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 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015يونيو  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 محضــر

 مجلس جامعة القاهرة

 م(29/6/2015( بتاريــخ )1142الجلسة رقم )

شهر الترحيب بالسادة األسـاتذة أعضـاء المجلس الموقر، والتهنئة بمناسبة  :أول  

 رمضان المعظم أعاده هللا على األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

ا على روح شهيد الوطن المستشار هشام بركات النائب العام  :ثانيا   الوقوف دقيقة حداد 

الذى لقى حتفه جراء عملية إرهابية خسيسة استهدفت موكبه يوم اإلثنين الموافق 

األعمال اإلرهابية لن تنال من الشعب  م( وأكد المجلس أن تلك29/6/2015)

المصرى ومن مسيرته نحو البناء والتنمية ويتقدم مجلس الجامعة بخالص العزاء 

  إلى الشعب المصرى وأصدر المجلس البيان اآلتى :

إذ تقدم جامعة القاهرة خالص تعازيها للشعب المصري في شهيد الوطن "

تثق فى قدرة مصر وشعبها على  النائب العام المستشار هشام بركات ، فإنها

تلك األعمال اإلرهابية الخسيسة ، وتؤكد جامعة القاهرة أن هذا   مواجهة

اإلرهاب الخسيس لن ينال من عزم مصر وشعبها على مواصلة البناء والتنمية. 

كما تؤيد جامعة القاهرة كل اإلجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة هؤلء 

ا خلف الدولة فى المجرمين، وتدعو الشعب ا لمصرى الوقوف صف  ا واحد 

مواجهة هذا اإلرهاب الخسيس. تغمد هللا الفقيد بواسع رحمته وحمى هللا مصر 

 . " وشعبها

: التأكيـد علـى ضـرورة النتهاء مـن إعالن النتائج فى كليات الجامعة ومعاهدها ثالثا  

فية فى صيانة م( واستغالل فترة اإلجازة الصي15/7/2015فى موعد أقصاه )

المنشآت والمرافق الجامعية والمعامل وتفعيل برامج األنشطة الصيفية التى 

تتضمن فتح المالعب أمام أعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين لممارسة 

األنشطة الرياضة المختلفة وإعداد أنشطة رياضية وثقافية ومعسكرات للطالب 

 دارة العامة لرعاية الشباب .خالل فترة اإلجازة الصيفية من خالل اإل

تكليف السادة أمناء كليات الجامعة بإعداد بيانات الكترونية ألعضاء هيئة : رابعا  

التدريس والطالب والعاملين على أن تنتهى تلك البيانات فى أول أكتوبر المقبل 

ألعضاء هيئة التدريس والعاملين أما بالنسبة للطالب فالبد من النتهاء منها 

الن النتائج حتى يتنسـى استخراج الكارنيهات الجامعية الممغنطة فور إع

 للطالب .

التأكيد على ضرورة اإلحاطة عن إمكانيات مطبعة الجامعة بعد تطويرها  :خامسا  

وتزويدها بأحدث الماكينات فى طبع أعمال الكليات من مجالت علمية وُكتب 

 جامعية وغيرها .

اء بالنسبة لموضوع تحديد الفترة الزمنية للمعيدين التأكيد على السادة العمد :سادسا  

وللمدرسين المساعدين للحصول على الرسالة يتم التنبيه عليهم بالتوقيع 

 بالعلم ووضع هذا فى ملف الخدمة .

ا بمذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وهيئة تنمية صناعة  :سابعا   اإلحاطة علم 

 اد هندسة البرمجيات(.تكنولوجيا المعلومات )مركز تقييم واعتم

ا ببروتوكول التعاون المشترك بيين كيل مين محافظية الجييزة وكليية  :ثامنا   اإلحاطة علم 

 م( .6/4/2015التخطيط اإلقليمى والعمراني بتاريخ )
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ييا بكتيياب األسييتاذ الدكتييـور/ متولييـي حسييـن أبييـو حمييـد ـ أسييتاذ تاسييعا   : اإلحاطيية علم 

ـم الهندسة اإلنشائية بكلية الهندسة بشأن اإلنشاءات والكبـاري المعدنيـة بقس

الموافقيية علييى بنيياء مسييجد جديييد ذي مسيياحة تناسييب حييرم جامعيية القيياهرة  

يا بأنيه سيوف ييتم تموييل  1000)يتسع لعدد  مصل( بجوار كلية التجيارة. علم 

 المشروع بالكامل عن طريق األفراد بدون تحميل الجامعة أية نفقات.

 . وجيه الشكر لسيادتهوفى هذا الصدد قرر المجلس ت

  اإلحاطة علما  بفتيوى دار اإلفتياء المصيرية بخصيون )أنيه يجيوز لجامعية

القيياهرة إغييالم المصييليات المنتشييرة فيهييا حثييـ ا للطييالب علييى الصييالة فييي 

المسييجد الجييامع، وحضييـ ا علييى المشييي للمسييجد وعمارتييه، وإغالقييـ ا لبيياب 

كييار المتطرفيية بييين تسييتخدم فيييه هييذه المصييليات المتنيياثرة فييي نشيير األف

الطالب والطالبات، وفي هذا تحقيق لمقصد الشيريعة اإلسيالمية مين صيالة 

 الجماعة في المسجد(.
 

 : اإلحاطة علما  باتفاقيات التعاون: عاشرا  

  اتفاقية تعاون بين جامعة القاهـرة وجامعـة الصداقيـة الروسييـة ، بحضيور

النيييييـواب ييييييوم  السييييييد األسيييييـتاذ الدكتيييييـور رئييييييس الجامعيييييـة والسيييييادة

 م( .26/5/2015)

  اتفاقييييية تعيييياون بييييين جامعيييية القيييياهرة ومؤسسيييية  ل المكتييييوم الخيريييييـة

 م( .31/5/2015باإلمارات، يوم )

  اتفاقييية تعيياون بييين جامعيية القيياهرة وجامعيية تعييز باليمييـن بحضييور السيييد

 م( .10/6/2015األستاذ الدكتور رئيس الجامعة يوم )

 يارت التالية:: اإلحاطة علما  بالزحادى عشر

  نائيب زيارة وفيد مين جامعية الصيداقة الروسيية لمقابلية األسيتاذ الدكتيـور

 م( .24/5/2015رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث يوم )

  زيارة الدكتور/ جعفـر عبيـد السيالم ـ رئييـس رابطية الجامعيات اإلسيالمية

 م( .11/6/2015لمقابلـة األسـتاذ الدكتـور رئيـس الجامعـة يـوم )

زيييارة السيييد اللييواء أركييان حييرب/ أحمييد البنييي ـ مييدير جهيياز الخدميية  -

الوطنييية بييالقوات المسييلحة لمقابليية األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية 

 (.16/6/2015العليا والبحوث يوم ) للدراسات

 

 المصادقـات
  إدارة الجامعة

 (1141ـة رقيـم )محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاهيـرة الجلسيالمصادقة على  -

 م(.24/5/2015بتاريـخ )

قيييـرارات السييييد األسيييتاذ اليييدكتور رئييييس الجامعييية الصيييادرة  المصيييادقة عليييى -

 حتيييى م(25/5/2015بيييالتفويـ ميييـن مجليييـس الجامعييية خيييالل الفتيييرة مييين )

 فى المجالت اآلتية: م(29/6/2015)

 العليا(.منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات  -1
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تعيييين أعضيياء ميين الخييارج بمجييالس الكليييات ، وضييم أسيياتذة لمجالسييها   وذلييك  -2

( لسيـنة 49( ميـن القانيـون رقيـم )40طبقـا  للفقرتين ) جـ( و )هـ( مــن المــادة )

 م( فى شأن تنظيم الجامعات.1972)

 قبــــــول هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز. -3

 دراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك. مد البعثات واإلجازات ال -4

وقيييـف قيييـيد الطيييالب وقبيييول أعيييذارهم بمرحلتيييى )الليسيييانس أو البكيييالوريوس(  -5

 و)الدراسـات العليا(.

 قَبـُول أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين عادوا خالل شهر من تاريخ النقطاع. -6

لم يعودوا خـالل ستة أشهر ميـن تقرير إنهاء خدمـة أعضاء هيئة التدريس الذين  -7

 تاريخ النقطاع.

حيييالت تصيييحيح بيانيييات اليييدرجات العلميييية التيييي حيييدث فيهيييا خطيييأ ، وتتطليييب             -8

المركزيية العرض علــى مجلــس الجامعــة ، وذلك بعيد مراجعتهيا مـيـن اإلدارة 

 للشئون القانونية بالجامعة.

 خارج كليات الجامعة.حــالت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من  -9

 إصيييدار قيييرارات إنهييياء الخدمييية فيييى حيييالت انقطييياع أعضييياء هيئييية التيييدريس -10

 والهيئييية المعاونييية المنتيييدبين أو المعيييارين أو مييين يعميييل بشيييكل غيييير رسيييمى

 تحت أى اسم لدى أى جهة أخرى خارج الجامعة. 

بحيوث تفويـ السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعية للدراسيات العلييا وال -11

فى اعتماد بعـ الموضوعات نيابة عن السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعية 

 فى قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاهرة .

 

 تعييـــنات
 كلية اآلداب

 الموافقييييييية علييييييييى تعيييييييييين الييييييييدكتورة / دينييييييييا أحمييييييييد أمييييييييين عبييييييييد العزيييييييييز  -

 غة اإلنجليزية و دابها( بالكلية.فى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم الل

 الموافقييييييييية عليييييييييى تعييييييييييين اليييييييييدكتور / حسيييييييييين حميييييييييودة محميييييييييد محميييييييييد -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم اللغة العربية و دابها( بالكلية.

 الموافقيييييييية علييييييييى تعيييييييييين الييييييييدكتورة / نجييييييييالء إبييييييييراهيم إبييييييييراهيم صييييييييالح -

 دابها( بالكلية.فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم اللغة اإلنجليزية و 

الموافقة علـى تعيين الدكتور / محمـود عبيـد الفتيـاح محميود عبيد اللطييف عنبير فيى  -

 )وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم الجغرافيا( بالكلية.
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية 
الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتورة / إيمييان محمييد توفيييق محمييد الشيياعر فييى )وظيفيية  -

 رة )بقسم القتصاد( بالكلية.مدرس( الشاغ

 هاييييييييييدى عليييييييييى عليييييييييى فهميييييييييىالموافقييييييييية عليييييييييـى تعييييييييييين اليييييييييدكتورة /  -

 ( بالكلية.القتصادفى )وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم 
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الموافقيية علييى تعيييين الييدكتورة / شييريفة أحمييد فييؤاد محمييود شييريف فييى )وظيفيية  -

 أستاذ( الشاغرة )بقسم اإلدارة العامة( بالكلية.

 

 رةكلية التجا
الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور / إسييالم سييامى سييليمان عييامر فييى )وظيفيية مييدرس(  -

 الشاغرة )بقسم الرياضة والتأمين( بالكلية.

 

 كلية العلوم
الموافقة علـى تعيين الدكتورة / منى محمد على سعد فيى )وظيفية ميدرس( الشياغرة  -

 )بقسم علم الحشرات( بالكلية.

فييى )وظيفيية مييدرس(  أمييل أمييين حامييد محمييودتورة / الموافقيية علييـى تعيييين الييدك -

 ( بالكلية.النبات والميكروبيولوجىالشاغرة )بقسم علم 

فييى )وظيفيية أسييتاذ(  الييدكتورة / سييومية مصييطفى إسييماعيل الموافقيية علييى تعيييين -

 الشاغرة )بقسم علم الحيوان( بالكلية.

)وظيفيية أسييتاذ( فييى  كييرى نجيييب غبريييالالموافقيية علييى تعيييين الييدكتورة / هاليية ف -

 الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.

فيى )وظيفية أسيتاذ(  ور / إبيراهيم أحميد إبيراهيم الجيرفالموافقة على تعيين الدكت - 

 الشاغرة )بقسم النبات( بالكلية.

فيى )وظيفية أسيتاذ مسياعد(  ن الدكتور / كيريم سيعيد مرسيى سييد الموافقة على تعيي -

 الكلية.الشاغرة )بقسم علم الحيوان( ب

 

 كلية طب قصر العينى
 الموافقييييييييية عليييييييييى تعييييييييييين اليييييييييدكتورة / نهيييييييييى محميييييييييد الحسيييييييييينى عمييييييييير -

 فى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.

 الموافقيييييية علييييييى تعيييييييين الييييييدكتور / خالييييييد أحمييييييد عبييييييد العزيييييييز السييييييطوحى -

 النساء( بالكلية.فى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض 

 الموافقيييييية علييييييى تعيييييييين الييييييدكتورة / إيمييييييان حسيييييين صييييييبرى إبييييييراهيم دراز -

 فى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.

الموافقة علـى تعيين الدكتور / أسامة محمد عبد الحميد حسان فيى )وظيفية ميدرس(  -

 كلية.الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بال

 الموافقيييييية علييييييى تعيييييييين الييييييدكتور / حيييييياتم إبييييييراهيم عبييييييد المعطييييييى الحتييييييو  -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.

 الموافقيييييييييية علييييييييييى تعيييييييييييين الييييييييييدكتور / أحمييييييييييد محمييييييييييود سيييييييييييد علييييييييييى  -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.

 علييييييى تعيييييييين الييييييدكتورة / سوسيييييين فيييييياروم محمييييييد محمييييييد هييييييالل الموافقيييييية  -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الطب المهنى والبيئى( بالكلية.

 الموافقيييييية علييييييى تعيييييييين الييييييدكتورة / نهييييييى حسييييييام الييييييدين إبييييييراهيم بحيييييييرى  -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
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 ر / محمييييييد مصييييييلح إبييييييراهيم محمييييييد خليييييييلالموافقيييييية علييييييى تعيييييييين الييييييدكتو -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.

الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور / أحمييد فتحييى محمييد الييدحن فييى )وظيفيية مييدرس(  -

 الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.

نـى عبيـد الموليـى محميـد عبيد الميولى فيى )وظيفية الموافقة علـى تعيين الدكتور / ها -

 مدرس( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.

الموافقة علـى تعيين اليدكتور / أحميد محميد أحميد حسيين فاييد فيى )وظيفية ميدرس(  -

 الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.

د سييليمان فييى )وظيفيية الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتورة / ُسييمية عبييد اللطيييف محمييو -

 مدرس( الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.

الموافقة علـى تعيين اليدكتورة / شييرين مصيطفى أنيور محميد المكياوى فيى )وظيفية  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم األمراض النفسية( بالكلية.

الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتورة / لمييياء فتحييى سيييد زيييدان فييى )وظيفيية مييدرس(  - 

 رة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.الشاغ

 

 كلية العالج الطبيعى
 الموافقييييييييية عليييييييييى تعييييييييييين اليييييييييدكتور / وائيييييييييل صيييييييييالح توفييييييييييق شيييييييييندى  -

فييى )وظيفيية أسييتاذ مسيياعد( الشيياغرة )بقسييم العييالج الطبيعييى لضييطرابات الجهيياز 

 العصبى العضلى وجراحتها( بالكلية.

ستين جفرى فهمى جرجس فيى )وظيفية ميدرس( الموافقة علـى تعيين الدكتورة / كر -

 الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى للجراحة( بالكلية.

 

 كلية طب الفم واألسنان
الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتورة / رشييا محمييد هريييدى جييابر حسييانين فييى )وظيفيية  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم العالج التحفظى( بالكلية.

 

 كلية الصيدلة
 الييييييدكتور / مييييييدحت أحمييييييد عبييييييد الحميييييييد الغباشييييييى الموافقيييييية علييييييى تعيييييييين  -

 فى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم الكيمياء التحليلية( بالكلية.
 

 كلية الهندسة
فى )وظيفة أسيتاذ مسياعد( لدكتور / عمر حسام الدين األنور الموافقة على تعيين ا -

 الشاغرة )بقسم الهندسة اإلنشائية( بالكلية.

فييى )وظيفيية أسييتاذ  الييدكتور / محمييد حسيين يوسييف الشيياذلىين الموافقيية علييى تعييي -

 مساعد( الشاغرة )بقسم هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج( بالكلية.

فييى )وظيفيية  معتصييم عييادل عبييد الفتيياح عبييد هللاالموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور /  -

 ( بالكلية.الهندسة اإلنشائيةمدرس( الشاغرة )بقسم 

فيييى )وظيفييية أسيييتاذ(  ن اليييدكتور / حسيييام عليييى حسييين فهميييىيييييالموافقييية عليييى تع -

 الشاغرة )بقسم هندسة اللكترونيات والتصالت الكهربية( بالكلية.
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الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور / محمييد سييعيد حسييين حسيينى فييى )وظيفيية مييدرس(  -

 الشاغرة )بقسم هندسة األشغال العامة( بالكلية.

حمييد أبييو المجييد شييوقى سيييد أحمييد فييى )وظيفيية الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور / أ -

 مدرس( الشاغرة )بقسم هندسة القوى الميكانيكية( بالكلية.

 

 كلية الزراعة
الموافقة علـى تعيين الدكتورة / رضا محجوب محمد أبيو العيال فيى )وظيفية ميدرس(  -

 الشاغرة )بقسم الصناعات الغذائية( بالكلية.

ت عييزت عبييد الوهيياب فييى )وظيفيية أسييتاذ الموافقيية علييى تعيييين الييدكتور / مييدح -

 مساعد( الشاغرة )بقسم الجتماع الريفى واإلرشاد الزراعى( بالكلية.

فييى )وظيفيية أسييتاذ  الموافقيية علييى تعيييين الييدكتور / نصيير فييوزى نصيير إبييراهيم  -

 مساعد( الشاغرة )بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية( بالكلية.

اهيم صييالح أحمييد عبييد هللا فييى )وظيفيية أسييتاذ الموافقيية علييى تعيييين الييدكتور / إبيير -

 مساعد( الشاغرة )بقسم الحشرات القتصادية والمبيدات( بالكلية.
 

 كلية الطب البيطرى
الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور / محمييد عشييرى عبييد اللطيييف محمييد فييى )وظيفيية  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصطناعى( بالكلية.

لموافقة عليـى تعييين اليدكتور / خاليد جيوهرى سيعيد جيوهرى فيى )وظيفية ميدرس( ا -

 الشاغرة )بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الصطناعى( بالكلية.

الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتور / عبييد السييالم عيياطف عبييد السييالم علييى فييى )وظيفيية  -

 مدرس( الشاغرة )بقسم الرقابة الصحية على األغذية( بالكلية.

الموافقيية علييـى تعيييين الييدكتورة / أسييماء عييزوز محمييد عييزوز فييى )وظيفيية مييدرس(  -

 .الشاغرة )بقسم األدوية( بالكلية

 

 كلية دار العلوم
الموافقيية علييى تعيييين الييدكتور/ عبييد الييرحمن إبييراهيم محمييد السيييد فييودة فييى وظيفيية  -

 أستاذ مساعد الشاغرة بقسم البالغة والنقد األدبى بالكلية.

 

 الدراسات والبحوث اإلحصائيةهد مع
 الموافقييييية عليييييى تعييييييين اليييييدكتور / رمضيييييان عبيييييد الحمييييييد أحميييييد زيييييين اليييييدين  -

 فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم بحوث العمليات( بالمعهد.

 الموافقييييية عليييييى تعييييييين اليييييدكتورة / سيييييمية محميييييود عبيييييد الحمييييييد السيييييعدنى  -

 السكانى( بالمعهد.فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الحصاء الحيوى و

 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية

فيى )وظيفية ميدرس(  الموافقة علـى تعييين اليدكتور / مياهر حاميد سيعداوى سيليمان -

 ( بالمعهد.الجغرافياالشاغرة )بقسم 
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الموافقة علـى تعيين الدكتورة / شرين مبارك بسيس فضل هللا فيى )وظيفية ميدرس(  -

 معهد.الشاغرة )بقسم التاريخ( بال
 

 المعهد القومى لألورام
الموافقييية عليييـى تعييييين اليييدكتورة / ولء يوسيييف عليييى أحميييد فيييى )وظيفييية ميييدرس(  -

 الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعاش وعالج اآللم( بالمعهد.

فييى )وظيفيية أسييتاذ  الييدكتور / رأفييت محفييوظ رييياض بطييرس الموافقيية علييى تعيييين -

 ( بالمعهد.وعالج األلمالتخدير واإلنعاش مساعد( الشاغرة )بقسم 

الموافقة علـى تعيين الدكتورة / مى محمد سيد محميد اليرواس فيى )وظيفية ميدرس(  -

 الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعاش وعالج اآللم( بالمعهد.

فيى وظيفية زمييل ياسير مبيروك عبيد الوهياب مذكرة بشأن تعيين الدكتور /  بناء على -

مى ليألورام والمعادلية لدرجية ميدرس بالكيادر )كيمياء حيويية( بمستشيفى المعهيد القيو

 م(.1993( لسنة )115الجامعى وذلك طبقا  للقانون رقم )

حاجيية  امعيية بييالتعيين فييى وظيفيية زميييل عنييدقييرر المجلييس تطبيييق قييرارات مجلييس الج

 الجامعة باإلعالن.

 

 كلية التربية النوعية
ربيرى فيى )وظيفية ميدرس( الموافقة علـى تعيين الدكتورة / عليياء عليى عبيد هللا الب  -

 الشاغرة )بقسم التربية الموسيقية( بالكلية.

 

  تجديـد إعــارات
 كلية اآلداب

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / أشييرف علييى عبييده علييى )األسييتاذ المسيياعد  -

بقسييم الجغرافيييا بالكلييية( للعميييل )بجامعيية طيبيية بالسيييعودية( للعييام الجييامعى الثيييامن 

 .م( 2015/2016)

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / عبد هللا حسين متولى )األستاذ المساعد بقسم  -

المكتبيييات والوثيييائق والمعلوميييات بالكليييية( للعميييل )بشيييركة الييينظم العربيييية المتطيييورة 

 م(.2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى السابع )

يم سيييليمان )األسيييتاذ الموافقييية عليييى تجدييييد إعيييـارة الدكتيييـور / ناصييير أحميييد إبيييراه -

المسيياعد بقسييم التيياريخ بالكلييية( للعمييل )بجامعيية قطيير بقطيير( للعييام الجييامعى السييابع 

 .م( 2015/2016)

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـورة / نييرمين أحمييد محمييد خليييل )المييدرس بقسييم  -

الجغرافيييييا بالكلييييية( للعمييييل )بجامعيييية طيبيييية بالسييييعودية( للعييييام الجييييامعى السييييابع 

   .م(2015/2016)

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـورة / مى إدريس محمد أحمد )المدرس بقسيم عليم  -

الييينفس بالكليييية( للعميييل )بجامعييية المليييك سيييعود بالسيييعودية( للعيييام الجيييامعى التاسيييع 

 م(.2015/2016)
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 كلية الحقوم
سييتاذ الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / أشييرف وفييا محمييد حسيين )األ -

بقسم القانون الدولى الخان بالكلية( للعمل )بجامعة السلطان قابوس بسيلطنة عميان( 

ا ميييييين )2015/2016للعييييييام الجييييييامعى السييييييابع ) م( حتييييييى 1/7/2015م( بييييييدء 

 .م( 30/6/2016)

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / عبيد الهيادى فيوزى مختيار العوضيى )األسيتاذ  -

دنى بالكلييية( للعمييل )بجامعيية السييلطان قييابوس بسييلطنة المسيياعد بقسييم القييانون الميي

ا مييين )2015/2016عميييان( للعيييام الجيييامعى العاشييير ) م( حتيييى 1/7/2015م( بيييدء 

 م( 30/6/2016)
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / عميياد الييدين عبييد السييالم سييليمان )األسييتاذ  -

ء بالكليـة( للعمـل )بجامعـة الملك عبد العزيز بالسعودية( للعيام المساعد بقسم اإلحصـا

 م(.2015/2016الجامعى السابع )
 

 كلية التجارة
الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / عمييـرو محمييـد سييعيد عبييد الحليييم )األسييتاذ  -

المسييياعد بقسيييم المحاسيييبة بالكليييية( للعميييل )بجامعييية المليييك فهيييد للبتيييرول والمعيييادن 

 م(.2015/2016سعودية( للعام الجامعى التاسع )بال

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / محميد حسيين عبيد اليرحمن حسيين )الميدرس  -

بقسم المحاسبة بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فيصل بالسعودية( للعام الجامعى التاسيع 

 م(.2015/2016)

 

 كلية العلوم
اذ الدكتيـور / بيدوى أبيو إبيراهيم إبيراهيم )األسيتاذ الموافقة على تجديد إعيـارة األسيت -

بقسيييم الفيزيييياء بالكليييية( للعميييل )بجامعييية طيبييية بالسيييعودية( للعيييام الجيييامعى العاشييير 

 م(.2015/2016)

الموافقة على تجديد إعـارة األسيتاذ الدكتيـور / محميود أحميد محميد عيارف )األسيتاذ  -

األرض بجامعيية الملييك عبييد العزيييز بقسييم الجيولوجيييا بالكلييية( للعمييل )بكلييية علييوم 

 م(2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / علييى عبييد اللطيييف حسيين )األسييتاذ  -

بقسييم الجيولوجيييا بالكلييية( للعمييل )بكلييية علييوم األرض بجامعيية الملييك عبييد العزيييز 

 م(.2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتـورة / نيفين صالح جيويلى )األسيتاذ بقسيم  -

النبات بالكليية( للعميل )بجامعية المليك عبيد العزييز بالسيعودية( للعيام الجيامعى العاشير 

ا ميين )2015/2016) م( نهاييية السيينوات 12/2/2016م( حتييى )1/9/2015م( بييدء 

 .العشر المسموح بها 
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الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / حسن عياطف حسين محميد )األسيتاذ المسياعد  -

بقسم الرياضيات بالكلية( للعمل )بكلية التربية األساسية التابعة لهيئة التعليم التطبيقيى 

 م( 2015/2016والتدريب بالكويت( للعام الجامعى الثامن )

د أحميد محميد جلميد )األسيتاذ المسياعد الموافقة على تجديد إعـارة الدكتيـور / محميو -

بقسييم الجيولوجيييا بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الملييك سييعود بالسييعودية( فييى نطييام العييام 

 م(.2015/2016الجامعى التاسع )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / نصيير أنييور صييالح محمييد زيييادة )المييدرس  - 

جامعة جيدة بالسيعودية( للعيام الجيامعى بقسم الرياضيات بالكلية( للعمل )بكلية العلوم ب

ا من )2015/2016الثامن )  م( 26/4/2016م( حتى )27/4/2015م( بدء 

 

 كلية طب قصر العينى
الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذة الدكتييـورة / مهييا محمييد جمييال الييدين فرحييات  -

لعيام الجيامعى )األستاذ بقسم طب األطفال بالكلية( للعمل )بمستشفى الهادى بالكويت( ل

 م(.2015/2016الثامن )

الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتـورة / منى عزيز إبراهيم إبراهيم )األسيتاذ  -

بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية( للعميل )بمركيز حاميد يوسيف العيسيى 

الجيامعى السيابع لزراعة العضاء مستشفى ابن سينا بيوزارة الصيحة بالكوييت( للعيام 

ا من )2015/2016)  م( 22/8/2016م( حتى )23/8/2015م( بدء 

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / محمييد عبييد الحميييد محمييد خليييل  -

)األستاذ بقسم التخدير بالكليية( للعميل )بمستشيفى سيعد التخصصيى بالسيعودية( للعيام 

 م(.2015/2016الجامعى الثامن )

علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / أحمييد همييت أحمييد عيسييى )األسييتاذ الموافقيية  -

بقسم الطفيليات بالكلية( للعمل )بكلية الطب والعلوم الطبيية بجامعية طيبية بالسيعودية( 

ا ميين )2015/2016اسييتكمال  للعييام الجييامعى العاشيير ) م( حتييى 1/9/2015م( بييدء 

 .المسموح بها م( تاريخ نهاية مدة السنوات العشر 14/3/2016)

الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتـور / إيهاب عصيمت فيوزى )األسيتاذ بقسيم  -

عييالج األورام بالكلييية( وتغيييير مقيير العمييل )بمستشييفى األطبيياء المتحييدون بييدل  ميين 

 م( 2015/2016مستشفى الملك فيصل بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

الدكتـورة / غادة عادل يوسف إبراهيم )األستاذ المساعد  الموافقة على تجديد إعـارة -

بقسيييم التخيييدير بالكليييية( للعميييل )بيييوزارة الصيييحة بالكوييييت( للعيييام الجيييامعى الثيييامن 

 م(.2015/2016)

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / خالد فرج على قاسم )األسيتاذ المسياعد بقسيم  -

ى نييزوى وزارة الصييحة بسييلطنة ُعمييان( األمييراض الباطنيية بالكلييية( للعمييل )بمستشييف

 .م( 2015/2016للعام الجامعى التاسع )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / أحمييد نبيييل لطفييى حسيين )األسييتاذ المسيياعد  -

بقسم األمراض المتوطنة بالكلية( للعمل )بمستشفى دار الفيؤاد كلينييك بالكوييت( للعيام 

 م(.2015/2016الجامعى السابع )
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لموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / محمييد عبييد الهييادى محمييد صييالح )األسييتاذ ا - 

المساعد بقسيم جراحية القليب والصيدر بالكليية( للعميل )بمستشيفى المواسياة للخيدمات 

 م(.2015/2016الطبية بالسعودية( للعام الجامعى التاسع )

بيد الجيواد )األسيتاذ الموافقة عليى تجدييد إعيـارة الدكتيـور / عيـادل أحميـد حسيـين ع - 

المساعد بقسيم الحيالت الحرجية بالكليية( للعميل )بمدينية المليك عبيد هللا الطبيية وزارة 

ا ميييييين 2015/2016الصييييييحة بالسييييييعودية( للعييييييام الجييييييامعى العاشيييييير ) م( بييييييدء 

م( تياريخ نهايية ميدة السينوات العشير المسيموح 16/6/2016م( حتى )7/8/2015)

 بها 

ة الدكتيـور / سيامح يسيرى محميد أحميد )الميدرس بقسيم الموافقة عليى تجدييد إعيـار -

التخدير بالكلية( للعمل )بمستشفى باقدو واليدكتور عرفيان بالسيعودية( للعيام الجيامعى 

 م(.2015/2016الثامن )

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / أحمـد عبد العـزيز عبد العزيز سليم )المدرس  -

مستشييفى باقييدو والييدكتور عرفييان  بالسييعودية( للعييام بقسييم التخييدير بالكلييية( للعمييل )ب

 م(.2015/2016الجامعى السابع )

الموافقة على تجديد إعيـارة الدكتيـور / أسيامة محميد أسيعد فرحيات )الميدرس بقسيم  -

التخدير بالكلية( للعمل )بمستشفى باقدو واليدكتور عرفيان بالسيعودية( للعيام الجيامعى 

 م(.2015/2016الثامن )

قة على تجديد إعـارة الدكتيـور / أحميد مصطفيـى كميال عبيد المجييد )الميدرس المواف -

بقسييم التخييدير بالكلييية( للعمييل )بمستشييفى باقييدو والييدكتور عرفييان بالسييعودية( للعييام 

 م(.2015/2016الجامعى السابع )

الموافقة على تجديد إعـارة الدكتـور / هانى عاطف شهاب )المدرس بقسيم التخيدير  - 

للعمل )بوزارة الصحة المديرية العامة للشئون الصيحية مدينية المليك عبيد هللا بالكلية( 

 م(2015/2016الطبية بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )

 

 كلية العالج الطبيعى
الموافقة على تجديد إعـارة الدكتيـورة / عيزة برميود ناشيد كسياب )األسيتاذ المسياعد  -

التولييييد بالكليييية( للعميييل )بجامعييية جيييازان بقسيييم العيييالج الطبيعيييى ألميييراض النسييياء و

 م(.2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / محمييد محمييد إبييراهيم علييى سييالم )األسييتاذ  - 

المسييياعد بقسيييم العيييالج الطبيعيييى لضيييطرابات الجهييياز العضيييلى الحركيييى وجراحتهيييا 

الطبييية التطبيقييية جامعيية أم القييرى بالسييعودية( للعييام بالكلييية( للعمييل )بكلييية العلييوم 

 م(.2015/2016الجامعى السابع )

اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعارة الدكتورة / هبة محمد يسير محميد بناء على  -

البساتينى )األستاذ المساعد بقسم العالج الطبيعى لضيطرابات مراحيل النميو والتطيور 

الكليية( للعميل )بكليية العليوم الطبيية التطبيقيية جامعية اليدمام وجراحتها عنيد األطفيال ب

ا مييين )2015/2016بالسيييعودية( لميييدة عيييام جيييامعى ) م( حتيييى 1/9/2015م( بيييدء 

ا ميييييييين )31/3/2016) م( حتييييييييى 1/4/2016م( اسييييييييتكمال عييييييييام سييييييييابع بييييييييدء 

 م( فى نطام العام الثامن 31/8/2016)
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للعيييام الجيييامعى الثيييامن قيييرر المجليييس الموافقييية عليييى تجدييييد إعيييارة سييييادتها 

ا من )2015/2016)  م(.31/8/2016م( حتى )1/9/2015م( بدء 

 

 كلية طب الفم واألسنان
الموافقة عليى تجدييد إعيـارة األسيتاذة اليدكتورة / إيميان عبيد العزييز أحميد )األسيتاذ  -

بقسييم أشييعة الفييم بالكلييية( للعمييل )بجامعيية مصيير للعلييوم والتكنولوجيييا بمصيير( للعييام 

 م(2015/2016السابع ) الجامعى
 

 كلية الصيدلة
اقتراح الكليية الموافقية عليى تجدييد إعيـارة الدكتيـورة / غيادة أحميد فيوزى بناء على  -

)األستاذ المساعد بقسم العقاقير بالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود بالسعودية( للعيام 

 م(.2015/2016الجامعى التاسع )

ارة سيييييادتها للعييييام الجييييامعى الثييييامن قييييرر المجلييييس الموافقيييية علييييى تجديييييد إعيييي

 م(.2015/2016)

 

 كلية الهندسة
اقتراح الكلية عدم الموافقة على تجديد إعيارة اليدكتور/ فيياض جيالل سييد بناء على  -

أحمييد )المييدرس بقسييم الرياضيييات والفيزيقييا الهندسييية بالكلييية( للعمييل )بجامعيية طيبيية 

 (.م2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

قييرر المجلييس الموافقيية علييى تجديييد إعييارة الييدكتور/ فييياض جييالل سيييد أحمييد للعييام 

 م(.2015/2016الجامعى العاشر )

 

 كلية الزراعة
الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتـور / مصطفى محمد فرج دسيوقى )األسيتاذ  -

للعييام الجييامعى بقسييم الكيمييياء الحيوييية بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الطييائف بالسييعودية( 

 م(.2015/2016الثامن )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / فتحييى عبييد الحليييم جمعيية حربييى )األسييتاذ  - 

المساعد بقسم األراضى بالكلية( للعمل )بكلية الزراعة والطب البيطرى جامعة القصيم 

 م(.2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

عييـارة الدكتيـور / عييالء اليدين محمييد عبيده )األسييتاذ المسيياعد الموافقية علييى تجدييد إ -

بقسييم اإلنتيياج الحيييوانى بالكلييية( للعمييل )بالشييركة العربييية للخييدمات المتكامليية إيمكييو 

 .م( 2015/2016م الجامعى الثامن )بالسعودية( للعا

الموافقة على تجدييد إعيـارة الدكتيـور / محميد عبيد الحمييد محميد العوضيى )األسيتاذ  -

المسيياعد بقسييم الوراثيية بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الطييائف بالسييعودية( للعييام الجييامعى 

 م(.2015/2016الثامن )

الموافقية عليى تجدييد إعيـارة الدكتيـور / محميد أحميد محميد أحميد )األسيتاذ المسياعد  -

بقسم أمراض النبات بالكلية( للعميل )بجامعية المليك سيعود بالسيعودية( للعيام الجيامعى 

 م(.2015/2016) السابع
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 البيطرى كلية الطب
الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتـور / خالد أحمد محمد فيرج )األسيتاذ بقسيم  -

الجراحة والتخدير واألشعة بالكلية( للعمل )إستشارى بيطيرى بشيركة جلوبيال كلييرنج 

 م( 2015/2016هاوس سيستمز بالكويت( للعام الجامعى التاسع )

لييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / محمييد كييرم السيييد السيييد زبييادى الموافقيية ع -

)األسييتاذ بقسييم الجراحيية والتخييدير واألشييعة بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الملييك فيصييل 

 م(.2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / محمييد إسييماعيل محمييد مصييطفى  -

ستاذ بقسم األدوية بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فيصل بالسيعودية( للعيام الجيامعى )األ

ا ميين )2015/2016العاشيير ) م( تيياريخ 31/5/2016م( حتييى )1/9/2015م( بييدء 

 نهاية مدة السنوات العشر المسموح بها.

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / جمييال عبييد الحكيييم محمييد سييليمان  - 

ألستاذ بقسم األدويية بالكليية( للعميـل )بجامعيـة سلميـان بين عبيد العزييز بالسيعودية( )ا

 م(.2015/2016للعام الجامعى السابع )

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة األسييتاذ الدكتييـور / مجييدى محمييد وحيييد الييدين زكريييا  -

عية المليك )األستاذ بقسيم التولييد والتناسيل والتلقييح الصيطناعى بالكليية( للعميل )بجام

 م(.2015/2016فيصل بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

الموافقية علييى تجدييد إعييـارة األسييتاذ اليدكتور / محمييود عبييد الحلييم محمييود حمييودة  -

)األسييتاذ بقسييم الباثولوجيييا بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الملييك فيصييل بالسييعودية( للعييام 

 م(.2015/2016الجامعى التاسع )

تجديد إعـارة الدكتـور / هييثم محميد محميد محميود )األسيتاذ المسياعد الموافقة على  -

بقسييم الفيروسييات بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الملييك سييعود بالسييعودية( للعييام الجييامعى 

 م(.2015/2016الثامن )

 

 كلية دار العلوم
الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / محمييد فتحييى عبييد العليييم )المييدرس بقسييم  -

النقد األدبى بالكلية( للعمل )بجامعة طيبية بالسيعودية( للعيام الجيامعى الثيامن البالغة و

 م(.2015/2016)

 

 كلية اإلعالم
الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـورة / سييناء جييالل عبييد الييرحمن )المييدرس بقسييم  -

الصييحافة بالكلييية( للعمييل )بييوزارة الشييئون الرياضيية بسييلطنة عمييان( للعييام الجييامعى 

 م(.2015/2016السابع )

 

 كلية اآلثار
الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور / ياسر إسماعيل عبد السيالم )األسيتاذ المسياعد  -

بقسييم اآلثييار اإلسييالمية بالكلييية( للعمييل )بجامعيية الطييائف بالسييعودية( للعييام الجييامعى 

 م(.2015/2016الثامن )
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 المعهد القومى لألورام

كتيـورة / نهلية أحميد بهجيت )األسيتاذ المسياعد بقسيم الموافقة على تجدييد إعيـارة الد -

الباثولوجييا اإلكلينيكييية بالمعهييد( للعميل )بييوزارة الصييحة مدينية الملييك عبييد هللا الطبييية 

 م(.2015/2016بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )

الموافقييية عليييى تجدييييد إعيييـارة الدكتيييـورة / منيييار محميييد محميييد إسيييماعيل )األسيييتاذ  -

م الباثولوجيا اإلكلينيكيية بالمعهيد( للعميل )بجامعية أم القيرى بالسيعودية( المساعد بقس

 م(.2015/2016للعام الجامعى السابع )

الموافقة على تجديد إعيـارة الدكتيـورة / عيزة حميدى عبيد المجييد السيسيى )األسيتاذ - 

المسييياعد بقسيييم الباثولوجييييا اإلكلينيكيييية بالمعهيييد( للعميييل )بمستشيييفى الداغسيييتانى 

 .م( 2015/2016الجامعى التاسع )عودية( للعام بالس

الموافقيية علييى تجديييد إعييـارة الدكتييـور / محمييد سييليمان نظمييى إسييماعيل )األسييتاذ  -

 Saint Luke'sالمسياعد بقسيم األشيعة العالجيية والطيب النيووى بالمعهيد( للعميل )

Hospital ( للعييييييام الجيييييييامعى التاسييييييع )ا مييييييين 2015/2016بأيرلنييييييدا م( بييييييدء 

 م(31/3/2016م( حتى )1/4/2015)

الموافقة على تجدييد إعيـارة اليدكتورة / سيحر حلميى عبيد السيالم )األسيتاذ المسياعد  -

بقسيييم التخيييدير واإلنعييياش وعيييالج اآلليييم بالمعهيييد( للعميييل )بمستشيييفى جيييدة اليييوطنى 

 م(2015/2016بالسعودية( فى نطام العام الجامعى العاشر )

 

 منح ألقاب علمية

 كلية طب قصر العينى
الموافقيييـة عليييـى منيييـح الدكتيييـورة / نهيييال زهيييير الشييياذلى محميييد الخيييولى )األسيييتاذ  -

 المساعد بقسم األمراض الباطنة الخاصة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

الموافقيية علييى ميينح الييدكتورة / فييدوى سييعيد عبييد العظيييم محمييد )المييدرس بقسييم  -

 لية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالك

الموافقييية عليييى مييينح اليييدكتورة / هبييية نبييييل أميييين بيييـاز صدقيييـى )الميييدرس بقسيييم  -

 الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

لميدرس الموافقة على منح الدكتورة / رضـوى محمـود عزمـى محمد عبيد العزييز )ا -

 بقسم األمراض الباطنة الخاصة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

 

 كلية طب الفم واألسنان
الموافقية عليى ميينح اليدكتور / هييانى سيامى إسييماعيل صيادم )المييدرس بقسيم عييالج  -

 الجذور بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

/ جيهيييان عبييد الفتييياح عبيييد العيييال عمييير )األسيييتاذ الموافقييـة عليييـى منيييـح الدكتيييـورة  -

 المساعد بقسم أشعة الفم بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
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 المعهد القومى لعلوم الليزر
الموافقيية علييى ميينح الييدكتور / عبييـد السييتار محمييـد عبييد السييتار جييـاد هللا )المييدرس  -

 ى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.بقسم علوم الليزر وتفاعالته بالمعهد( اللقب العلم

الموافقـة على منح الدكتورة / نيفين أحميد سيامى عبيد الشيكور )األسيتاذ المسياعد  -

 بقسم تطبيقات الليزر الطبية بالمعهد( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

 

 يةـمسائل تنظيم
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
المقدمية مين مؤسسية فيورد لجامعية  بشأن المنحةالمعروضة مذكرة الالموافقة على  -

لبيية الجييدد والنهييوض بفييرن القيياهرة والخاصيية بمشييروع إنشيياء مركييز لتوجيييه الط

 .فى اللتحام بسوم العمل الخريجين

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ الموافقيية علييى  -

ير المهنيييى فيييى م( القاضيييى بالموافقييية عليييى إنشييياء برنيييامج الماجسيييت18/5/2015)

القانون والقتصاد بين )كليية القتصياد والعليوم السياسيية ـ جامعية القياهرة( و )معهيد 

 .القانون والقتصاد جامعة هامبورج( والالئحة الداخلية للبرنامج

قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ الموافقييية عليييى  -

رفيع المصيروفات الدراسيية لُشعيـب اللغيات م( القاضى بالموافقية عليى 14/6/2015)

 .)فرنسـى ـ إنجليزى( بكلية القتصاد والعلوم السياسية

 

 كلية طب قصر العينى
قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ  الموافقييية عليييى -

م( القاضييى بالموافقيية علييى إنشيياء البرنييامج المتكامييل بنظييام النقيياط 14/6/2015)

 .ة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب قصر العينىالمعتمد
 

 كلية التمريـ
 

قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ الموافقييية عليييى  -

م( القاضيييى بالموافقييية عليييى إنشييياء قسيييم تميييريـ المسييينين )مرحلييية 14/6/2015)

 .البكالوريوس( نظام الساعات المعتمدة بكلية التمريـ

 بيعىعالج الطكلية ال
الموافقيييية علييييى معامليييية المكلفييييين بالعيييييادة التعليمييييية بالكلييييية معامليييية المعيييييدين  -

والمدرسين المساعدين من حيث أوليويتهم فيى التسيجيل باألقسيام بميا ل يتعيارض ميع 

 .الشروط المحددة الموضوعة

 كلية اإلعالم
د مين خطياب األسيتاذ اليدكتور عمييد كليية اإلعيالم بشيأن عيزوف عيد الموافقية عليى -

 أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة عن المشاركة فى أعمال الجودة 
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مع تطبيقه على بدل الجودة فقط وليس بدل الجامعة مع تعميميه عليى كلييات الجامعية 

 ومعاهدها.

 

 لية الحاسبات والمعلوماتك
إنشيياء خطيياب أ.د/ عميييد كلييية الحاسييبات والمعلومييات بشييأن الموافقيية علييى  بنيياء علييى  -

 .بكلية الحاسبات والمعلومات Bioinformaticsبرنامج المعلوماتية الحيوية 

قرر المجلس إرجاء الموضوع لجلسة قادمة على أن يُعرض تقرير اللجنية السيابق تشيكيلها 

 من مجلس شئون التعليم والطالب وكذلك رأى كلية الصيدلة.

ت والمعلومييات بشييأن طييرح خطيياب األسييتاذ الييدكتور عميييد كلييية الحاسييبا بنيياء علييى  -

م( بالكليية 2014/2015بعـ المقررات فى الفصل الدراسى الصيفى للعام الجامعى )

 قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.
 

 المعهد القومى لألورام
الموافقة على مخاطبة المجلس األعلى للجامعات بشأن قرار معادلة شيهادة دكتيوراه  -

ج اإلشعاعى من جامعة أرموس بالدنمارك بدكتوراه العالج اإلشعاعى الفلسفة فى العال

 .لألورام بالمعهد

 

 كلية رياض األطفال
قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ  الموافقييية عليييى  -

تفعيييل البرنييامج الصيييفى لطييالب مرحليية م( القاضييى بالموافقيية علييى 14/6/2015)

 .ساعات المعتمدة بكلية رياض األطفالالبكالوريوس بنظام ال

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ الموافقيية علييى  -

م( القاضيى بالموافقية عليى تفعييل البرنيامج الصييفى لطيالب الدراسيات 15/6/2015)

م( بكليييية ريييياض 2014/2015العلييييا بنظيييام السييياعات المعتميييدة للعيييام الجيييامعى )

 .األطفال

 

 إدارة الجامعة
خطياب األسيتاذ اليدكتور نائيب رئييس الجامعية للدراسيات العلييا والبحيوث  بناء عليى  -

 بشأن اإلصدارات التى تصدر عن جامعة القاهرة باللغة العربية 

 قرر المجلس إرجاء الموضوع وتشكيل لجنة لتطوير مثل هذه المجالت.

الجامعييييية بتييييياريخ تقريييييير اللجنييييية المشيييييكلة بقيييييرار مجليييييس  الموافقييييية عليييييى  -

 م( الخان بدراسة المنظومة األمنية والتعاقد المبرم مع شركة فالكون 24/5/2015)

م( 30/3/2015تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ )الموافقة على  -

 .لتحديد أتعاب الستشاريين لمشروعات مبانى الجامعة

ركزيية الجدييدة بشيأن اسيتحداث إدارتيين خطاب الدكتورة مدير المكتبة الم بناء على  -

فى الدور الخامس بمبنى المكتبة وهما إدارة "المستودع الرقميى للرسيائل الجامعيية" 

 وإدارة "التصال العلمى األكاديمى".
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قـرر المجلس الموافقـة على استحداث إدارة "المستودع الرقميى للرسيائل الجامعيية" 

 فقط.

التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ قيييرار مجليييس شيييئون  الموافقييية عليييى -

م( القاضى بالموافقة على تجديد إنشاء صندوم مجمع قاعيات امتحيان 19/4/2015)

 العرض على المجلس األعلى للجامعات.مع ،بجامعة القاهرة 

قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ الموافقييية عليييى  -

افقية عليى إضيافة بيانيات اللغية التيى ييتم الدراسية بهيا م( القاضى بالمو14/6/2015)

 .بشهادة التخرج بالكليات
 

 شئون أعضاء هيئة التدريس
 

 كلية طب قصر العينى
ميذكرة بشيأن حالية األسيتاذ اليدكتور/ ماجيد منصيور عبيد اليرحمن األسيتاذ بناء عليى  -

 بقسم عالج األورام والطب النووى بكلية طب قصر العينى.

م( بيدون مرتيب 16/4/2015لموافقة عليى سيفر سييادته اعتبيارا  مين )قرر المجلس ا

 وبدون نفقات من الجامعة على أن تكون للمرة األخيرة.
 

 كلية الزراعة
اقتراح الكلية الموافقة على سفر األسيتاذ اليدكتور/ هيانى عبيد العزييز  الموافقة على  -

م( حتيييييى 26/7/2015الشيييييمى عميييييد الكلييييية إلييييى اليابيييييان خييييالل الفتييييرة ميييين )

 .م( بدون نفقات من الجامعة3/8/2015)
 

 معهد البحوث والدراسات اإلفريقية
اللتماس المقدم من السيد/ محمود رجب على سيد )المعيد بقسيم اللغيات بناء على  -

   .اإلفريقية شعبة لغة الهوسا( بمعهد البحوث والدراسات اإلفريقية

 قـرر المجلس إرجـاء الموضوع لجلسة قادمـة.
 

 محو جزاء
 كلية دار العلوم

اللتماس المقدم من األستاذ الدكتور رئييس قسيـم البالغيـة والنقيـد األدبيـى  بناء على -

)بكلييية دار العلييوم( بشييأن محييو عقوبيية اللييوم الموقعيية علييى الييدكتور/ عبييد الييرحمن 

 إبراهيم فودة المدرس بذات القسم.

 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض
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 نقــــــل
 كلية العالج الطبيعى

الموافقة عليى نقيل اليدكتورة / شييرين حسين محميد مهنيـى )األسيتاذ المسياعد بقسيم  -

العييالج الطبيعييى لضييطرابات الجهيياز الييدورى التنفسييى والمسيينين بالكلييية( إلييى مثييل 

 .وظيفتها بكلية العالج الطبيعى جامعة بنى سويف بدون درجتها المالية

 

 تماع لجانمحضر اج
 إدارة الجامعة

محضيير اجتميياع لجنيية اإلعييالن عيين وظييائف أعضيياء هيئيية التييدريس الموافقيية علييى  - 

م( والمنعقيييدة 24/11/2004ومعييياونيهم المشيييكلة بقيييرار مجليييس الجامعييية بتييياريخ )

 .م( والخان بالمعهد القومى لعلوم الليزر17/6/2015بتاريخ )

 

 حــــوائـل
 كلية التجارة

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ   الموافقيية علييى -

( ميين الالئحيية الداخلييية 6م( القاضييى بالموافقيية علييى تعييديل المييادة )15/6/2015)

 (MBA)مرحلييية الدراسيييات العلييييا( لطيييالب الماجسيييتير المهنيييى فيييى إدارة األعميييال )

 .بكلية التجارة
 

 كلية طب قصر العينى
األستاذ الدكتور عمييد كليية طيب قصير العينيى بشيأن اعتمياد خطاب  الموافقة على  -

 .لئحة إيرادات ومصروفات حساب لجنة أخالقيات البحوث بكلية طب قصر العينى 
 

 كلية التمريـ
قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ  الموافقييية عليييى -

حيية برنييامج التمييريـ م( القاضييى بالموافقيية علييى اعتميياد مقتييرح لئ14/6/2015)

 .المكثف نظام الساعات المعتمدة بكلية التمريـ

 

 كلية الزراعة
قرار مجليس شيئون خدمية المجتميع وتنميية البيئية بجلسيته المنعقيدة  الموافقة على  -

م( القاضييى بالموافقييـة علييـى اعتميياد الالئحيية األساسييية لمركييز 16/6/2015بتيياريخ )

 .ذات طابع خان تابعة لكلية الزراعة الدراسات القتصادية الزراعية وحدة

 

 لعلومكلية دار ا
قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ  الموافقييية عليييى  -

إجييراء تعييديل علييى بعييـ مييواد الالئحيية م( القاضييى بالموافقيية علييى 14/6/2015)

 .الداخلية ببرنامج التعليم المفتوح بكلية دار العلوم
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 المعلوماتكلية الحاسبات و
خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بشيأن إنشياء الموافقة على  -

لوائح الصناديق الخاصة بالكليية واعتمادهيا بعيد إجيراء المالحظيات اليواردة مين لجنية 

 .قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية )اللجنة الفرعية( بالمجلس األعلى للجامعات
 

 إدارة الجامعة
مذكرة بشأن اعتماد اللوائح الخاصة ـ وتعديلها ـ بالصناديق الخاصيـة  افقة على المو -

 .مـن اإلدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية

خطيياب األسييتاذ الييدكتور أمييين المجلييس األعلييى للجامعييات بشييأن رأى الموافقيية علييى  -

لالئحيية الداخلييية مجلييس الجامعيية فييى التعييديالت التييى أدخلتهييا اللجنيية علييى مشييروع ا

 بالمعهد القومى لعلوم الليزر )مرحلة الدراسات العليا(.

 

 اونــاتفاقيات تع
 كلية التجارة

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ الموافقيية علييى  -

هرة ـ كليية م( القاضى بالموافقة عليى ميذكرة التفياهم بيين )جامعية القيا10/2/2015)

 .التجارة( و)جامعة الدومنيكان بأمريكا( فى مجالت التعليم والبحوث وبرامج التدريب

 

 كلية الهندسة
قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ  الموافقيية علييى -

م( القاضى بالموافقة عليى ميذكرة التفياهم بيين )جامعية القياهرة ـ كليية 10/2/2015)

ة( و)جامعيية أوسييترافا التكنولوجييية بالتشيييك( فييى مجييالت البحييوث والتعليييم الهندسيي

 وبرامج التدريب

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ  الموافقيية علييى -

م( القاضى بالموافقة عليى ميذكرة التفياهم بيين )جامعية القياهرة ـ كليية 15/6/2015)

 التابعة لوزارة البترول المصرية(. OGSوالغاز  الهندسة( و)شركة مهارات الزيت

 

 كلية الطب البيطرى
قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ الموافقيية علييى  -

م( القاضى بالموافقة على ميذكرة التفياهم بيين )جامعية القياهرة كليية 15/10/2014)

ى بيييرامج البحيييث والتعلييييم الطيييب البيطيييرى( و)جامعييية لويزفييييل كنتييياكى بأمريكيييا( فييي

 والتدريب.

 

 المعهد القومى لألورام
قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ  الموافقيية علييى  -

م( القاضى بالموافقة على اتفاقية التعاون بين )جامعة القياهرة المعهيد 15/6/2015)

 .القومى لألورام( و )شركة روش إيجيبت(
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 إدارة الجامعة
قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ الموافقيية علييى  -

م( القاضى بالموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة القياهرة والقييادة 10/2/2015)

 .العامة لشرطة دبى

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ  الموافقيية علييى -

اضييى بالموافقييية علييى ميييذكرة التفيياهم بيييين )جامعيية القييياهرة( م( الق15/6/2015)

 و)مؤسسة مصر الخير ووزارة الصحة(.

قييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث بجلسييته المنعقييدة بتيياريخ الموافقيية علييى  - 

م( القاضى بالموافقـة علـى بروتوكـول التعـاون بيين )جامعية القياهرة( 15/6/2015)

 و)جهاز حماية المستهلك(.

مييذكرة بشييأن اجتميياع اللجنيية المشييكلة برئاسيية األسييتاذ الييدكتور رئيييس  بنيياء علييى -

 الجامعة واألستاذ الدكتور رئيس الجامعة اللبنانية.

قييرر المجلييس الموافقيية علييى تطييوير التعيياون بييين جامعيية القيياهرة والجامعيية اللبنانييية 

انيية الدوليية باشيتراك الدولية إلقامة نوع من الشراكة ، والنظر فى طليب الجامعية اللبن

 جامعة القاهرة فى إنشاء فرعها فى القاهرة.

 

 ةــمسائل مالي

 كلية الحقوم
قييييرار مجلييييس شييييئون التعليييييم والطييييالب بجلسييييته المنعقييييدة بتيييياريخ  بنيييياء علييييى -

تحصيييل مبييالا مقابييل اسييتخراج كراسييات م( القاضييى بالموافقيية علييى 14/6/2015)

 .حقوماإلجابة من المخزن وتصويرها بكلية ال

جنيييه )خمسييمائة جنيييه فقييط  500قييرر المجلييس الموافقييةعلى أن يييتم تحصيييل مبلييا 

جنيه )مائتين وخمسين جنييه  250لغير( بالنسبة للكليات ذات األعداد الكبيرة ومبلا 

 ل غير( من الكليات ذات األعداد الصغيرة.

 

 كلية العلوم
ه المنعقيييدة بتييياريخ قيييرار مجليييس شيييئون التعلييييم والطيييالب بجلسيييتالموافقييية عليييى  -

جنييه )فقيط مائتيا جنييه  200تحصييل مبليا م( القاضى بالموافقة على 14/6/2015)

لغير( من كل طالب عين كيل سياعة تدريسيية معتميدة للفصيل الدراسيى الصييفى بكليية 

 .العلوم
 

 كلية طب الفم واألسنان
ن زييادة خطاب األستاذ اليدكتور عمييد كليية طيب الفيم واألسينان بشيأالموافقة على  -

 .المساهمات المالية لطلبة الماجستير والدكتوراه فى رسوم العيادة 
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 إدارة الجامعة
تقريييييير اللجنييييية المشييييييكلة بقيييييرار مجليييييس الجامعييييية بتيييييياريخ  الموافقييييية عليييييى -

 م( لدراسة أسعار الكتب الدراسية الجامعية26/4/2015)

احتيياج الجامعية  خطاب السيد رئييس مصيلحة الخزانية العامية عين ميدى بناء على  - 

 لبعـ العمالت التذكارية الفضية التى تُخص جامعة القاهرة.

 قرر المجلس عدم احتياج الجامعة لهذه العمالت التذكارية.

قييييرار مجلييييس شييييئون التعليييييم والطييييالب بجلسييييته المنعقييييدة بتيييياريخ بنيييياء علييييى  -

 رفييع قيميية التعييويـ للحييوادث الشخصيييةم( القاضييى بالموافقيية علييى 14/6/2015)

جنيييه  30،000جنيييه )فقييط عشييرون ألييف جنيييه ل غييير( إلييى  20،000للطييالب ميين 

 2)فقييط ثالثييون ألييف جنيييه ل غييير( مييع عييدم زيييادة قيميية رسييوم التييأمين وقييدرها )

ا من العام الجامعى )  .م( بكليات الجامعة2015/2016جنيهان( بدء 

 م(.2015قرر المجلس إرجاء الموضوع لجلسة شهر سبتمبر )

خطيياب األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية للدراسييات العليييا والبحييوث لييى بنيياء ع -

بشييأن مسيياهمة الجامعيية فييى تكيياليف المييؤتمرات الدولييية الخاصيية بكليييات الجامعيية 

 ومعاهدها.

 قادمة. قـرر المجلـس إرجـاء الموضوع لجلسة
  

 شئون الطالب
 كلية التجارة

التجارة بشأن موقيف الطيالب الحاصيلين خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية  بناء على -

واسيتكمالهم لمتطلبيات التقيدم والحصيول عليى درجية  MBAعلى الماجسيتير المهنيى 

 .بكلية التجارة  Ph.Dدكتوراه الفلسفة 

قرر المجليس الموافقية عليى الخطياب المعيروض عليى أن يُطبيق القيرار عليى الطالبية/ 

 حنان عشماوى محمد.
 

 كلية دار العلوم
اللتماس المقدم من الطيالبين اليمنييين / محميد محميد عبيد هللا السينفى ،  ىبناء عل -

دولر لكييل طالييب(  800علييى أحمييد نيياجى الحميياطى بشييأن اعفييائهم ميين الرسييوم )

خصما  من الثالثيين بالمائية العائيدة مين الرسيوم الدراسيية وفقيا  للبروتوكيول الموقيع 

 بين البلدين 

 ة قادمـة.قـرر المجلس إرجـاء الموضوع لجلس

 

 ط اإلقليمى والعمرانىكلية التخطي
( طالب بتمهيدى الماجستير بقسيم التخطييط البيئيى والبنيية 4الموافقة على قيد عدد )-

م( وإعفيائهم مين بعيـ الميواد التيى 2014/2015األساسية بالكليية للعيام الجيامعى )

 .امعة القاهرةسبق دراستها والنجاح فيها بتمهيـدى الماجسـتير بكليـة الهندسـة ـ ج
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 كلية الدراسات العليا للتربية
قيييرار مجليييس الدراسيييات العلييييا والبحيييوث بجلسيييته المنعقيييدة بتييياريخ  بنييياء عليييى -

م( بشأن الطالبية/ مارييان عزييز ولييم المعييدة بقسيم دراسيات الطفولية 15/6/2015)

ة مين كبيار بكلية الدراسات العليا للتربية والقاضى بعرض قرار اللجنة الثالثية المحاييد

 .األساتذة بالكلية على أن يُعتد بقرار اللجنة ويُصبح ملزما  للجميع 

قرر المجلس إعادة الموضوع لمجلس الكلية لختيار أستاذ متخصص من داخل القسم 

العلمى المختص أو من كلية رياض األطفال جامعية القياهرة لميا ثبيت لمجليس الجامعية 

ألسييتاذ الييدكتور/ وائييل عبييد هللا محمييد عيين ميين وجييوب تغيييير اإلشييراف وقبييول تنحييى ا

 اإلشراف.

 اتـــرعــتب
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
مذكرة بشأن التبرعات المقدمة من جهات حكومية وجهات مصرية خاصية  بناء على -

جنيهيا  )فقيط أربعمائية وسيبعة وثالثيـون أليـف جنييـه ل غييير(  437،000بمبليا قيدره 

 وم السياسية.لكلية القتصاد والعل

 قرر المجلس الموافقة على قبول التبرع مع توجيه الشكر للمتبرعين.

مذكرة بشأن التبرعات المقدمة من )سفارات وهيئات أجنبيية( بمبليا قيدرة بناء على  -

جنيهييا  )فقييط خمسيية وتسييعون ألفييا وسييتمائة وسييتة وتسييعون جنيهييا   95،696،25

 .اد والعلوم السياسية وخمسة وعشرون قرشا  ل غير( لكلية القتص

 قرر المجلس الموافقة على قبول التبرع مع توجيه الشكر للمتبرعين.
 

 كلية التجارة
الموافقة على قبول الهدية المقدمة مين السيادة أعضياء هيئية التيدريس بالكليية وهيى  -

 مع الشكر.،م( للكلية 2015عبارة عن سيارة ميكروبان ماركة نيسان موديل )
 

 كلية الهندسة
الموافقة على قبول التبرع المقيدم مين الشيركة المصيرية القابضية للغيازات الطبيعيية  -

جنييه )خمسيون أليف جنييه لغيير(  50،000بوزارة البترول والثروة المعدنية بمبليا 

 للمساهمة فى تدعيم معامل الكلية التى تعرضت للسرقة والتخريب مع الشكر.
 

 كلية اإلعالم
ية المقدمة من شركة النيل للتجارة وهى عبيارة عين ماكينية الموافقة على قبول الهد -

 لمطبعة الكلية مع الشكر. Risograph RZ230طباعة تصويرية ماركة 

 

 ازاتــــاج
 كلية طب قصر العينى

م( التيى 24/3/2015م( حتيى )30/11/2013الموافقة على احتساب الفتيرة مين ) -

لمسياعد بقسيـم األميراض المتوطنية تجاوزتها الدكتورة / سحر عزت لشين )األسيتاذ ا
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بالكلية( عقب انتهاء إجازتها الخاصة بيدون مرتيب لرعايية الطفيل ، عليى أنهيا )إجيازة 

 خاصة بدون مرتب(.

 

 كلية الهندسة
م( التييـى 14/3/2015م( حتييى )1/9/2014الموافقيية علييى احتسيياب الفتييرة ميين ) -

بقسييـم هندسيية القييوى  تجاوزهييا الييدكتور/ محمييد أحمييد علييى يحيييى )األسييتاذ المسيياعد

عليى  عقب انتهاء إجازتيه الخاصية بيدون مرتيب لمرافقية الزوجية ،الميكانيكة بالكلية( 

 .أنها )إجازة خاصة بدون مرتب(

 

 كلية اإلعالم
م( التيى 31/1/2015م( حتيى )19/12/2014الموافقة على احتساب الفتيرة مين ) -

سييتاذ المتفييرس بقسييـم تجاوزهييا األسييتاذ الييدكتور / أشييرف محمييود حسيين صييالح )األ

الصييحافة بالكلييية( عقييب انتهيياء إجازتييه الخاصيية بييدون مرتييب لمرافقيية الزوجيية فييى 

 .م( على أنها )إجازة خاصة بدون مرتب(18/12/2014)

 

  ةــدمـاء خـإنه
 كلية طب قصر العينى

الموافقة على اعتبار الدكتور / أحميـد عبيـد الرحميـن أحميـد عبيد الواحيد )الميدرس  -

ا مين بقسم الف ارما كولوجيا بالكلية( مسيتقيال  مين عمليه واعتبيار خدمتيه منتهيية بيدء 

( مين 117م( وذلك بسبب انقطاعه عن العمل وذلك طبقا  لنص المادة )1/9/2014)

مع إلييزام سيييادته بسييداد مييا قييد يكييون مسييتحقا  عليييه ميين قييانون تنظيييم الجامعييات.

 التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.

 

 يـكلية التمر
مييذكرة بشييأن حاليية السيييد / بيشييوى مجييدى جييرجس )المييدرس المسيياعد  بنيياء علييى -

 بقسم التمريـ الباطنى والجراحى( بكلية التمريـ.

قيييرر المجليييس التأكييييد عليييى قيييراره السيييابق واتخييياذ إجيييراءات إنهييياء خدمييية سييييادته 

ون واعتبيياره منقطع ييا عيين العمييل ميين تيياريخ السييفر مييع إلييزام سيييادته بسييداد مييا قييد يكيي

 مستحقا  عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
 

 كلية الطب البيطرى
مذكرة بشأن حالة اليدكتورة / منيال أحميد فرييد )الميدرس بقسيم األميراض  بناء على -

 المشتركة( بكلية الطب البيطرى.

( ميين قييانون تنظيييم الجامعييات علييى حاليية 117قييرر المجلييس تطبيييق نييص المييادة )

ا مين )سيادتها واعت م( ميع إليزام سييادتها بسيداد 30/4/2014بار خدمتها منتهية بدء 

 ما قد يكون مستحقا  عليها من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
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 التـــاسـتق
 كلية طب قصر العينى

الموافقيية علييى قبييول السييتقالة المقدمييـة مييـن الييدكتورة / إيمييان عفيفييى محمييد بييدر  -

ا ميين ))الميدرس بقسييم الهسييتولو م( وذلييك عقييب انتهيياء 1/4/2015جيا بالكلييية(  بييدء 

 إجازتها الخاصة لمرافقة الزوج.

مع إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا  عليهـا مـن التزامـات ماليـة قبـل الكلية 

 والجامعة.
 

 كلية اإلعالم
سيليمان رزم الموافقة على قبول الستقالة المقدمـة مـن األستاذة الدكتورة / سيامية  -

ا ميين ) م( تيياريخ انقطاعهييا 1/9/2011)األسييتاذ المتفييرس بقسييم اإلذاعيية بالكلييية(  بييدء 

 .عن العمل عقب انتهاء إجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج 

مع إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا  عليهـا مـن التزامـات ماليـة قبـل الكلية 

 والجامعة.

 

 بيعىكلية العالج الط
الموافقيية علييى قبييول السييتقالة المقدمييـة مييـن الييدكتورة / ألفييت سييعيد حلمييى محمييد  -

ا مين  )األستاذ المساعد المتفرس بقسيم العليوم األساسيية للعيالج الطبيعيى بالكليية(  بيدء 

 .م( عقب انتهاء إجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج 1/8/2014)

مستحقا  عليها من التزامات مالية قبل الكلية  مع إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون

 والجامعة.
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 سادسا  

 ـالبـمحضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والط
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 محضر اجتماع

 مجلس شئون التعليم والطالب

 14/6/2015(  بتاريخ 245الجلسة رقم )
 

 عقييد مجلييس شييئون التعليييم والطييالب اجتماعييه الخييامس واألربعييين بعييد المييائتين
 14/6/2015فييييى تمييييـام الساعييييـة العاشييييرة والنصييييف صييييباحا  يييييوم األحييييد الموافييييق 

بقاعـة "أحميد لطفيى السييد" بمبنيى إدارة الجامعية، برئاسية السييد األسيتاذ اليدكتور/ عيز 
الدين عمر أبو ستيت ـ نائيب رئييس الجامعيـة لشيئون التعلييم والطيالب، وحضيور كيل مين 

 السادة اعضاء المجلس  

 افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور/ رئيـس المجلــس الجتــماع

 " لــــــرحمــــــن الرحيــــمبســــم هللا ا" 

 استهل السيد األستاذ الدكتور/ عز الدين عمير أبيو سيتيت ـ نائيب رئييس الجامعية

 بالسادة األسياتذة أعضياءلشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس الجتماع بالترحيب 

المجلس الموقر، ثم قيدم التهئنية بمناسيبة حليول شيهر رمضيان الكيريم أعياده هللا عليى 

 مة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.األ

 :تم تكريم كل من السيدات والسادة 

 السيدة األستاذة الدكتورة/ إيمان على ثروت ـ عميد كلية الحاسبات والمعلومات. -1

 السيدة األستاذة الدكتورة/ جيهان يسرى حسين أبو العال ـ عميد كلية اإلعالم. -2

 طه ـ عميد كلية العلوم.السيد األستاذ الدكتور/ السيد فهيم السيد  -3

عبيياس محمييد عبيياس الزعفرانييى ـ عميييد كلييية التخطيييط السيييد األسييتاذ الييدكتور/  -4

 اإلقليمى والعمرانى.

بمناسبة تعيين سيادتهم عمداء لكلياتهم عقب أدائهم المتمييز فيى وكالية شيئون التعلييم 

وكيالء والطالب،فى حضور معالى أ.د. جابر نصار ـ رئيس الجامعة والذى شيكر جهيود 

الكليات خالل السنوات الماضية، وأكد على أهمية تطوير نظم المتحان وخصم البيدلت 

 لغير الملتزمين بالحضور طبقا  للقانون.

  إحاطيية المجلييس علمييا  بمييذكرة اإلدارة العاميية لشييئون التعليييم والطييالب بشييأن تطبيييق

 نجليزية.نموذج كلية الطب لجميع الطالب الذين يدرسون بكلياتهم باللغة اإل

  إحاطييية المجليييس علميييا  بميييذكرة كليييية الهندسييية بشيييأن الضيييوابط والقواعيييد الخاصييية

بالجزاءات التى يتم توقيعها عليى الطيالب المحيالين للتحقييق فيى حيالت الشيروع فيى 

 الغش والغش بلجان المتحانات والتى تفيد اآلتى:

طييالب نظييام دراسيية عييدم مراعيياة مبييدأ تكييافؤ الفييرن بييين الجييزاءات الموقعيية علييى  .1

الفصييلين وطييالب نظييام بييرامج السيياعات المعتمييدة ، حيييث إنييه يييؤدى إلييى رسييوب 

فى نظيام الفصيلين، بينميا ييؤدى إليى هبيوط معدليه التراكميى فيى  الطالب عام دراسى

 نظام برامج الساعات المعتمدة.

دراسيية إمكانييية تخفيييف الجييزاء الموقييع علييى الطالييب والييذى يترتييب عليييه الفصييل  .2

الحيالت )مين الخيارج فرصية أخييرة فيى نظيام الفصيلين، أو إنيذار أخيير فيى  النهائى

يؤدى للفصل النهائى فى نظام الساعات المعتمدة( ودراسة تحدييد اللجنية التيى تقيوم 

 بذلك.
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  إحاطة المجليس علميا  بخطياب مركيز جامعية القياهرة لضيمان جيودة التعلييم ، والخيان

 بسياسات الجامعة : الرؤية والرسالة.

  م بشييأن 2015( لسيينة 82المجلييس علمييا  بقييرار رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم )إحاطيية

أعداد الطالب من أبناء جمهورية مصر العربية الذى يقبلون فيى كيل كليية أو معهيد فيى 

العييام الجييامعى القييادم ميين بييين الحاصييلين علييى شييهادة الثانوييية العاميية أو الشييهادات 

ن غير أبناء جمهورية مصر العربيية فيى المعادلة، وكذلك أعداد الطالب الذين يقبلون م

 ضوء الشروط المؤهلة للقبول.

 ( لسينة 1474تم مناقشة قرار رئيس مجليس اليوزراء رقيم )م. وقيرر المجليس 2015

عييرض القييرار علييى مجييالس الكليييات للحصييول علييى تغذييية راجعيية قبييل انعقيياد الجلسيية 

 المقبلة وإل تعتبر موافقة ضمنية على ما ورد فى القرار.

 ض مذكرة اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب : إدارة الخرجين بشأن إضافة لغة عر

 الدراسة بشهادة التخرج، واتخذ القرار التالى:

القرار: قرر المجلس الموافقة على المذكرة المعروضة، تمهيدا  للعرض على مجلس 

 الجامعة.

 قييدمين لمكتييب تنسيييق إحاطيية المجلييس علمييا  بقواعييد التوزيييع الجغرافييى للطييالب المت

 .2016-2015القبول بالجامعات والمعاهد بدءا  من العام الجامعى 

  عييرض تقرييير اللجنيية المشييكلة ميين مجلييس شييئون التعليييم والطييالب بجلسييته المنعقييدة

م بشييأن الموافقيية علييى إنشيياء البرنييامج المتكامييل بنظييام النقيياط 19/4/2015بتيياريخ 

 ب قصر العينى، واتخذ المجلس القرار التالى: المعتمدة لمرحلة البكالوريوس بكلية ط
 

 القرار: قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

الدكتور/ هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة 

)مقييررا (  والسييادة وكييالء كليييات القطيياع الطبييى لدراسيية الموضييوع وتقييديم تقرييير بمييا 

جنيية، وتفييويـ أ.د/ نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون التعليييم والطييالب فييى تنتهييى إليييه الل

 اعتماد قرار اللجنة والعرض على مجلس الجامعة.
 

 المصــادقـــات
 إدارة الجامعة

صييادقة علييي محضيير اجتميياع مجلييس شييئون التعليييـم والطييـالب الجلسييـة رقييم مال -

    .20/5/2015بتاريخ (244)
 

  ـــةــعـالمتاب
  إدارة الجامعة

احيييط المجلييس علمييا بمييا تييم متابعييـة تنفيييـذه ميين  قييرارات مجلييس شييئون التعليييم  -

  20/5/2015( بتاريخ 244والطالب الجلسة رقم )
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  اتــضـتفوي
  إدارة الجامعة

المصييادقة علييي قييرارات السييـيد األسييتاذ الييدكتور/ نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون  -

التعلييم والطيالب، خيالل بيالتفويـ مين مجليس شيئون لصيادرة التعليم والطيالب ا

  14/6/0152حتى  21/5/2015الفترة من 

 

 تشكيل لجان ومجالس
 كلية طب قصر العينى

بناء علي اقتراح الكلية الموافقة عليى تغييير مسيمى قسيم الهسيتولوجيا إليى قسيم  -

 الهستولوجيا الطبية وبيولوجيا الخلية بالكلية ـ 

 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

لدكتور/ هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة ا

 )مقررا ( والسادة وكالء كليات القطاع الطبيى، وذليك لدراسية الموضيوع وتقيديم تقريير

 فى جلسة قادمة. بما تنتهى إليه اللجنة، تمهيدا  للعرض على المجلس

 

 كلية التمريـ
علييى إنشيياء قسييم تمييريـ المسيينين )مرحليية  بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية -

 البكالوريوس( نظام الساعات المعتمدة بالكلية.

 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

الدكتور/ هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة 

ديم تقرييير بمييا )مقييررا (  والسييادة وكييالء كليييات القطيياع الطبييى لدراسيية الموضييوع وتقيي

تنتهييى إليييه اللجنيية، وتفييويـ أ.د/ نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون التعليييم والطييالب فييى 

 .اعتماد قرار اللجنة، والعرض على مجلس الجامعة

الموافقيية علييى اعتميياد مقتييرح لئحيية برنييامج التمييريـ بنيياء علييى اقتييراح الكلييية  -

 نظام الساعات المعتمدة ـ  المكثف

 من السادة األساتذة: قرر المجلس تشكيل لجنة

الدكتور/ هيانى محميد جيوهر ـ ميدير مركيز ضيمان الجيودة والعتمياد بجامعية القياهرة 

)مقييررا (  والسييادة وكييالء كليييات القطيياع الطبييى لدراسيية الموضييوع وتقييديم تقرييير بمييا 

تنتهييى إليييه اللجنيية، وتفييويـ أ.د/ نائييب رئيييس الجامعيية لشييئون التعليييم والطييالب فييى 

 للجنة، والعرض على مجلس الجامعة.اعتماد قرار ا

 

 إدارة الجامعة
 تقرير اللجنة المشكلة مين مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيته المنعقيدةبناء علي 

 .بشأن مقترح الالئحة الداخلية للمدن الجامعية  20/5/2015بتاريخ 

 قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:

 )مقررا ( ر مركز ضمان الجودة والعتمادمدي الدكتور/ هـانى محمـد جوهـر

 )عضوا ( وكيـــل كليــة رياض األطفـال الدكتور/ عاطـف عـدلى فهـمى
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 )عضوا ( وكيــــل كليـــة الهندســة الدكتور/ علـى حاتــم جــبر

 )عضوا ( وكيــــل كليـــة اإلعـــالم الدكتور/ وليد فتـح هللا بركـات 

 )عضوا ( وكيــــل كليـــة الصــيدلة د ماهـرالدكتورة/ منـال محمـ

لدراسة الموضوع وتقيديم تقريير بميا تنتهيى إلييه اللجنية، وعرضيه عليى المجليس فيى 

 جلسة قادمة.

 رـــاريـتق
  كلية الحقوم

الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيته  -

افقييية عليييى تحصييييل مبيييالا مقابيييل بشيييأن المو 20/5/2015المنعقيييدة بتييياريخ 

تمهييدا  للعيرض استخراج كراسات اإلجابة من المخزن وتصويرها بكلية الحقيوم 

 على مجلس الجامعة.

 

 القتصاد والعلوم السياسيةكلية 
الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيته  -

فات الدراسيية لشيعب المصيرو بشيأن مقتيرح رفيع 20/5/2015المنعقدة بتاريخ 

 تمهييييييدا  إنجلييييييزى( بكليييييية القتصييييياد والعليييييوم السياسيييييية  نسيييييياللغيييييات )فر

 للعرض على مجلس الجامعة.

 

 كلية الطب البيطرى
بنيياء علييي تقرييير اللجنيية المشييكلة ميين مجلييس شييئون التعليييم والطييالب بجلسييته  -

ر م بشيييأن إنشييياء برنيييامج ممييييز )طيييب الطييييو19/4/2015بتييياريخ  المنعقيييدة

 .لمرحلة البكالوريوس فى العلوم الطبية بكلية الطب البيطرى  واألرانب(

التى تم تشيكيلها مين قبيل فيى جلسية  قرر المجلس إعادة عرض الموضوع على اللجنة

م وينضييم إلييى اللجنيية أ.د/ خالييد محمييد عبييد المنعييـم زكييى ـ وكيييل كلييية 19/4/2015

قرييير بمييا تنتهييى إليييه اللجنيية، التجييارة )عضييوا (، وذلييك لدراسيية الموضييوع وتقييديم ت

 وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

 

 كلية دار العلوم
الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيته  -

م بشأن إجيراء تعيديل عليى ميواد الالئحية الداخليية 19/4/2015المنعقدة بتاريخ 

 للعرض على مجلس الجامعة. تمهيدا  م ببرنامج التعليم المفتوح بكلية دار العلو

 

 كلية رياض األطفال 
الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة من مجليس شيئون التعلييم والطيالب بجلسيته  -

م بشييأن تفعيييل البرنييامج الصيييفى لطييالب مرحليية 20/5/2015المنعقييدة بتيياريخ 

عييرض تمهيييدا  لل البكييالوريوس بنظييام السيياعات المعتمييدة بكلييية رييياض األطفييال ـ

 على مجلس الجامعة.
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 شئون الطالب
 كلية العلوم

جنييه( ميين كييل  200الموافقية علييي اقتيراح الكلييية الموافقيية عليى تحصيييل مبلييا ) -

 تمهيييييدا  طالييييب عيييين كييييل سيييياعة تدريسييييية معتمييييدة للفصييييل الصيييييفى بالكلييييية 

 للعرض على مجلس الجامعة.

 

 كلية الزراعة
رفع الرسيوم الدراسيية للطيالب  اقتراح الكلية المعروض بالموافقة على بناء على -

 2015/2016الجدد الذين سييلتحقون ببرنيامج اللغية اإلنجليزيية للعيام الجيامعى 

 .بالكلية

 قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.

 

  إدارة الجامعة
اقتييراح رفييع قيميية التعييويـ للحييوادث  المييذكرة المعروضييةعلي الموافقيية علييى -

جنيييه( فقييط عشييرون ألييف جنيييه ل غييير إلييى  20،000الشخصييية للطييالب ميين )

جنيييه( فقييط ثالثييون ألييف جنيييه ل غييير مييع عييدم زيييادة قيميية رسييوم  30،000)

بكليييات  2015/2016جنيييه( اعتبييارا  ميين العييام الجييامعى  2التييأمين وقييدرها )

 للعرض على مجلس الجامعة. تمهيدا  الجامعة 
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 سابعـــا  

 

 مجلس الدراسات العليا والبحوث ـاعمحــضر اجتمــــ
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 محضر اجتماع

 مجلس الدراسات العليا والبحوث

 15/6/2015( بتاريخ 334الجلسة رقم )

 عقيييـد مجليييـس الدراسيييات العلييييا والبحيييوث اجتماعيييه الرابيييع والثالثيييين بعيييد الثالثمائييية 

 بقاعييية 15/6/2015الثنيييين الموافيييق فيييى تميييام السييياعة العاشيييرة والنصيييف صيييباحا  ييييوم 

"أحمييد لطفييى السيييد" بمبنييى إدارة الجامعيية بييالجيزة برئاسيية السيييد األسييتاذ الييدكتور/ جمييال 

الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسيات العلييا والبحيوث ورئييس المجليس، وحضيور 

   .اعضاء المجلس كل من السادة 

 لس الجتماعافتتح السـيد األستاذ الدكتور/ رئيس المج

 " بســم هللا الرحمـن الرحيــم "

 ـــــــــــــــــــــــ
استهل السيد األستاذ الدكتور/ جمال اليدين عصيمت جمييل ـ نائيب رئييس الجامعية 
للدراسييات العليييا والبحييوث ورئيييس المجلييس ـ بالترحيييب بالسييادة األسيياتذة أعضيياء 

 المجلس الموقر.

 لس بمناسبة حلول شهر رمضيان المعظيم أعياده هللاتهنئة السادة األساتذة أعضاء المج 
 على األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

  تهنئيية األسييتاذ الييدكتور/ عييادل يحيييى قرنييى ـ وكيييل كلييية الحقييوم للدراسييات العليييا
 والبحوث بمناسبة تعيين سيادته عضوا  بالمجلس.

 دل التعليميى والثقيافى عين بيدء إحاطة المجلس علما  بإعالن هيئة فولبرايت، لجنة التبيا
التقدم لبرنامج زمالية هييوبرت همفيرى فيى مجيال إدارة التعلييم العيالى للعيام األكياديمى 

وهو برنامج مهنيى ل يمينح شيهادة علميية وإنميا يمينح فرصية لقضياء  2016/2017
عييام أكيياديمى واحييد بالوليييات المتحييدة األمريكييية للدراسيية واكتسيياب الخبييرات المهنييية 

عددة، ومتضمن طلب إحضار الكليات واألقسام المعنية، مع العتبار أن التقديم عين المت
 .2015يوليو  13طريق استمارة إلكترونية وأخر ميعاد لتسليم اإلستمارة يوم 

  إحاطة المجلس علما  بإعالن هيئة فولبرايت، لجنة التبادل التعليمى والثقيافى عين فيتح 
ت لألبحيياث بالوليييات المتحييدة األمريكييية للحاصييلين بيياب التقييديم لبرنييامج ميينح فولبراييي

على الدكتوراه من أعضاء هيئات التدريس بالجامعيات المصيرية والبياحثين فيى مراكيز 
( للعيام Fulbright Egyptian Scholar Programومعاهد األبحياث المصيرية )

 الطب ـ طب األسنان ـ الطيب "ماعدا"فى جميع التخصصات  2016/2017األكاديمى 
 .2015يوليو  16البيطرى، وأخر موعد للتقديم هو يوم الخميس 

 .برنامج تكامل المعلومات والخدمات فى جامعة الصين لمرحلة الماجستير لمدة سنة 

  ورقيية ميين كييل  20مناقشيية موضييوع المسييتودع الرقمييى والتفييام علييى أن يييتم تحديييد
لييك علييى البوابيية رسييالة تشييتمل علييى السييتمارة والمقدميية والملخييص والتوصيييات، وذ

اإللكترونييية للجامعيية ويقييوم السيييد أ.د/ محمييود إسييماعيل شييومان ـ بإعييداد مييذكرة 
 بخصون هذا الموضوع لتوزيعها على الكليات المختلفة.

  سيدرس موضوع األمانة العلمية داخل كل قطاع ويعطى كل قطاع وجهة نظره فيى هيذا
 الموضوع لمناقشته فى المجلس القادم.
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 اتالمصادقـــ
 إدارة الجامعة

المصادقة  علي محضير اجتمياع مجليس الدراسيات العلييـا والبحيوث الجلسية رقيم  -

 .18/5/2015بتاريخ  (333)

المصيادقة علييى قييرارات األسييتاذ الييدكتور/ نائيب رئيييس الجامعيية للدراسييات العليييا  -

فيييي 15/6/2015ى حتييي 19/5/2015والبحيييوث بيييالتفويـ خيييالل الفتيييرة مييين 

 المجالت التالية

 جــيل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه.تس .1

 إلغاء تسجيــل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه.  .2

 تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهدهـا.  .3

 حييييالت مييييد القيييييد السييييتثنائى لمييييدة عييييام ميييين خييييارج الالئحيييية وفقييييا  للقواعييييد  .4

 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 لت منـح التفـرس للطـالب والعتـذار عنهـا وتجديدها وإنهائها.حـا  .5

حييالت مييد القيييد السييتثنائى للعييام الثييانى والثالييث وفقييا  للقواعييد واللييوائح المنظميية   .6

 بالجامعة.

 إعييييادة قيييييد واسييييتثناء ميييين شييييرط مييييرور عييييام علييييى شييييطب القيييييد وفقييييا  للقواعييييد  .7

 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 رط عيييدم ميييرور أكثييير مييين خميييس سييينوات عليييى حصيييول الطاليييبالسيييتثناء مييين شييي  .8

 علييى السيينة التمهيدييية للتسييجيل لدرجيية الماجسييتير والييدكتوراه، وذلييك بعييذر مقبييول

 وفقا  للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

الموافقة على فرض مـواد تكميلية لمعادلية السينة التمهيديية للماجسيتير أو اليدكتوراه   .9

 ة وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الشأن.مع فرض رسوم تكميلي

ميينح الطييالب فرصيية اسييتثنائية لييدخول المتحييان )دبلوم/ماجسييتير( وفقييا  للقواعييد  .10

 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـيد الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث. .11

 اصييييية بإعفيييييائهمإضيييييافة المشيييييرف عليييييى رسيييييائل الماجسيييييتير واليييييدكتوراه الخ .12

 من شرط ستة أشهر على إضافة المشرف.

 الميييد السيييتثنائى للعيييام الثاليييث كحيييد أقصيييى، ميييع ضيييرورة تشيييكيل لجنييية الحكيييم .13

 على الرسالة قبل نهاية العام الثالث وفقا  للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

 

 اتفاقيات تعاون
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
التعاون بين جامعية القياهرة )كليية القتصياد والعليوم السياسيية(  افقة علي اتفاقيةوالم

بعيد عرضيها عليى األسيتاذ اليدكتور المستشيار القيانونى  وجامعة لوموسوفوا الروسية

 للجامعة وتتخذ اإلجراءات، تمهيدا  للعرض على مجلس الجامعة.
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 كلية العلوم
رة )كليية العليوم( وجامعية الموافقة علي ميذكرة التفياهم المعروضية  بيين جامعية القياه

عليكييرة اإلسييالمية عليكييرة  الهنييد وتتخييذا الجييراءات تمهيييدا للعييرض علييي مجلييس 

 .الجامعة

 

 كلية طب قصر العينى
الموافقية علييي مييذكرة التفياهم بييين جامعيية القياهرة )كلييية طييب قصير العينييى( والمركييز 

ييدا للعيرض عليي الطبى لمستشفى سينسيناتى لألطفيال بأمريكيا وتتخيذ الجيراءات تمه

 .مجلس الجامعة

 

 كلية طب الفم واألسنان
الموافقة عليي ميذكرة التفياهم بيين جامعية القياهرة )كليية طيب الفيم واألسينان( وكليية 

الطييب الدولييية)ام اى  بييى وجييى ام بييى اتييش( منسييترا بألمانيييا تمهيييدا للعييرض علييي 

 مجلس الجامعة

 

 كلية الهندسة
ين جامعة القاهرة )كلية الهندسة( ومعهد البوليتكنيك الموافقة علي اتفاقية التعاون ب -

 فى غريتوبل بفرنسا  وتتخذا الجراءات تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة
الموافقة علي ميذكرة التفياهم بيين جامعية القياهرة )كليية الهندسية( وشيركة مهيارات  -

 تمهييييييييييدا   التابعييييييييية ليييييييييوزارة البتيييييييييرول المصيييييييييرية OGSالزييييييييييت والغييييييييياز 

 مجلس الجامعة. للعرض على

 

 المعهد القومى لألورام
الموافقة علي اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة القاهرة )المعهد القومى لألورام(  -

 تمهيدا  للعرض على مجلس الجامعة.وشركة روش ايجيبت 
 

 إدارة الجامعة
الموافقيية علييي بروتوكييول التعيياون بييين جامعيية القيياهرة وجهيياز حماييية المسييتهلك  -

 للعرض على مجلس الجامعة. هيدا  تم

الموافقة علي اتفاقية التعاون المعروضة  بين جامعة القاهرة وشركة ماكات الدوليية  -

 .المحدودة بالمملكة المتحدة وتتخذ الجراءات تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة

الموافقيية علييي مييذكرة التفيياهم بييين جامعيية القيياهرة ومؤسسيية مصيير الخييير ووزارة  -

 .حة تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعةالص

الموافقييية عليييي ميييذكرة التفييياهم بيييين جامعييية القييياهرة والجامعييية الروسيييية لصيييداقة  -

 .الشعوب 

 وتتخذ اإلجراءات، تمهيدا  للعرض على مجلس الجامعة.

 



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015يونيو  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

الموافقة عليي ميذكرة التفياهم بيين جامعية القياهرة وجامعية تعيز بياليمن فيى مجيالت  -

بييرامج التييدريب وتتخييذ الجييراءات تمهيييدا للعييرض علييي مجلييس البحييوث والتعليييم و

 .الجامعة

 تشكيل لجان ومجالس
 إدارة الجامعة

بناء علي خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز اللغات والترجمية بشيأن اسيتثناء طيالب  -

الدراسييات العليييا ميين المييدة السييتثنائية المقييررة لحصييولهم علييى التويفييل ميين جامعييات 

 .ى اللتماسات المقدمة منهم أخرى بناء عل

قرر المجلس الموافقة على استثناء طالب الدراسات العليا من ضرورة الحصيول عليى 

لعتميياد  30/9/2015التويفييل ميين جامعيية القيياهرة وإعطييائهم فتييرة اسييتثنائية حتييى 

شهادات التويفل الحاصيلين عليهيا مين جامعيات حكوميية أو مراكيز دوليية، ميع تشيكيل 

 دة األساتذة :لجنة من السا
 مقررا   وكيــل كليـــــة اآلداب الدكتورة/ لبنى عبد التواب يوسـف

 عضوا   وكيـل كليــة التمــريـ الدكتورة/ عبيـر سـعد زغلــول

 عضوا   وكيــل كليــة دار العلـوم الدكتور/ أيمن محمد على محمد ميدان

 عضوا   ت العليا للتربيةوكيل كلية الدراسا الدكتورة/ أمانى سعيدة سيد إبراهيـم

 عضوا   عضــو المكتـب الفنــى الدكتور/ عبــد الرحمــن زكري

مديـيييـر مركـيييـز اللغـيييـات الجنبيييية  الدكتورة/ أمانـى عبد الحميد بدوى

 والترجمة التخصصية

 عضوا  

 دراسة الموضوع ووضع معايير التقييم وعرضة على المجلس فى جلسة قادمة .ل

 

 حــتعديل لوائ
 لية التجارةك
الموافقيية علييي التقرييير اللجنيية المشييكلة بقييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوث  -

( مين 6القاضى بالموافقة عليى تعيديل الميادة ) 16/9/2013بجلسته المنعقدة بتاريخ 

الالئحة الداخلية )مرحلة الدراسات العليا( لطالب الماجستير المهنى فى إدارة األعميال 

(MBA) ـ تمهيدا  للعرض على مجلس الجامعة. ارةبكلية التج 

 

 كلية الصيدلة
بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى اسييتحداث دبلوميية تخصصييية تحييت مسييمى  -

(Pharmacovigilance وإدخالهييا فييى الييدبلومات التخصصييية المنصييون عليهييا )

 فى الالئحة الداخلية بالكلية 

وم الطبيية لدراسيته وتقيديم تقريير قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العل

بما تنتهى إلييه الدراسية ميع تفيويـ األسيتاذ اليدكتور نائيب رئييس الجامعية للدرسيات 

 على مجلس الجامعة.  العليا والبحوث فى عرض الموضوع
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 كلية العالج الطبيعى
( فقييرة )أ( ميين الالئحيية 1بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى تعييديل المييادة ) -

 . ( دكتور مهنى فى العالج الطبيعىDPT)اخلية للدراسات العليا والخاصة بدرجة الد

قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم الطبيية لدراسيته وتقيديم تقريير 

سيات اللدر ميع تفيويـ األسيتاذ اليدكتور نائيب رئييس الجامعية بما تنتهى إليه الدراسية

 لس الجامعة. العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مج

 

 اــدراسات علي
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
بنييياء عليييي اقتيييراح الكليييية الموافقييية عليييى إنشييياء برنيييامج الماجسيييتير المهنيييى فيييى  -

 .العامة  السياسات

قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم 

األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية  تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ

 على مجلس الجامعة.  للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع

 

 كلية التجارة
بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على زيادة حساب تطيوير الدراسيات العلييا لبرنيامج  -

ب الجيدد الدراسات العليا )دبلوم ـ ماجستيرـ دكتوراه( على أن تطبق الزيادة على الطال

  2015/2016الذين يبدأون دراستهم بهذة البرامج فى العام الجامعى 

قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم 

تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية 

 جلس الجامعةللدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على م

بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى مقتييرح المصييروفات الدراسييية للييدبلومات  -

   .المهنية)إدارة األعمال ـ محاسبة ـ الرياضة والتأمين(

قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم 

دكتور نائييب رئيييس الجامعيية تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ اليي

 للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة. 

 

 كلية رياض األطفال
بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى تفعيييل البرنييامج الصيييفى لطييالب الدراسييات  -

  2014/2015العليا بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 

لجنيية قطيياع العلييوم اإلنسييانية لدراسييته وتقييديم  قييرر المجلييس عييرض الموضييوع علييى

تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية 

 على مجلس الجامعة.  للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع
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 كلية الدراسات العليا للتربية
ن عزيز ولييم )المعييدة بقسيم بناء علي المذكرة المعروضة بشأن حالة الطالبة/ ماريا -

 دراسات الطفولة( بكلية الدراسات العليا للتربية ـ 

قرر المجلس عرض قرار اللجنة الثالثيية المحاييدة مين كبيار األسياتذة بالكليية عليى أن 

 يعتد بقرار اللجنة ويصبح ملزما  للجميع، تهميدا  للعرض على مجلس الجامعة. 

 

 كلية التجارة
 الكلية الموافقة على التعيديالت التيى تميت عليى برنيامج الماجسيتيربناء علي اقتراح  -

  .( فى إدارة األعمال تخصص إدارة المخاطرMBAالمهنى )

قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم 

تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية 

 على مجلس الجامعة.  رسات العليا والبحوث فى عرض الموضوعللد

 

 معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
( طالب مقيدين باليدبلوم والسينة 4اقتراح المعهد الموافقة على منح عدد )على بناء  -

 .التأهيلية للدكتوراه فرصة استثنائية من داخل الالئحة 

الطالبية/ حنيان طلعيت منصيور يُحيال  عيدا ،لس الموافقة على اقتراح المعهيد قرر المج

 إلى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة. موضوعها
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 ثامنا  

 
 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محضر اجتماع 
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 محضر اجتماع

 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 م16/6/2015( بتاريـــخ 182الجلســـة رقــــم )

 ون خدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية اجتماعييه الثييانى والثمييانينَعقَييَد مجلييس شييئ

بعييد المائيية فييى تمييام السيياعة العاشييرة والنصييف ميين صييباح يييوم الثالثيياء الموافييق 

بمبنيى إدارة الجامعية، برئاسية )السييد « أحمد لطفيى السييد»م( بقاعـة 16/6/2015)

ـة لشييئون خدميية الييدكتور/ جمييال عبييد الناصيير مييدبولى ـ نائييب رئيييس الجامعيي األسييتاذ

 المجتمع وتنمية البيئة( وبحضور كل من السادة األساتذة أعضاء المجلس:

استهل )السيد األستاذ اليدكتور/ جميال عبيد الناصير ميدبولى ـ نائيب رئييس الجامعية 

المجتمييع وتنمييية البيئيية، ورئيييس المجلييس( الجتميياَع بالترحيييب بالسييادة لشييئون خدميية 

لمجلس من الخيارج، والتهنئية بحليول شيهر رمضيان أعضاء المجلس الموقر وأعضاء ا

 الكريم أعاده هللا على األمة اإلسالمية باليمن والخير والبركات. 

  تييم اختيييار السيييد أ.د. شييريف كامييل محمييود شيياهين ـ وكيييل كلييية اآلداب أمينييا  لهييذه
 الجلسة.

  إلييى كلميية السيييد أ.د/ حنفييى سيييد حنفييى الزهيييرى ـ وكيييل كلييية الهندسيية، الييذى أشييار
إنجازات وإسهامات سعادة النائب طوال مدة خدمته، وقدم إليه درعا  معبرا  عن تقديره 

 لكل ما بذله وقدمه من جهد مخلص وعطاء بال حدود.

 اإلحاطة علما  بخطاب السيد أ.د. وزير التعليم العالي بشأن تلقيي سييادته كتياب السييدظ 
تنتحيل صيفة النقابية المهنيية األستاذ/ نقيب الصيحفيين ـ حيول موضيوع وجيود كيانيات 

وتتحييدث باسييم الصييحفيين وتصييدر ألعضييائها أوراقييا  وكرنيهييات غييير قانونييية تحييت 
، ويطلب سييادته عيدم التعاميل ميع تليك «محرر صحفي أو صحفي إليكتروني» مسمي 

الكيانييات وان يييتم التعامييل مباشييرة مييع النقابيية وعييدم اعتميياد أي مخاطبييات إل بخييتم 
 النقابة.

 د أ.د. جمال عبد الناصر ـ الكلمة للسيد األستاذ/ صبرى الجنيدى ـ معقبيا  عليى وجه السي
هذا الموضوع وقد أشار سيادته إلى ميا يسيمى بالفوضيى اإلعالميية وظهيور نقابيات ل 
أصل أو حق لها، وهو األمر الذى أكده السيد/ يحيى قالش ـ نقيب الصيحفيين والرجياء 

الوظيائف أو األلقياب أو عليى األقيل تجنيب  هو اإلبالس عن أى شيخص ينتحيل مثيل هيذه
 التعامل معه تماما . 

  اإلحاطيية علمييا  بخطيياب وزارة التعيياون الييدولي  بشييأن اعتييزام الحكوميية الهندييية تنظيييم
عدد من البيرامج التدريبيية فيي مجيالت تنمويية متعيددة مين المقيرر عقيدها خيالل عيام 

والقتصيادي، وفيميا يتعليق  في إطيار البرنيامج الهنيدي للتعياون الفنيي 2015/2016
 بالتقدم بطلبات الترشيح:

  :يقيييييييييييييييييييوم المرشيييييييييييييييييييح باليييييييييييييييييييدخول إليييييييييييييييييييي اليييييييييييييييييييرابط التيييييييييييييييييييالي
.itecgoi.in/meaportal/registerApplicant    

  مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وهيئية تنميية صيناعة تكنولوجييا المعلوميات )مركيز
 مجيات مفتوحة المصدر.تقييم واعتماد هندسة البرمجيات( في مجال توطين البر

القرار: تدريب وتنمية قدرات خاصة من داخيل الجامعية لتيولى إدارة عملييات التيوطين 
 المستقبلية لبرمجيات مفتوحة المصدر.
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  اإلحاطيية علمييا  ببروتوكييول التعيياون المشييترك بييين كييال  ميين محافظيية الجيييزة وكلييية
. وقيد أوضيحت السييدة 4/6/2015التخطيط اإلقليمي والعمرانيي وتيم توقيعيه بتياريخ 

 أ.د. هالة مكاوى ـ وكلية كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى تفاصيل البروتوكول.

  خطيياب السيييد أ.د. حسيين صييالح كامييل ـ نائييب رئيييس جامعيية أسيييوط لشييئون خدميية
المجتمع وتنمية البيئة بشأن إرسال سيادته نسيخة مين مجلية الجامعية للبحيوث البيئيية 

تيم الموافقية عليى اقتيراح السييد  (2015الثامنة عشير ـ ميارس  )الجزء األول ـ السنة
أ.د. جالل حسن جالل الدين ـ وكيل كلية الحاسبات والمعلومات ـ بشيأن تخصيص جيزء 
من المجلة الجدييدة لشيئون الخيريجين وخاصية مميا يتعليق برابطية الخيرجين ـ جامعية 

 القاهرة.

 ( لسنة816اإلحاطة علما  بقرار رئيس الجامعة رقم ) بشيأن عيدم طباعية أيية 2015 ،

مطبوعات من جانيب الكلييات والمعاهيد واألقسيام العلميية والمراكيز البحثيية واإلدارات 

 والوحدات وغيرها خارج مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر.

 وهناك مقترحات فى هذا السيام ومنها:  

فادة مين خبيرات يمكن توحيد بطاقات التعريف بأعضاء هيئة التدريس، ويمكن اإلسيت -

 كلية التربية النوعية فى هذا الشأن.

 ( بتيياريخ 1141اإلحاطيية علمييا  بقييرار مجلييس الجامعيية بجلسييته رقييم )24/5/2015 ،

بشأن إمهال السادة الهيئية المعاونية مين المدرسيين المسياعدين والمعييدين المتعثيرين 

ونا  ميدة عيام كاميل فى إنهاء رسالتهم العلمية ماجستير ودكتوراه فى المدد المحددة قان

عليييى أن يقيييدم فيييى نهايتهيييا تقرييييرا  مييين  31/8/2016حتيييى  1/9/2015بيييدءا  مييين 

 المشرف بصالحية الرسالة للمناقشة وتشكيل لجنة الحكم.

  اإلحاطيية علمييا  بأنشييطة خدميية المجتمييع وتنمييية البيئيية بكليييات الجامعيية ومعاهييدها كمييا

 يلي:

ـ وكيييل كلييية العييالج الطبيعييى ـ عرضييت السيييدة أ.د/ جيهييان حسيين حسيين المنييياوى  -

تقرير عن القافلة الشاملة بجامعة القياهرة إليى قنياة السيويس وشيارك فيهيا كيل مين: 

)طيب قصير العينيى التميريـ ـ الطيب البيطيرى ـ العيالج الطبيعيى ـ العليوم ـ ريياض 

األطفال القتصاد والعلوم السياسية ـ التجارة( وتم اإلعداد لها والتنسيق ميع الجهيات 

مختصة وتم توفير الروشتات واألدوية التى تم صرفها من صيدليات مصر بموافقية ال

السيييد أ.د. رئيييس الجامعيية، تييم اإلجتميياع مييع محييافا السييويس الييذى اقتييرح مشيياركة 

جامعيية القيياهرة وخصوصييا  الطييالب والشييباب فييى احتفييالت المحافظيية بافتتيياح قنيياة 

ال وتييم الكشييف علييى عييدد ميين السييويس، وتييم زيييادة الوحييدة الصييحية بقرييية األبطيي

الحالت المرضية وصرف األدوية لهم خصوصاُ تخصيص األميرض الباطنية، وقيد تيم 

( حالية كميا زارت 82توزيع شنط رمضان، وأقامت القافلة البيطريية أيضيا  بمعالجية )

 القافلة لمحور قناة السويس بحضور معالى النائب السيد أ.د. جمال عبد الناصر.

 ئون خدمة المجتميع وتنميية البيئية بكلييات الجامعية ومعاهيدها كميا أنشطة لجان قطاع ش

 يلي: 

 كلية اآلداب .1

 كلية القتصاد والعلوم السياسية .2

 كلية الطب البيطرى .3

 معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية .4
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 كلية الدراسات العليا للتربية  .5

 كلية العالج الطبيعى. .6

 المصـــادقـــات
 إدارة الجامعة

 مية المجتميع وتنميية البيئية الجلسيةضر اجتماع مجلس شئون خدالمصادقة علي مح -

 .19/5/2015( بتاريخ 181رقم )

  وحدات ذات الطابع الخان

 كلية الزراعة
الموافقيية علييي خطيياب األسييتاذ الييدكتور/ عميييد كلييية الزراعيية بشييأن إعييداد الالئحيية  -

عيين مركييز  األساسييية الخاصيية بمركييز الدراسييات القتصييادية الزراعييية التييى تييم فصييله

الستشييارات الزراعييية وإعادتييه ككيييان مييالى وإدارى مسييتقل وحييدة ذات طييابع خييان 

تابع للكلية بعد موافقة األسيتاذ اليدكتور/ المستشيار القيانونى للجامعية تمهييدا  للعيرض 

 على مجلس الجامعة.

 

 ةــميـمسائل تنظ
ة عمييداء بشييأن مخاطبيية السييادالمعروضيية علي المييذكرة أالموافقيية ميين حيييث المبييد -

الكليات والمعاهيد بشيأن حصير المنشيأت والممتلكيات التابعية لكيل كليية أو معهيد داخيل 

حيييز الجامعيية أو خارجهييا لعرضييها علييى السيييد أ.د/ رئيييس الجامعيية لتخيياذ الييالزم مييع 

 .في جلسة قادمة على المجلس عمل حصر لهذه الكليات والمعاهد وعرضها
 

 

 

                                                         
 


