و يفوة  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم ال يمياء العضوية الصيدلية( بال لية.

الموافقة على تعيي  الدكتورة / رحواب نبيول محمود شوما فوى )و يفوة أسوتاذ مسواعد(  -

 الشاغرة )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بال لية.

يفوة أسوتاذ( الموافقة علوى تعيوي  الودكتور / سوامى عبود الفتواح عبود العظويم فوى )و  - 

 الشاغرة )بقسم ال يمياء الحيوية( بال لية.

الموافقة على تعيي  الدكتورة / ياسمي  محمد فايز محمد التراس فى )و يفة أسوتاذ  - 

 مساعد( الشاغرة )بقسم ال يمياء التحليلية( بال لية.

الموافقووة علووـى تعيووي  الوودكتورة / أميمووة علووى محموود خليفووى أحموودى فووى )و يفووة  -

 الشاغرة )بقسم األدوية والسموم( بال لية.مدرس( 

 

 كلية الهندسة 
الموافقووة علووـى تعيووي  الوودكتور / أسووامة سووعيد محموودى عبوود الوورازل فووى )و يفووة  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم هندسة الايران والفضاء( بال لية.

الموافقووة علووـى تعيووي  الوودكتور / طووارل عبوود البووديع بغوودادى محمووود فووى )و يفووة  - 

 لشاغرة )بقسم هندسة القوى واآلالت ال هربية( بال لية.مدرس( ا

الموافقة على تعيي  الدكتور / وائل عبد المنعم عبود الفتواح فورج فوى )و يفوة أسوتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم هندسة القوى واآلالت ال هربية( بال لية.

س( الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـور / محموود ربوواح يوسوول عووامر فووى )و يفووة موودر - 

 الشاغرة )بقسم هندسة القوى واآلالت ال هربية( بال لية.
 

 كلية الزراعة
الموافقة علـى تعيي  الدكتورة / هند محمد عبد الغنى فى )و يفة مودرس( الشواغرة  -

 )بقسم النبات الزراعى( بال لية.

الموافقة علوـى تعيوي  الودكتورة / نانسوى نجيوب حسو  محموود فوى )و يفوة مودرس(  -

 بقسم الحشرات االقتصادية والمبيدات( بال لية.الشاغرة )

تعيووي  الوودكتور/ سووالم محموود سووالم إبووراهيم )األسووتاذ المسوواعد بقسووم  الموافقووة علووى -

 اإلنتاج الحيوانى( ب لية الزراعة بو يفة أستاذ بالقسم ذاتع.
 

 كلية الاب البيارى
ة أستاذ مسواعد( الموافقة على تعيي  الدكتورة / منى خميس جحف مبروك فى )و يف -

 الشاغرة )بقسم ال يمياء الحيوية وكيمياء التغذية( بال لية.

الموافقة على تعيي  الودكتورة / نورمي  مصوافى محمود مصوافى فوى )و يفوة أسوتاذ  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم أمرا  األسماك ورعايتها( بال لية.

يسوى فوى )و يفوة الموافقة على تعيوي  الودكتور / عوحء الودي  عبود المعاوى محمود ع -

 أستاذ( الشاغرة )بقسم أمرا  األسماك ورعايتها( بال لية.
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 كلية الاب البيارى
الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـورة / ريووم رشوواد محموود طوواحون فووى )و يفووة موودرس(  -

 الشاغرة )بقسم التشريح( بال لية.

يفووة الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـورة / أسووماء محموود إبووراهيم حسوو  حمووادة فووى )و  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم التشريح( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـورة / مووروة محموود عيوود خليفووة فووى )و يفووة موودرس(  -

 الشاغرة )بقسم الافيليات( بال لية.

 

 كلية اآلثار
الموافقة علـى تعيي  الدكتور / مراد فووزى محمود عبود السوحم فوى )و يفوة مودرس(  -

 ار( بال لية.الشاغرة )بقسم ترميم اآلث

الموافقة علـى تعيي  الدكتورة / مها أحمد على أحمود فوى )و يفوة مودرس( الشواغرة  -

 )بقسم ترميم اآلثار( بال لية.

الموافقووة علووى تعيووي  الدكتووـور / مصووافى محموود أحموود نجوودى فووى )و يفووة موودرس(  -

 الشاغرة )بقسم اآلثار المصرية( بال لية.
 

 ةمعهد البحوث والدراسات األفريقي
الموافقووة علووـى تعيووي  الوودكتورة / رشووا سووعيد صووبحى محموود سووليمان فووى )و يفووة  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم االنثروبيولوجيا( بالمعهد.

الموافقة علـى تعيي  الدكتور / سيد رشاد قرنى محمد فى )و يفة مودرس( الشواغرة  -

 )بقسم اللغات( بالمعهد.

 

 المعهد القومى لألورام
يووي  الوودكتورة / إيمووان دسوووقى طووع دسوووقى فووى )و يفووة موودرس( الموافقووة علووـى تع -

 الشاغرة )بقسم اإلحصاء الابى ووبائيات السرطان( بالمعهد.

الموافقة علـى تعيي  الدكتور / محمد سعيد أياتى سيد فى )و يفة مدرس( الشواغرة  -

 )بقسم جراحة األورام( بالمعهد.

لخووالق عبوود الوهوواب عبوود الجووواد فووى الموافقووة علووـى تعيووي  الوودكتور / أسووامة عبوود ا -

 )و يفة مدرس( الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعال وعحج اآللم( بالمعهد.

الموافقة علـى تعيي  الدكتورة / مروة محمود عبد الرحم  محمد سوليم فوى )و يفوة  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم طب األورام( بالمعهد.
 

 كلية التربية النوعية
الوودكتورة / ريهووام أحموود محموود زكووى فووى )و يفووة موودرس(  الموافقووة علووـى تعيووي  -

 الشاغرة )بقسم اإلعحم التربوى( بال لية.
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 إدارة الجامعة
بشووأن تعيووي  موو  يحوول محوول السوويد األسووتاذ الوودكتور/  المعرورووة مووذكرةال بنوواء علووى -

سعيد يحيى روو نائوب رئويس الجامعوة لشوئون خدموة المجتموع وتنميوة البيئوة ورئويس 

ب السادة أعضاء هيئة التدريس فى الدعوى التأديبية المقامة بقورار السويد مجلس تأدي

م( فق  لتنحوى سويادتع 21/1/2016( بتاريخ )89األستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم )

 ع  االستمرار فى نظر الدعوى التأديبية المشار إليها.

عودلى نائوب  قرر المجلس الموافقة علوى أن يحول األسوتاذ الودكتور/ عمورو أموي  محمود

رئيس الجامعة للدراسات العليوا والبحووث محول األسوتاذ الودكتور/ سوعيد يحيوى محموود 

رو نائب رئيس الجامعوة لشوئون خدموـة المجتموع وتنميوة البيئوـة لنظوـر هوذ  الودعوى 

 التأديبية فق .

  تعيينات غير مستوفاة

 كلية اآلداب
  حسوو  )الموودرس بقسووـم عوودم الموافقووة علووى ترقيووة الدكتووـورة / حنووان محموود حوواف -

 االجتماع بال لية( )لو يفة أستاذ مساعد(.

 

 كلية العلوم 
عدم الموافقة على ترقيوة الدكتوـور / عبوود إبوراهيم عبوود رمضوان )المودرس بقسوـم  -

 الفيزياء بال لية( )لو يفة أستاذ مساعد(.

 

 كلية الهندسة
اب )األسوتاذ المسواعد عدم الموافقة على ترقيوة الدكتوـور / حسو  تحسوي  عبود الوهو -

 بقسـم هندسة األشغاف العامة بال لية( )لو يفة أستاذ(.

عدم الموافقوة علوى ترقيوة الدكتوـورة / منيرفوا إدوارد متوى )المودرس بقسوـم هندسوة  -

 األشغاف العامة بال لية( )لو يفة أستاذ مساعد(.
 

  إعــارات

 كلية طب قصر العينى
ر / حسو  محمود أحمود عوار) )األسوتاذ المسواعد الموافقة علوى تجديود إعوارة الودكتو -

بقسم األمرا  الصدرية بال لية( للعمل )بمستشفى الدكتور سوليمان فقيوع بالسوعودية( 

ا مووووووو  )2016/2017للعوووووووام الجوووووووامعى الثوووووووام  ) م( حتوووووووى 18/7/2016م( بووووووودء 

 م(.17/7/2017)

 الموافقووة علووى تجديوود إعووارة الوودكتورة / سوولوى مختووار مصووافى عووو  )الموودرس -

بقسووم األموورا  المتوطنووة بال ليووة( للعموول )بمستشووفى اإلمووارات الوودولى باإلمووارات( 

ا موووووو  ) م( حتووووووى 1/9/2016اسووووووت ماال  للعووووووام الجووووووامعى العاشوووووور واألخيوووووور بوووووودء 

 م(31/10/2016)
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 كلية طب قصر العينى
الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتور / أحمد محمد فهمى عمور )األسوتاذ بقسوم  -

أكتوووبر بمصوور( للعووام الجووامعى الثووام   6حووة العامووة بال ليووة( للعموول )بجامعووة الجرا

 م(.2016/2017)

الموافقة على تجديد إعارة األستاذة الدكتورة / حنان محمد فتحى مصوافى )األسوتاذ  -

بقسم طب األطفاف بال لية( للعمل )بشوركة عيوادة الميودان لخودمات طوب الفوم واألسونان 

 م( 2016/2017( للعام الجامعى العاشر )مستشفى السيل بال وي 

الموافقوووة علوووى تجديووود إعوووارة الووودكتورة / مووواى حسوووي  جووووهر )المووودرس بقسوووم  -

الهسووتولوجيا بال ليووة( للعموول )بمركووز لنوودن ألبحوواث العلوووم الحيووة الابيووة ب نوودا( للعووام 

 م(2016/2017الجامعى الثام  )

إعووـارة األسووـتاذة الدكتووـورة /  اقتووراح ال ليووة عوودم الموافقووة علووى تجديوود بنوواء علووى -

نجوى عبد القوادر الحسوينى )األسوتاذ بقسوم الباطنوة بال ليوة( للعمول )بالممل وة العربيوة 

ا م  )  م( 31/8/2017م( حتى )1/9/2015السعودية( لمدة عامي  بدء 

قرر المجلس إحالة الموروع إلى األستاذ الدكتور للمستشار القانونى للجامعوة إلبوداء 

 الرأى.
 

 لية الهندسةك
اقتوراح ال ليوة عودم الموافقوة علوى تجديود إعوارة الودكتور / محموـد توفيوـق بناء علوى  -

محموود أبوالسووعود )الموودرس بقسووم هندسووة الايووران والفضوواء بال ليووة( للعموول )بمدينووة 

 م( 2016/2017زويل للعلوم والت نولوجيا بمصر( للعام الجامعى الثانى )

اح ال لية بعدم الموافقوة علوى تجديود إعوـارة الودكتور / قرر المجلس الموافقة على اقتر

 م(.2016/2017محمـد توفيـق محمد أبوالسعود للعام الجامعى الثانى )
 كلية الهندسة:

اقتراح ال لية عدم الموافقة على تجديد إعارة الدكتور/ محمد صوحح الودي   بناء على -
ي وواني ى واإلنتوواج بال ليووة( أحموود عايووع )األسووتاذ المسوواعد بقسووم هندسووة التصووميم الم

 م( 2016/2017للعمل )بشركة جنراف ال تري  بأمري ا( للعام الجامعى الثام  )
قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة الدكتور/ محمد صحح الدي  أحمد عاية للعام 

 م(.2016/2017الجامعى الثام  )

 

 كلية دار العلوم
محموود أحموود حسوو  إبووراهيم )الموودرس بقسووم  الموافقووة علووى تجديوود إعووارة الوودكتور / -

الشريعة اإلسحمية بال لية( للعمول )بجامعوة اإلموام محمود بو  سوعود بالسوعودية( للعوام 

 م(2016/2017الجامعى الثام  )
 

 كلية التخاي  اإلقليمى والعمرانى
اقتوراح ال ليوة عودم الموافقوة علوى تجديود إعوارة الودكتورة / غوادة محموود  بناء علوى -

محموود )الموودرس بقسووم التخاووي  العمرانووى بال ليووة( للعموول )بوودائرة التخاوووي  حوواف  

ا موووووو  2016/2017والمسوووووواحة بالشووووووارقة( للعووووووام الجووووووامعى الخووووووامس ) م( بوووووودء 

 م( تاريخ نهاية العقد.6/5/2017م( حتى )1/9/2016)
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 قرر المجلس إرجاء الموروع لحـي  حضور األستاذ الدكتور عميد ال لية.

 

 ألورامالمعهد القومى ل
الموافقة على تجديد إعارة الدكتور / أشر) أحمد محمد الودكرورى )المودرس بقسوم  -

علوم الليزر وتفاعحتع بالمعهود( للعمول )بجامعوة البيرتوا ب نودا( للعوام الجوامعى العاشور 

ا موووو  )2016/2017) م( نهايووووة السوووونوات 16/1/2017م( حتووووى )1/7/2016م( بوووودء 

 العشر المسموح بها

علووى تجديوود إعووارة األسووـتاذ الوودكتور / السووـيد أشووـر) عبوود الحميوود حسووي  الموافقووة  -

)األسوووتاذ بقسوووم جراحوووة األورام بالمعهووود( للعمووول )بشوووركة الزيووو  العربيوووة السوووعودية 

ا موو  ) م( حتووى 1/9/2016بالسووعودية( اسووت ماال  للعووام الجووامعى العاشوور واألخيوور بوودء 

 م(.30/9/2016)

 

 كلية التربية النوعية 
فقة على تجديد إعارة الدكتور / محمد فتحى أبـو النجا )األسوتاذ المسواعد بقسوم الموا -

التربيووة الفنيووة بال ليووة( للعموول )بوووزارة الثقافووة والفنووون والتووراث بدولووة قاوور( للعووام 

 م(.2016/2017الجامعى السابع )

الموافقووة علووى تجديوود إعووارة الوودكتور / محموود طووارل عبوود الفتوواح )الموودرس بقسووم  -

بية الفنية بال لية( للعمل )بجامعة السلاان قابوس بسولانة عموان( للعوام الجوامعى التر

ا م  )2016/2017التاسع )  م(30/6/2017م( حتى )1/7/2016م( بدء 
 

  دـــتجديد تعاق
 كلية الهندسة

الموافقووة علووى تجديوود تعاقوود األسووـتاذ الدكتووـور/ حسوو  السوويد الشووياف )أسووتاذ العلوووم  -

مووواد الخووام السووابق بجامعووة فلوريوودا بأمري ووا( للعموول بقسووم هندسووة والت نولوجيووا وال

ا موو  ) م( بم افووأة 29/9/2016المنوواجم والبتووروف والفلووزات بال ليووة لموودة عووامي  بوودء 

( موو  قووانون 123جنيووع( شووهريا  وذلوو  فووى روووء نووص المووادة ) 1500ماليووة قوودرها )

 م(2012( لسنة )84تنظيم الجامعات والمستبدف بها قانون رقم )
 

 منح ألقاب علمية
 كلية العلوم

خااب األستاذ الدكتور أموي  عوام المجلوس األعلوى للجامعوات بشوأن ترقيوة  بناء على -
الوودكتور/ أحموود أحموود علووى رفعوو  )األسووتاذ المسوواعد بقسووم الجيولوجيووا ب ليووة العلوووم( 

 بو يفة أستاذ.
 أستاذ. ة يفقرر المجلس الموافقة على ترقية الدكتور/ أحمد أحمد على رفع  بو

 

 كلية طب قصر العينى
الموافقة على منح الدكتورة / أمانى إبراهيم محمد محمد عاية )المدرس بقسوم طوب  -

 األطفاف بال لية( اللقب العلمى )لو يفــة أستاذ مساعد(.
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 كلية طب قصر العينى
م الموافقة على منح الدكتورة / والء أبو القاسم إسماعيل عبد المولى )المدرس بقسو -

 طب األطفاف بال لية( اللقب العلمى )لو يفــة أستاذ مساعد(.

الموافقة على منح الدكتورة / صفاء محمد عبد الرحم  شور) )المودرس بقسوم طوب  -

 األطفاف بال لية( اللقب العلمى )لو يفــة أستاذ مساعد(.

 الموافقووة علووى موونح الوودكتورة / نجووحء فريوود السوويد السوويد محمووود )الموودرس بقسووم - 

 الاب الشرعى بال لية( اللقب العلمى )لو يفــة أستاذ مساعد(.

الموافقووة علووى موونح الوودكتور / إيهوواب أحموود محموود محموود الرفوواعى )الموودرس بقسووم  -

 جراحة المخ واألعصاب بال لية( اللقـب العلمـى )لو يفــة أستاذ مساعد(.

الموودرس بقسووم الموافقووة علووى موونح الوودكتور / محموود حوواف  شووعبان السوويد أحموود ) - 

 التشريح بال لية( اللقب العلمى )لو يفــة أستاذ مساعد(.
 

 كلية التمريض
الموافقة على منح الدكتـورة / داليوا صوحح الودي  عبود المونعم السوعداوى )الموـدرس  -

 بقسـم تمريض الباطنى الجراحى بال ليـة( اللقب العلمـى )لو يفــة أستاذ مساعد(.

 

 كلية العحج الابيعى
الموافقة على منح الدكتورة / رهام حسي  عبد الحميد محمود دياب )المودرس بقسوم  -

 العلـوم األساسية بال ليـة( اللقـب العلمـى )لو يفة أستاذ مساعد(.

الموافقووة علووى موونح الوودكتور / سووامح رفعوو  أحموود إبووراهيم )الموودرس بقسووم العلوووم  -

 مساعد(.األساسية بال لية( اللقب العلمى )لو يفــة أستاذ 
 

 كلية طب الفم واألسنان
الموافقة على منح الدكتورة / مناف أحمد مفيود الشويخ )الموـدرس بقسوـم طوب أسونان  -

 األطفاف بال ليـة( اللقب العلمـى )لو يفــة أستاذ مساعد(.

الموافقوووة علوووى مووونح الووودكتور / عمووورو حسووونى مصوووافى الخوووادم )المووودرس بقسوووم  -

 ( اللقـب العلمى )لو يفة أستاذ مساعد(.االستعارـة الصناعيـة بال ليـة

 

 المعهد القومى لألورام
الموافقة على منـح الودكتور / أشوـر) حامود محمود حسوونة )األسوتاذ المسواعد بقسوم  -

 األشعة العحجية والاب النووى بالمعهد( اللقب العلمى )لو يفـة أستاذ(.
 

 كلية الدراسات العليا للتربية
تورة / زينووب علووى محموود علووى )المووـدرس بقسووـم دراسووات الموافقووة علووى موونح الوودك -

 الافولة بال ليـة( اللقب العلمـى )لو يفــة أستاذ مساعد(.
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 المستشفيات الجامعية
الموافقووة علووى موونح الوودكتور / محمووود أحموود محمووود نجيوود  )زميوول الجراحووة العامووة  -

المعادلووة لدرجووة بالمستشووفيات الجامعيووة( اللقووب العلمووى لو يفووة اسووـتشارى مسوواعد و

 م(1993( لسنة )115أستاذ مساعد بال ادر الجامعى وذل  طبقا  للقانون رقم )
 

 مسائل تنظيمية

 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى -

  عووة ومعاهوودها بووأن هووذم( القارووى بالموافقووة علووى إبووحا كليووات الجام20/11/2016)

( رم  الجهات التى ل  تودعم الجامعوة مو  يشوارك فوى Research Worldالجهة )

 م تمراتها بأى إسهامات مالية.

 

 كلية العلوم 
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ الموافقووة علووى  -

)الابووى ـ العلوووم  م( القارووى بالموافقووة علووـى قووـرار لجنتووى القاوواع20/11/2016)

األساسووية( علووى القواعوود المالوووب تابيقهووا لتسووجيل الاووحب الووذي  يتضووم  البحوول 

 .الخاص بهم التعامل مع العينات البشرية )آدمية( ب لية العلوم
 

 كلية التمريض
الموافقووة علووى الهي وول التنظيمووى االسترشووادى لل ليووة.مع مخاطبووة الجهوواز المركووزى  -

 للتنظيم واإلدارة.
 

 ة العحج الابيعىكلي
قورار مجلوس شوئون خدموة المجتموع وتنميوة البيئوة بجلسوتع المنعقودة الموافقة علوى  -

م( القارووى بالموافقووة علووى نقوول أنشوواة العيووادات الخارجيووة 21/11/2016بتوواريخ )

وإعادة التوجيوع المحاسوبى لإليورادات مو  صوندول الخودمات االجتماعيوة إلوى إيوداعها 

 .بيعى والتعليم المستمربمركز خدمات العحج الا
 

 كلية طب الفم واألسنان
بشوأن رأى المستشوار القوانونى للجامعوة بت ليول  المعروروة مذكرةالموافقة على ال -

( ب ليووة طووب الفووم 2010أل 2009أربعووة عشوور معيوودا  باألقسووام المختلفووة موو  دفعتووى )

 واألسنان.
 

 كلية الصيدلة
لووووووة الدراسووووووات العليووووووا الموافقووووووة علووووووى ورووووووع رووووووواب  لقيوووووود الاووووووحب بمرح -

)ماجستير/دكتورا ( وكوذل  رورورة أن يوتم قبووف أعضواء الهيئوة المعاونوة )معيودي  ـ 
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مدرسوووي  مسووواعدي ( العووواملي  بالجامعوووات الخاصوووة للقيووود بمرحلوووة الدراسوووات العليوووا 

 )ماجستير/دكتورا ( فى العلوم الصيدلية المختلفة.

احد دكتورا  ب ول تخصوص علموى الموافقة على قبوف طالب واحد ماجستير وطالب و -

 .فى التخصصات المختلفة للصيادلة م  رباط الخدمات الابية بالقوات المسلحة
 

 إدارة الجامعة
بشوووأن روووواب  إعوووارة السوووادة أعضووواء هيئوووة الموافقوووة علوووى الموووذكرة المعروروووة  -

التدريس ب ليات الجامعة ومعاهدها فى روء قرار المجلوس األعلوى للجامعوات السوابق 

 األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة. ورأى

 على أن يتم تعميمها على كليات الجامعة ومعاهدها.

بشوووأن زيوووادة إسوووهام الجامعوووة ألعضووواء هيئوووة  الموافقوووة علوووى الموووذكرة المعروروووة -

 التدريس لحضور م تمرات بالخارج.

افوو ت النشوور بشووأن إصوودار الحئحوة التنفيذيووة لم الموافقوة علووى المووذكرة المعروروة   -

ا م  يناير )  م(2017العلمى والدولى لجامعة القاهرة بدء 

بشوأن ترشويحات كليوات الجامعوة ومعاهودها لنيول الموافقة على الموذكرة المعروروة   -

جووائز الدولوة )أكاديميوة البحول العلموى والت نولوجيوا ـ المجلوس األعلوى للثقافوة( لعوام 

 م(.2015)

بشووأن ترشوويح تشو يل اللجنووة المختصووة لر سوواء  ةالموافقوة علووى المووذكرة المعرورو -

الجامعووات وعمووداء ال ليووات والمعاهوود وتنظوويم عملهووا وإجووـراءات وشووروط الترشووـح 

 ومعايير المفارـلة.

خااب األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحووث  الموافقة على -

ر الحاصل عليها الاالب مو  جامعوة بشأن التأكيد على أنع ال يعاد تقييم درجة الماجستي

 .أجنبية فى حالة صدور قرار م  المجلس األعلى للجامعات بمعادلتها
االلتموواس المقوودم موو  رئوويس راباووة طووحب جمهوريووة جنوووب السووودان بنوواء علووى  - 

 بجامعة القاهرة بشأن الصعوبات التى تواجهم ب ليات الجامعة.
 قرر المجلس الموافقة على ما يلى: ـ

تعتمد استمارات التس ي  بالمدينة الجامعية للاحب مو  جنووب السوودان الوذي  لوم   -1
يقوموووا بسووداد الرسوووم الدراسووية علووى أن يووذكر باسووتمارة التسوو ي  بأنووع لووم يسوودد 

 الرسوم.
بالنسبة للاحب الممنوحي  م  جنووب السوودان يوتم دخوولهم االمتحوان موع حجوب   -2

  النتائج لحي  ورود تعليمات جديدة.

قوورار مجلووس شووئون خدمووة المجتمووع وتنميووة البيئووة بجلسووتع المنعقوودة  الموافقوة علووى -

م( القارووووى بالموافقووووة علووووى ملتقووووى جامعووووة القوووواهرة األوف 21/11/2016بتوووواريخ )

للتو يوول والتوودريب لموودة يووومي  خووحف الفتوورة موو  األسووبوع األخيوور موو  مووارس أو 

 .بترشيح منسق للجان الملتقىاألسبوع األوف م  إبريل وعلى أن تقوم كل كلية 
م( وال ليوات 2016/2017موقل الدفع االل ترونى فى العام األكاديمى الحالى ) بشأن -

 .التى تم تنفيذ المشروع  بها وال ليات التى سيتم تنفيذ المشروع بها كمرحلة ثانية
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلى

دمات التى ت ديها ال ليات التى توم فيهوا وقل التحصيل يدويا  ألى رسوم أو مقابل للخ -
مشروع الدفع االل ترونى وهى كليات )االقتصاد والعلووم السياسويةأل الحقوولأل اآلدابأل 

 .1/1/2017دار العلومأل التجارةأل اآلثارأل الحاسبات والمعلومات( بدءا  م  
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نهايوة امهاف ال ليات التى لم يتم فيها مشروع الودفع االل ترونوى بصوورة كاملوة حتوى  -
 الفصل الدراسى األوف.

 .بيان باحتياجات كليات الجامعة ومعاهدها م  المعيدي   -

القـرار : قرر المجلس الموافقة على البيان المعرو  مع زيادة العودد المالووب ل ليوة 

معيدا  موع مخاطبوة الجهواز المركوزى للتنظويم واإلدارة ووزارة الماليوة  16الحقول إلى 

 .لتدبير الدرجات

 ئل ماليةمسا

 كلية طب قصر العينى
جنيوع )خمسوة جنيهوات(  5,00اقتراح ال ليوة الموافقوة علوى تحصويل مبلو   بناء على -

رسوم شهادات م  السادة أعضاء هيئة التدريس ومعواونيهم علوى أن توودع حصويلتها 

 فى صندول خدمة المجتمع وتنمية البيئة بال لية.

جنيووع )عشوورون جنيهووا ( علووى أن  20,00قوورر المجلووس الموافقووة علووى تحصوويل مبلوو  

يقتصر األمر على استخراج شهادات الخبورة وال يابوق علوى بيوان الحالوة ويعموم علوى 

 كليات الجامعة ومعاهدها.
 

 لةكلية الصيد
الموافقووة علووى تحصوويل إسووهامات السووادة المنتوودبي  نوودب ا جزئيل ووا للجامعووات الخاصووة  -

 يا بال لية.على أن تورع فى صندول تاوير الدراسات العل
 مع التعميم على كليات الجامعة ومعاهدها.

 

 الجامعة إدارة
الموافقة على قيوام مركوز جامعوة القواهرة للتعلويم المفتووح بودعم الصوناديق الخاصوة  -

جنيووع )فقوو  أربعووون مليووون جنيووع ال غيوور( إسووهاما  فووى  40,000000المركزيووة بمبلوو  

 .تنفيذ المشروعات ال برى بالجامعة
 

 اء هيئة التدريسشئون أعض

 كلية العلوم
رأى األستاذ الدكتور المستشوار القوانونى للجامعوة فوى عودم الموافقوة علوى  بناء على -

تجديوود إعووارة الوودكتور/ أحموود مصووافى إسووماعيل الجنوودى )األسووتاذ المسوواعد بقسووم 

 الرياريات( ب لية العلوم.

مستشوار القوانونى قرر المجلس إرجاء الموروع لحي  عررع على األستاذ الدكتور ال

للجامعووة لبحثووع فووى روووء الهي وول البنووائى ألعضوواء هيئووة التوودريس بقسووم الرياروويات 

 والعبء التدريسى.

 

 

 كلية العلوم
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رأى األستاذ الدكتور المستشوار القوانونى للجامعوة فوى عودم الموافقوة علوى  بناء على -

 .ب لية العلوم تجديد إعارة ثحثة م  السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الرياريات

قرر المجلس إرجاء الموروع لحي  عررع على األستاذ الدكتور المستشوار القوانونى 

للجامعووة لبحثووع فووى روووء الهي وول البنووائى ألعضوواء هيئووة التوودريس بقسووم الرياروويات 

 والعبء التدريسى.
 

 كلية طب الفم واألسنان
محمووود قيصوورلى  بشووأن تعيووي  السوويدة/ داليووا عووادفالمعرورووة مووذكرة ال بنوواء علووى -

)المدرس المساعد بقسم المواد الحيوية( ب لية طب الفوم واألسونان فوى و يفوة مودرس 

 بالقسم ذاتع.

قرر المجلس إرجاء الموروع لحي  مخاطبة المجلس األعلى للجامعات إلعادة دراسة 

 شهادة الاالبة فى روء مبررات ال لية.

حمود هريودى جوابر المودرس بقسوم االلتماس المقودم مو  الودكتورة / رشوا م بناء على -

العحج التحفظى ب لية طب الفم واألسنان للموافقة على قيامها بمهمة علمية لمودة عوام 

 دراسى لجامعة األميرة نورا بالريا  بالسعودية.

 قرر المجلس إحالة الموروع إلى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة.
 

 معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
اقتوراح المعهود عودم الموافقوة علوى مود المهموة العلميوة بوانجلترا للودكتور/  بناء علوى -

محمد فارول عبود الهوادى )المودرس بقسوم علووم الحاسوب والمعلوموات بال ليوة( للعوام 

ا م  )  .م( بدون مرتب31/8/2017م( حتى )1/9/2016الثالل بدء 

يق األستاذ الودكتور نائوب قرر المجلس إرجاء الموروع لحي  مخاطبة سيادتع ع  طر

رئيس الجامعة للدراسوات العليوا والبحووث لتقوديم تقريور عو  األبحواث التوى توم نشورها 

 باسم جامعة القاهرة.
 

 ةــإرجاع أقدمي
 كلية طب قصر العينى

الموافقة على إرجاع أقدمية األستاذ الدكتور/ حاتم عبد الحميد درويوذ عبود الصومد  -

م( 28/9/2015م( إلووى )28/6/2016اطنووة بال ليووة( موو  ))األسووتاذ بقسووم األموورا  الب

توواريخ انعقوواد مجلووس الجامعووة فووى الشووهر التووالى لتوواريخ تقريوور اللجنووة العلميووة فووى 

 م(.30/7/2015)

الموافقة على إرجاع اقدمية الدكتورة / حنوان السويد حسو  زغلوع )األسوتاذ المسواعد  -

م( 27/10/2014م( إلووى )24/11/2015بقسووم طووب الحوواالت الحرجووة بال ليووة( موو  )

توواريخ انعقوواد مجلووس الجامعووة فووى الشووهر التووالى لتوواريخ تقريوور اللجنووة العلميووة فووى 

 م(24/9/2014)

 

 

 إحالة للمعال
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 كلية طب قصر العينى
الموافقة على إحالوة الودكتور/ عبوـد الناصوـر محمود محموود )األسوتاذ المسواعد بقسوم  -

ا م  )بيولوجيا الفم بال لية( للمعال المب ر بد م( بناء على الالب المقودم 1/9/2016ء 

موو  سوويادتع وعقووب انتهوواء اإلجووازة الخاصووة الممنوحووة لسوويادتع بوودون مرتووب لمرافقووة 

 م(2016) 81( م  قانون 50الزوجة وذل  طبقا  لنص المادة )
 

 محو جزاء
 المستشفيات الجامعية

ع علوى الودكتورة / بشأن محوو الجوزاء )التنبيوع( الموقو المعرورة مذكرةال بناء على -

 .يني ية( بمستشفيات جامعة القاهرةعبير محمد عرفة )استشارى مساعد السموم اإلكل

قرر المجلس الموافقة على محو الجزاء الموقع على سيادتها مع إعادة عر  منحها 

اللقووب العلمووى لو يوول استشووارى )طووب الصووناعات( بالمستشووفيات والمعادلووة لدرجووة 

 للجلسة القادمة.أستاذ بال ادر الجامعى 
 

 حـــوائـل
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

خااب األستاذ الدكتور عميود كليوة االقتصواد والعلووم السياسوية بشوأن الموافقة على  -

إرافة درجة الماجستير األكاديمى فى القانون واالقتصاد إلى الحئحوة الداخليوة بال ليوة 

 .معتمدة)مرحلة الدراسات العليا( بنظام الساعات ال
 

 كلية التربية النوعية
قووورار مجلوووس شوووئون التعلووويم والاوووحب بجلسوووتع المنعقووودة بتووواريخ  الموافقوووة علوووى -

م( القارووى بالموافقووـة علووـى تعووديل بالحئحووة الداخليووة ب ليووة التربيووة 22/11/2016)

 .النوعية والخاص بزم  ساعات االمتحان للمواد ذات الشق التابيقى والتحريرى
 

 اياتبرعات وهد

 المستشفيات الجامعية
الهودايا المقدموة مو  مجموعوة شوركات لمستشوفى قصور العينووى  الموافقوة علوى قبووف -

م( 31/10/2016م( حتووى )1/1/2015التعليمووى الجديوود الفرنسوواوى عوو  الفتوورة موو  )

جنيوووع )اثنوووان مليوووون وأربعمائوووة وخمسوووة  2435155,88التوووى تقووودر قيمتهوووا بمبلووو  

وا الغيور تقريبوا ( وثحثون ألل ومائة وخمسوة  وخمسوون جنيه وا وثمانيوة وثموانون قرش 

 مع الش ر.

 التعاوناتفاقيات 
 كلية اآلداب

قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى -

م( القارى بالموافقة علـى تجديـد مذكـرة التفاهـم بي  )جامعة القاهرة 20/11/2016)

)جامعووة األوتونومووا بأسووبانيا( فووى مجوواالت البحوووث والتعلوويم وبوورامج ـوو كليووة اآلداب( و

 .التدريب
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 كلية الحقول
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى -

م( القارى بالموافقة علوى موذكرة التفواهم بوي  )جامعوة القواهرة ـ كليوة 20/11/2016)

 .عهد القانون واالقتصاد التابع ل لية الحقولالحقول( و )جامعة هامبورج م
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ الموافقووة علووى  -

م( القارى بالموافقة على اتفاقية الشراكة بي  )جامعوة القواهرة ـ كليوة 20/11/2016)

ز الدراسوووات والوثوووائق االقتصوووادية والقانونيوووة االقتصووواد والعلووووم السياسوووية( و)مركووو

 واالجتماعية ـ سيداج للمشاركة المتبادلة فى األنشاة العلمية(.

قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى -

م( القارى بالموافقة على تجديـد مذكـرة التفاهـم بيـ  )جامعة القاهرة 20/11/2016)

ية االقتصاد والعلووم السياسوية( و)جامعوة شوي اغو( فوى مجواالت البحووث والتعلويم ـ كل

 وبرامج التدريب.
 

 كلية الهندسة
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى -

م( القارى بالموافقة علـى بروتـوكوف التعاون بيوـ  )جامعوة القواهرة ـ 20/11/2016)

لهندسة( و)األكاديمية المصرية للهندسوة والت نولوجيوا المتقدموة التابعوة لووزارة كلية ا

 اإلنتاج الحربى( للتعاون فى مجاالت تدريس مرحلة الب الوريوس.
 

 كلية الدراسات العليا للتربية
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ الموافقووة علووى  -

بالموافقة على تجديـد مذكـرة التفاهـم بيـ  )جامعة القاهرة م( القارى 20/11/2016)

ـووو كليوووة الدراسوووات العليوووا للتربيوووة( و)شوووب ة المعلوموووات العربيوووة التربووووى )شووومعة( 

 .ببيروت(

 شئون الاحب

 كلية الحقول
قووورار مجلوووس الدراسوووات العليوووا والبحووووث بجلسوووتع المنعقووودة بتووواريخ بنووواء علوووى  -

افقووة علووى طبووع رسووالة الوودكتورا  للوودكتور / محموود م( القارووى بالمو20/11/2016)

حسام الدي  محمود أحمود  الحاصول عليهوا ب ليوة الحقوول بماوابع الجامعوة وعلوى نفقوة 

 الجامعة مع التوصية بعدم تاوع ال ليات بهذ  التوصية فى المستقبل.

قوورر المجلووس عوودم الموافقووة علووى طبووع الرسووالة علووى نفقووة الجامعووة مووع التأكيوود علووى 

 يات بعدم إصدار مثل هذ  التوصية عند منح الدرجات العلمية.ال ل
 

 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
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قووورار مجلوووس شوووئون التعلووويم والاوووحب بجلسوووتع المنعقووودة بتووواريخ  الموافقوووة علوووى -

م( القارى بالموافقوـة علوـى اختيوار عشورة طوحب مو  الشوعبة العربوى 22/11/2016)

بنظووام السووواعات المعتموودة موو  منحوووة البنوو  المصووورى للدراسووة بالشووعبة اإلنجليزيوووة 

 الخليجى ب لية االقتصاد والعلوم السياسية.

قووورار مجلوووس شوووئون التعلووويم والاوووحب بجلسوووتع المنعقووودة بتووواريخ  الموافقوووة علوووى -  

م( القاروووى بالموافقوووـة علوووـى اختيوووار الاالبوووة/ نهوووى مجووودى عبووود ف 22/11/2016)

بالشوعبة اإلنجليزيوة بنظوام السواعات المعتمودة بودال   رشدى م  الشعبة العربى للدراسة

موو  الاالبووة المعتووذرة عوو  المنحووة لحسووتفادة موو  المنحووة المقدمووة موو  السوويد/ مموودوح 

 .عباس ب لية االقتصاد والعلوم السياسية

 

 كلية طب قصر العينى
مقودم رأى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة فى االلتمواس ال الموافقة على -

موـ  الاالوـب / محموـد نصوـر الديوـ  عبوـد الورازل المفصوـوف مو  كليوـة الاوب ـ جامعوة 

فرصوة اسوتثنائية أخيورة لودخوف امتحوان موادة الب تريوا ـ الفرقوة الثالثوة ع القاهرة لمنحو

 م(.2016دور سبتمبر )

قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى - 

م( القارووى بالموافقوووة علوووى أن تووودفع الاالبوووة التونسوووية/ أميووورة بنووو  20/11/2016)

م( ب ليووة 2015/2016عيووال بوو  سووالم المسووجلة بدرجووة الماجسووتير للعووام الجووامعى )

جنيوع اسوترلينى بالودوالر األمري وى طبقوا  للتعليموات السوابقة علوى  400الاب ما يعادف 

 .أن تنظر الحاالت القادمة كل على حدة
 

 طب الفم واألسنان كلية
قوووورار مجلووووس شووووئون التعلوووويم والاووووحب بجلسووووتع المنعقوووودة بتوووواريخ  بنوووواء علووووى -

م( القاروووى بالموافقوووـة علوووـى فتوووووى المستشوووار القوووانونى للجامعووووة 22/11/2016)

بالموافقووة علووى قيووام الاالووب الليبووى / محموود أحموود محموود الملتحووق بالبرنووامج الوودولى 

م( ب ليووة طووب الفووم واألسوونان بسووداد 2014/2015) بالنقوواط المعتموودة للعووام الجووامعى

جنيع استرلينى( وعدم ماالبتوع  1500الرسوم المقررة للقيد لغير المصريي  وقدرها )

 .( م  الحئحة271بسداد الرسوم الواردة بالمادة )

قرر المجلس مخاطبة وزارة التعلويم العوالى )اإلدارة العاموة للوافودي ( لحستفسوار عو  

 هذ  الحالة.
 

 كلية الهندسة
قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث بجلسووتع المنعقوودة بتوواريخ  الموافقووة علووى -

م( القارى بالموافقة على إيقا) قيود الاالبوة الليبيوة/ مسوعودة البشوير 20/11/2016)

م( 2013/2014الشوويبانى المقيوودة بدرجووة الماجسووتير ب ليووة الهندسووة للعووام الجووامعى )

م( بسووبب انقاوواع 30/9/2016م( حتووى )1/10/2015ءا  موو  )لموودة عووام أوف سووابق بوود

 .طرل السفر م  ليبيا والظرو) األمنية التى تمر بها البحد

 كلية اإلعحم
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بشأن قيد الباحثة/ مى عبود الحميود عبود الرسووف فورج  المعرورة مذكرةال بناء على -

 بدرجة الدكتورا  ب لية اإلعحم.

االبة/ موـى عبود الحميود عبود الرسووف فورج بدرجوة قرر المجلس الموافقة علـى قيـد ال

الدكتورا  ب لية اإلعحم مع قيام ال لية بإعداد مذكرة بالمبررات التى تستند إليها ال لية 

 فى طلب عدم القيد للاالبة وذل  لعررها على المجلس األعلى للجامعات.

 

 المعهد القومى لعلوم الليزر
د/ محموود المعتصووم صووحح الوودي  الحمصووانى االلتموواس المقوودم موو  السووي بنوواء علووى -

 .للموافقة على منح سيادتع درجة الدبلوم بتقدير امتياز بالمعهد القومى لعلوم الليزر

قوورر المجلووس الموافقووة علووى موونح السوويد/ محموود المعتصووم صووحح الوودي  الحمصووانى 

 الدرجة بتقدير امتياز.

جلسووتع المنعقوودة بتوواريخ قوورار مجلووس الدراسووات العليووا والبحوووث ب الموافقووة علووى -

( Cم( القارى بالموافقة على اعتبوار الاوحب الحاصولي  علوى تقودير )20/11/2016)

( فوى  ول الحئحوة الداخليوة السوابقة 600على األقل بأى م  مقررات الماجسوتير )كوود 

م( خووحف السوونوات الخمووس المارووية اعتبووارهم 2006للمعهوود القووومى لعلوووم الليووزر )

( على األقل فى  ل الحئحة الداخلية الجديدة -Bصوف على تقدير )مستوفي  لشرط الح

م( فقوو  2016/2017م( بوودون التقيوود اسووتثنائيا خووحف العووام الجووامعى )2016للمعهوود )

 .% كحد أقصى لعدد الساعات المعتمدة المعفاة50بنسبة الـ 
بالمعهود  االلتماس المقدم مو  الودكتورة / ريهوام ناصول السويد المقيودة الموافقة على -

( سوواعة الم هلووة للقيوود والتسووجيل 12القووومى لعلوووم الليووزر إلعفائهووا موو  إعووادة الووـ )
 لدرجة دكتورا  الفلسفة بالمعهد.

 ازاتــاج

 كلية العلوم
م( حتووى 23/3/2016اقتووراح ال ليووة الموافقووة علووى احتسوواب الفتوورة موو  ) بنوواء علووى -

ع السيد )المودرس المسواعد م( التى تجاوزها السيد / أحمـد مصافى ط29/10/2016)

 .بقسم ال يمياء بال لية( عقب انتهاء اإلجازة الخاصة بدون مرتب 

ا موووو     القووووـرار : وافووووق المجلووووس علووووى احتسوووواب فتوووورة التجوووواوز لسوووويادتع بوووودء 

م( اليوووم السووابق 29/10/2016م( اليوووم التووالى إلنهوواء التوودريب حتووى )24/3/2016)

 لتسلم العمل.

 

 كلية طب قصر العينى
م( التوووى 21/8/2016م( حتوووى )7/5/2016الموافقوووة علوووى احتسووواب الفتووورة مووو  ) -

تجاوزها الدكتور / عحء عاشور حداد )المودرس بقسوم طوب الحواالت الحرجوة بال ليوة( 

عقووب انتهوواء إجازتووع الخاصووة بوودون مرتووب لمرافقووة الزوجووة علووى أنهووا إجووازة خاصووة 

 .بدون مرتب
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 كلية الصيدلة
م( التوووى 30/9/2016م( حتوووى )1/8/2016الفتووورة مووو  ) الموافقوووة علوووى احتسووواب -

تجاوزهوووا الووودكتور / توووامر محمووود عصوووام )األسوووتاذ المسووواعد بقسوووم المي روبيولوجيوووا 

 .والمناعة بال لية( عقب انتهاء إعارة سيادتع على انها إجازة خاصة بدون مرتب
 

 كلية الهندسة
م( حتووى 1/9/2015  )اقتووراح ال ليووة الموافقووة علووى احتسوواب الفتوورة موو بنوواء علووى -

م( التووى تجاوزهووا المهنوودس / أحمووـد عبووـد الرحمووـ  جمعووـع )الموودرس 17/9/2016)

المسووواعد بقسوووم هندسوووة االل ترونيوووات واالتصووواالت ال هربيوووة بال ليوووة( عقوووب انتهووواء 

 .على إنها إجـازة خاصـة بدون مرتباإلجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية األسرة 

إلى األستاذ الدكتور للمستشار القانونى للجامعوة إلبوداء قرر المجلس إحالة الموروع 

 الرأى.
 

 كلية الاب البيارى
م( التوووى 19/10/2016م( حتوووى )1/9/2016الموافقوووة علوووى احتسووواب الفتووورة مووو  ) -

تجاوزهووا األسووتاذ الوودكتور / مجوودى محموود وحيوود الوودي  زكريووا )األسووتاذ بقسووم التوليوود 

( عقوب انتهواء إعوارة سويادتع علوى أنهوا إجوازة والتناسل والتقلويح االصواناعى بال ليوة

 .خاصة بدون مرتب

 انهاء خدمة
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

الموافقة على اعتبار الدكتور/ معتز مصافى كامل السعيد )المودرس بقسوم االقتصواد  -

ا مو  ) م( تواريخ 22/6/2016بال لية( مسوتقيح  مو  عملوع واعتبوار خدمتوع منتهيوة بودء 

ع عوو  العموول عقووب انتهوواء اإلجووازة الخاصووة الممنوحووة لسوويادتع بوودون مرتووب انقااعوو

 .( م  قانون تنايم الجامعات117ة )لمرافقة الزوجة وذل  طبقا  لنص الماد

مووع إلووزام سوويادتع بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليووع موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة 

 والجامعة.

 

 كلية العلوم
كتور/ علووى سوويد مرسووى القارووى )الموودرس بقسووم علووم الموافقووة علووى اعتبووار الوود -

ا مو  ) م( 1/7/2014الحيوان بال لية( مسوتقيح  مو  عملوع واعتبوار خدمتوع منتهيوة بودء 

تاريخ انقااعوع عو  العمول عقوب انتهواء اإلجوازة الخاصوة الممنوحوة لسويادتع لمرافقوة 

 .( م  قانون تنايم الجامعات117الزوجة وذل  طبقا  لنص المادة )

إلووزام سوويادتع بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليووع موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة مووع 

 والجامعة.
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 كلية العلوم
الموافقة على إنهاء خدمة السويد / أسوامة مصوافى محمود عنبور )المودرس المسواعد  -

ا مووووو   بقسوووووم الفلووووو  واألرصووووواد الجويوووووة بال ليوووووة( واعتبارخدمتوووووع منتهيوووووة بووووودء 

جووازة الدراسووية انقااعووع عوو  العموول عقووب انتهوواء اإل م( وذلوو  بسووبب10/6/2016)

 .الممنوحة لسيادتع

مووع إلووزام سوويادتع بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليووع موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة 

 والجامعة وماالبتع ورامنع بالنفقات.
 

 كلية طب قصر العينى
هوادى الفيشواوى الموافقة على إنهاء خدمـة المعيد / مصافى محموـود محموـد عبود ال -

ا موووو   )المعيوووود بقسووووم األموووورا  الباطنووووة بال ليووووة( واعتبووووار خدمتووووع منتهيووووة بوووودء 
م( وذلووو  بسوووبب انقااعوووع عووو  العمووول عقوووب انتهووواء اإلجوووازة الدراسوووية 1/7/2016)

 الممنوحة لسيادتع.
مووع إلووزام سوويادتع بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليووع موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة 

ا مو  )والجامعة وماا م( تواريخ بودء 1/7/2013لبتع وروامنع بالنفقوات المسوتحقة بودء 
 اإلجازة الممنوحة لسيادتع.

اقتراح ال لية الموافقة على اعتبار الدكتورة / أمانى حسنى حس  )المودرس بناء على -

ا موو   بقسوم الصووحة العامووة بال ليوة( مسووتقيلة موو  عملهوا واعتبووار خوودمتها منتهيوة بوودء 

خ انقااعهووووووا عوووووو  العموووووول وكيفيووووووة احتسوووووواب الفتوووووورة موووووو  م( توووووواري9/5/2013)

م( التووى تجاوزتهووا عقووب انتهوواء اإلجووازة الخاصووة 8/5/2013م( حتووى )15/7/2012)

( مو  قوانون تناويم 117الممنوحة لسيادتها لمرافقة الزوج وذل  تابيقا  لنص الموادة )

 الجامعات.

ا مو     م( تواريخ 15/7/2012)القـرار : وافق المجلس على إنهاء خدموة سويادتها بودء 

انقااعها ع  العمل مع إلزام سيادتها بسداد ما قد ي وون مسوتحقل ا عليهوا مو  التزاموات 

 مالية قبل ال لية والجامعة.

الموافقة على اعتبار الدكتور/ ماهر محموود األعصور )المودرس بقسوم عوحج األورام  -

ا مووو  والاوووب النوووووى بال ليوووة( مسوووتقيح  مووو  عملوووع واعتبوووار خدمتوووع منت هيوووة بووودء 

( مو  قوانون 117م( تاريخ انقااعع ع  العمل وذل  تابيقا  لنص الموادة )1/8/2015)

 تنايم الجامعات.

مووع إلووزام سوويادتع بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليووع موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة 

 والجامعة.

ألسوتاذ بقسوم الموافقة علوى اعتبوار األسوتاذة الودكتورة/ إكورام عبود ف أحمود نصور )ا -

ا مووووو   التخووووودير بال ليوووووة( مسوووووتقيلة مووووو  عملهوووووا واعتبوووووار خووووودمتها منتهيوووووة بووووودء 

م( توواريخ انقااعهووا عوو  العموول عقووب انتهوواء إجازتهووا االعتياديووة وذلوو  9/12/2015)

 ( م  قانون تنايم الجامعات.117طبقا  لنص المادة )

ت ماليووة قبوول ال ليووة موع إلووزام سوويادتها بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليهووا موو  التزامووا

 والجامعة.
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 كلية الهندسة
اعتبووار الوودكتور/ أحموود محموود أمووي  سووليمان )الموودرس بقسووم هندسووة  الموافقووة علووى -

ا موو   الوورى والهيوودرولي ا بال ليووة( مسووتقيح  موو  عملووع واعتبووار خدمتووع منتهيووة بوودء 
انون رقوم ( مو  قو69( تاريخ انقااعع ع  العمل وذل  طبقا  لنص الموادة )1/4/2014)

 م(.2016لسنة ) 81
مع إلزامع بسداد ما قد ي وون مسوتحقل ا عليوع مو  التزاموات ماليوة قبول ال ليوة والجامعوة 

 وذل  للعمل لدى جهة أجنبية بدون إذن الجامعة.
 

  االتــتقـاس
 كلية طب قصر العينى

راهيم الموافقة علوى قبووف االسوتقالة المقدموـة موـ  الودكتور / إبوراهيم عبود ال وريم إبو -

ا مو  ) م( عقوب 7/6/2016عبد الجليل )األسوتاذ المسواعد بقسوم التخودير بال ليوة(  بودء 

 .انتهاء إجازتع الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة

مووع إلووزام سوويادتع بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليووع موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة 

 والجامعة.

  الوودكتورة / عبيوور محموود أبووو الرجوواف الموافقووة علووى قبوووف االسووتقالة المقدمووـة مووـ -

ا مو  ) م( عقوب انتهواء 1/1/2016)األستاذ المساعد بقسوم الهسوتولوجيا بال ليوة(  بودء 

 إجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج  .

موع إلووزام سوويادتها بسووداد مووا قوود ي ووون مسووتحقل ا عليهووا موو  التزامووات ماليووة قبوول ال ليووة 

 والجامعة.

 

 قليمى والعمرانىكلية التخاي  اإل
بشأن عدم الموافقة على قبوف االسوتقالة المقدموة مو   المعرورة ذكرةالم بناء على -

الدكتورة / رانيا بيومى جاد أحمد )المودرس بقسوم التخاوي  العمرانوى( ب ليوة التخاوي  

ا م  )  .م( وذل  لظرو) أسرية1/11/2015اإلقليمى والعمرانى بدء 

   ي  حضور األستاذ الدكتور عميد ال لية.قرر المجلس إرجاء الموروع لح

 

 المعهد القومى لألورام
الموافقة على قبوف االستقالة المقدموـة موـ  الودكتورة / فوات  حواف  أحمود المحوحوى  -

ا مو  ) م( 1/9/2016)االستشارى المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكليني يوة بالمعهود( بودء 

 .وذل  بناء  على طلب سيادتها لظرو) خاصة

مع إلزام سويادتها بسوداد موا قود ي وون مسوتحقل ا عليهوا مو  التزاموات ماليوة قبول المعهود 

 والجامعة.
 

 

 

 

 

 


