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 قــــرارات

 جتماع المجلس األعلى للجامعاتإ
 )م٥/٣/٤٢٠١(بتاريخ ) ٦٠٨(الجلسة رقم 

 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر إجتم
 . م  ٢٧/٢/٢٠١٤بتاريخ ) ٦٠٧(
  القــــرار: 

ى محض م المصادقة عل تة رق ات بجلس ى للجامع اع المجلس األعل ) ٦٠٧(ر إجتم
 .٢٧/٢/٢٠١٤بتاريخ 

 
م ٢٠١٣/٢٠١٤الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ) ٢(

. 
  القــــرار: 

ام  اني للع ي الفصل الدراسي الث ة ف دأ الدراس ى أن تب ة عل س الموافق رر المجل ق
امعي  ق  ٢٠١٣/٢٠١٤الج بت المواف وم الس ات  ٨/٣/٢٠١٤ي ي إمتحان وتنتھ

وم الخميس الموافق  اني ي اة تحقيق  ٢٦/٦/٢٠١٤الفصل الدراسي الث مع مراع
 .متطلبات الجودة ومخرجات التعلم 

 
 .صندوق تحسين أوضاع العامليين بالجامعات الحكومية  )٣(
  القــــرار: 

دكتو ين السيد األستاذ ال اده ب ل / ر أحاط المجلس علماً باإلجتماع المزمع انعق وائ
ات(الدجوي  ى للجامع ) وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس األعل

دكتور  تاذ ال يد األس ى / والس ين عيس ين شمس (حس ة ع يس جامع يد ) رئ والس
دكتور  تاذ ال دين / األس مس ال ي ش ا(عل ة بنھ يس جامع ي ) رئ ض ممثل ع بع م

الساعة الثالثة  ٥/٣/٢٠١٤فق العامليين بالجامعات المصرية اليوم األربعاء الموا
عصراً بمقر وزارة التعليم العالي لمناقشة مطالب لجنة الحد األدنى لألجور والتي 

يم نسبة  % ٤٠٠توصلت إلى مطالب أھمھا كادر للعامليين بالجامعات بجانب تعم
امليين  راءات إنشاء صندوق تحسين أوضاع الع ام إج امليين وإتم ل الع لتشمل ك

 .ة بالجامعات المصري
    

ين  )٤( اون ب ول التع ار بروتوك ي إط ات ف ل الجامع ن داخ ظ األم اليب حف أس
 .وزارتي التعليم العالي والداخلية 

  القــــرار: 
 :قرر المجلس ما يلي 
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ين وزارتي  )١( اون ب ول التع ع بروتوك تم توقي ة سوف ي اً بأن أحاط المجلس علم
ق  يس المواف داً الخم ة غ الي والداخلي يم الع اع  ٦/٣/٢٠١٤التعل د إجتم اء عق أثن

ع  اني لمن ات في الفصل الدراسي الث مجلس الوزراء وذلك في إطار تأمين الجامع
 .تكرار أحداث العنف والشغب التي شھدتھا الجامعات خالل الفصل الدراسي األول

ة ) ٢( ر الداخلي ة ومساعد وزي يس الجامع ين رئ ى ضرورة التنسيق ب د عل التأكي
ة ، بحيث تتواجد الشرطة خارج مدير األمن بالمحافظة ال ا الجامع ع بنطاقھ تي تق

دما  ك عن ة ذل الحرم الجامعي ، وعدم الدخول إلى الحرم إال إذا طلب رئيس الجامع
 .يتعرض أمن الجامعة للخطر ، وكذلك اإلتفاق على نقاط اإلتصال 

ل م) ٣( ا للعم م إختيارھ ي ت دني الت أكثر ضرورة حصول شركة األمن الم دئياً ب ب
وزراء تھبة على تكليف جديد من مجلس امعات تسودھا أوضاع أمنية ملج ٦من ال

البروتوكول المزمع  الحالي لكي تبدأ عملھا الذي كلفت به على الوجة الذي جاء ب
 .توقيعة بين وزارتي التعليم العالي والداخلية 

 
 

 . عصراً  ثالثةھذا وقد إنتھى اإلجتماع في تمام الساعة ال
 

 والبحث  وزير التعليم العالي                   أمين المجلس       
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات  العلمي                                   

 
 وائل محمد الدجوي/ د.أشرف محمود حاتم                      أ/ د.أ
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 قــــرارات
 جتماع المجلس األعلى للجامعاتإ

 )م٢٢/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ٠٩٦(الجلسة رقم 
 

م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر إجتم
 . م  ٥/٣/٢٠١٤بتاريخ ) ٦٠٨(
  القــــرار: 

م  ات بجلستة رق ى للجامع اع المجلس األعل ى محضر إجتم ) ٦٠٨(المصادقة عل
 . ٥/٣/٢٠١٤بتاريخ 

اريخ ) ٥(للجامعات رقم  إعتماد محضر إجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى**  بت
 .م  ١٨/٣/٢٠١٤

 
إقتراح جامعة عين شمس بشأن إجراء بعض التعديالت الجزئية بجداول ) ٢(

ة  ن بالجامع ة األلس ة لكلي ة الداخلي ام بالالئح ض األقس ة (بع مرحل
 ) .الليسانس

  القــــرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

داول بعض األقسام بالالئحة الداخلية لكلية إجراء بعض التعديالت الجزئية بج) ١(
 :وھي على النحو التالي ) مرحلة الليسانس(األلسن ـ جامعة عين شمس 

ة     : أوالً  ة العربي م اللغ ررات بقس بعض المق ية ل اعات التدريس ض الس ديل بع تع
 .شعبة الغير الناطقيين ) ب(برنامج اللغة العربية ، ) أ(

األولى ـ الفصل الدراسي الثاني إلى الفصل الدراسي األول  نقل مادة بالفرقة: ثانياً 
 .بقسم اللغة اإلنجليزية 

ينية  ة الص م اللغ ة بقس ى والثاني ة األول واد بالفرق مى م ديل مس واد وتع افة م إض
 .وقسم اللغات السلفية وقسم اللغات الشرقية اإلسالمية 

 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(
 
ا إق )٣( ات العلي ي الدراس دة ف رامج جدي اء ب ورة إنش ة المنص راح جامع ت

أمن (بنظام الساعات المعتمدة في تخصصات ) دبلوم ماجستير(التطبيقية 
ال ا المعلومات األعم ة ـ تكنولوجي ) المعلومات ـ نظم المعلومات الجغرافي

ة  ات بالجامع بات والمعلوم ة الحاس ة لكلي ة الداخلي ة (بالالئح مرحل
 ) .العليا الدراسات

  القــــرار: 
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 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
ة ) ١( ا التطبيقي وم ـ ماجستير(إنشاء برامج الدراسات العلي ام الساعات ) دبل بنظ

ا (المعتمدة في تخصصات  ة ـ تكنولوجي أمن المعلومات ـ نظم المعلومات الجغرافي
ال ات األعم بات وال) معلوم ة الحاس ة لكلي ة الداخلي ة بالالئح ات ـ جامع معلوم

 ) . مرحلة الدراسات العليا(المنصورة 
 .الالئحة الدراسية للبرامج المشار إليھا ) ٢(
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٣(
   

اء بر )٤( ورة إنش ة المنص راح جامع دإقت امج جدي ات( ن ة البرمجي ) ھندس
ة ابنظام الساعات المعتمدة  ة لكلي لحاسبات والمعلومات بالالئحة الداخلي

 ) .البكالوريوسمرحلة ( بالجامعة
  القــــرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
اء بر) ١( دة امج نإنش اعات المعتم ام الس د بنظ امج جدي ات برن ة البرمجي ھندس

ورة  ة المنص ات ـ جامع بات والمعلوم ة الحاس ة لكلي ة الداخلي ة (بالالئح مرحل
 ) .البكالوريوس

 . الخاصة بالبرنامج المشار إليةحة الدراسية الالئ) ٢(
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٣(

 
ذين  )٥( ريين ال الب النيج ماح للط أن الس ورة بش ة المنص اب جامع كت

ة  ين كلي ة ب ة المبرم اً لإلتفاقي ة وفق ريض بالجامع ة التم يلتحقون بكلي س
ة  انوا الفيدرالي ا بالدراسة في التمريض بالجامعة ووالية ك ة نيجيري بدول

ة  ة مجلس كلي م موافق العام الحالي على الئحة الساعات المعتمدة والتي ت
 .على عمل مقاصة  ٢٨/١١/٢٠١٣التمريض بتاريخ 

  القــــرار: 
س  رر المجل ريض ق ة التم يلتحقون بكلي ذين س ريين ال الب النيجي ماح للط الس

ة ال ين كلي ة ب ة المبرم اً لإلتفاقي ة وفق انوا بالجامع ة ك ة ووالي ريض بالجامع تم
دة  الفيدرالية بدولة نيجيريا بالدراسة في العام الحالي على الئحة الساعات المعتم

 .وعمل مقاصة 
 

بات  )٦( ة الحاس ة لكلي ة الداخلي اد الالئح اة السويس إعتم ة قن راح جامع إقت
ماعيلية  ات باإلس الوريوس(والمعلوم ة البك اعات ) مرحل ام الس بنظ

 .المعتمدة 
  القــــرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
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اة ) ١( ة قن ماعيلية ـ جامع ات باإلس بات والمعلوم ة الحاس ة لكلي ة الداخلي الالئح
 .بنظام الساعات المعتمدة ) مرحلة البكالوريوس(السويس 

 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢( 
 

ديل ت )٧( ويس تع اة الس ة قن راح جامع ررات إقت ض المق ات بع ع درج وزي
 .الدراسية بقسم الرياضيات بكلية التربية بالعريش 

  القــــرار: 
 :ما يلي الموافقة على قرر المجلس 

ة ) ١( م الرياضيات بالالئح ية بقس ررات الدراس ات بعض المق ع درج ديل توزي تع
وفقاً  )مرحلة البكالوريوس(الداخلية لكلية التربية بالعريش ـ جامعة قناة السويس 

 .لما ورد من الجامعة في ھذا الشأن 
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(

 
وم والرياضيات  )٨( م العل امج معل كتاب جامعة بني سويف بشأن إنشاء برن

 .بكلية التربية بالجامعة ) برنامج جديد(باللغة اإلنجليزية 
  القــــرار: 

 :ما يلي الموافقة على قرر المجلس 
ة ) ١( د بكلي امج جدي إنشاء برنامج معلم العلوم والرياضيات باللغة اإلنجليزية برن

 .التربية ـ جامعة بني سويف 
 .مشروع الالئحة الدراسية الخاصة بالبرنامج المشار إلية ) ٢(
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٣(

  
رامج  )٩( ة إقتراح جامعة أسيوط بشأن إنشاء سبعة ب وح بكلي يم المفت للتعل

علوم اللغة العربية وآدابھا ـ الدراسات التاريخية ـ (اآلداب بالجامعة وھي 
ا ونظم المعلومات  اعي ـ الجغرافي ة والتخطيط اإلجتم نفس ـ التنمي علم ال
ة ار اإلسالمية والقبطي ة ـ اآلث ة والتطبيقي ة ـ الفلسفة النظري ) الجغرافي

 .قترحة لھا ومشروعات اللوائح الدراسية الم
  القــــرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
إنشاء خمسة برامج للتعليم المفتوح بكلية اآلداب ـ جامعة أسيوط وھي علوم ) ١(

ة والتخطيط اللغة  العربية وآدابھا ـ الدراسات التاريخية ـ علم النفس ـ التنمي
 ) .اإلجتماعي ـ اآلثار اإلسالمية والقبطية

 .ح الدراسية للبرامج المشار إليھا اللوائ) ٢(
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٣(

ة ) ٢(كفر الشيخ تعديل نص المادة كتاب جامعة  )١٠( ة لكلي بالالئحة الداخلي
 .بنظام الساعات المعتمدة ) مرحلة البكالوريوس(العلوم بالجامعة 
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  القــــرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

ر ) ٢(تعديل نص المادة رقم ) ١( ة كف الواردة بالالئحة الداخلية لكلية العلوم ـ جامع
يخ  الوريوس(الش ة البك رج ) مرحل د أدوار التخ دة لتحدي اعات المعتم ام الس بنظ

للطالب الذين أتموا متطلبات التخرج في ثالث أدوار تخرج نھاية كل فصل دراسي 
  ) .مايو ـ سبتمبر ـ يناير(

 .ار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن إصد) ٢(
 

ة لمستشفى كتاب جامعة  )١١( ة واإلداري أسيوط بشأن إعتماد الالئحة المالي
 .العيون الجامعي بالجامعة 

  القــــرار: 
س  رر المجل ون ق فى العي ة لمستش ة واإلداري ة المالي اد الالئح ى إعتم ة عل الموافق

 .لجامعة الجامعي بجامعة أسيوط كأحد مستشفيات ا
 
ة الصيدلة كتاب جامعة  )١٢( ة لكلي ام الالئحة الداخلي المنيا تعديل بعض أحك

 .بالجامعة 
  القــــرار: 

 :مايلى الموافقة على قرر المجلس 
م ) ب(إجراء بعض التعديالت بالبند  )١( ادة رق ة ) ٩(من الم واردة بالالئحة الداخلي ال

ديل عدد الساعات ) لوريوس مرحلة البكا(لكلية الصيدلة ـ جامعة المنيا  وذلك بتع
واردة بالجداول  ع وال الفرق الدراسية األرب ررات ب العملية األسبوعية لبعض المق

 . ٢،٣،٤،٥أرقام 
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن  )٢(
 
ادة  )١٣( ديل نص الم أن تع ة بش ة المنوفي راح جامع ة ) ٣٨(إقت ن الالئح م

ة اآلداب  ة لكلي ة الداخلي ا(بالجامع ات العلي ة الدراس ة ) مرحل والخاص
  .بشروط التسجيل لدرجة الدكتوراه 

  القــــرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على مايلى 

ادة  )١(  ديل نص الم ة ) ٣٨(تع ة المنوفي ة اآلداب ـ جامع ة لكلي ة الداخلي ن الالئح م
ا( دكتوراه) مرحلة الدراسات العلي ا  والخاصة بشروط التسجيل لدرجة ال اً لم وفق

 .ورد من الجامعة في ھذا الشأن 
  .القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن إصدار  )٢(
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                             ٢٠١٤مارس  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 
 

  
 

ا  )١٤( الم وتكنولوجي امج اإلع اء برن أن إنش وھاج بش ة س راح جامع إقت
وح  يم المفت ام التعل الوريوس(اإلتصال بنظ ة البك ام الساعات  )مرحل بنظ

 . حته الدراسية المعتمدة بكلية اآلداب بالجامعة ومشروع الئ
  القــــرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلى 
وح ) ١( يم المفت ام التعل ال بنظ ا اإلتص الم وتكنولوجي امج اإلع اء برن ة (إنش مرحل

 .بنظام الساعات المعتمدة بكلية اآلداب جامعة سوھاج ) البكالوريوس
 .الالئحة الدراسية للبرنامج المشار إلية  )٢(
  .ئحة الداخلية لكلية اآلداب ـ جامعة سوھاج بما يسمح بذلك تعديل الال) ٣(
 
ة اآلداب  )١٥( رامج دراسية بكلي ة ب إقتراح جامعة سوھاج بشأن إنشاء ثالث

 :بنظام التعليم المفتوح وھي كاالتي ) مرحلة الليسانس(بالجامعة 
 ) .التربية اإلسالمية(برنامج الدراسات اإلسالمية ** 
 .نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا برنامج المساحة و **
م **  داني بقس ل المي ع والعم ة المجتم اع وخدم م اإلجتم امج عل برن

 .اإلجتماع 
 .ومشروعات اللوائح الدراسية المقترحة لھا ** 

  القــــرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلى 

 :داب ـ جامعة سوھاج إنشاء البرامج التالية بنظام التعليم المفتوح بكلية اآل) ١(
 ) .التربية اإلسالمية(برنامج الدراسات اإلسالمية ** 
 .برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا ** 
 .برنامج علم اإلجتماع وخدمة المجتمع والعمل الميداني بقسم اإلجتماع ** 

 .اللوائح الدراسية للبرامج المشار إليھا بعالية  )٢(
 .تعديل الالئحة الداخلية لكلية اآلداب ـ جامعة سوھاج بما يسمح بذلك ) ٣(
 
ة  )١٦( دبلومات المھني ل ال أن تفعي اھرة بش ة الق راح جامع راف (إقت اإلش

يم ـ اإلرشاد النفسي ـ  ا التعل وي ـ اإلدارة المدرسية ـ تكنولوجي الترب
 .بمعھد الدراسات والبحوث التربوية بالجامعة ) تطوير المناھج

 لقــــرار ا: 
وي ، اإلدارة (تفعيل الدبلومات المھنية قرر المجلس الموافقة على  اإلشراف الترب

اھج وير المن وي ، تط اد النفسي و الترب يم ، اإلرش ا التعل ية ، تكنولوجي ) المدرس
ة  اب جامع ا ورد بكت بمعھد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاھرة ، وفقاً لم

 .القاھرة في ھذا الشأن 
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                             ٢٠١٤مارس  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 
 

  
 

ة  )١٧( راح جامع ة إقت دل الجامع ادة عرض موضوع ب أن إع ازيق بش الزق
دين في  وثين والموف وحافز الجودة للسادة أعضاء ھيئة التدريس المبع
دريس  ة الت ين أعضاء ھيئ ة ب ة المالي داً للمعامل ة وتوحي ات علمي مھم

 .بالجامعات 
 
  القــــرار: 

رارة الصادر بجلسته ا اريخ قرر المجلس التأكيد عبى ق دة بت  ١٩/١/٢٠١٣لمنعق
 .والخاص بتوحيد المعاملة المالية بين أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات 

 
ئون دول  )١٨( ة لش ر الخارجي اعد وزي دكتور مس تاذ ال يد األس اب الس كت

ة في  ل والتنمي ة شئون المحاربين للتأھي الجوار المتضمن رغبة جمعي
د ا) ٤٠٠(تمويل دراسة حوالي  ة في ليبي في المعاھ إلسالمية المعتدل

ا ، حيث تأمل  ل من مصر والمغرب وماليزي ة في ك كليات اللغة العربي
ز  نھم في مصر نظراً لتمي ر م دد األكب تم استيعاب الع الجمعية في أن ي

 .كليات تدريس اللغة العربية في مصر 
  القــــرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلى 
ة لشئون أحاط المجلس علماً بكتاب ا) ١(  ر الخارجي دكتور مساعد وزي لسيد األستاذ ال

ل  ة في تموي دول الجوار المتضمن رغبة جمعية شئون المحاربيين للتأھل والتنمي
والي  ة ح ة ) ٤٠٠(دراس ات اللغ ي كلي ة ف المية المعتدل د اإلس ي المعاھ ي ف ليب

 .العربية في كل من مصر والمغرب وماليزيا 
ة التوصية لدى السادة رؤساء ا )٢( لجامعات بدراسة الموضوع للنظر في مدى إمكاني

 . قبول ھؤالء الطالب 
 
ي  )١٩( ة ف داد المقبول ادة األع أن زي كان بش حة والس اب وزارة الص كت

ة  دعم الرؤي الدراسات العليا بكليات الطب لإلرتقاء بالمستوى العلمي ول
ى  ا إل ات العلي اريف الدراس يض مص وزارة ، وتخف تراتيجية لل اإلس

 .ف تتحملھا الوزارة سو% ٥٠
  القــــرار: 

ى خصم  ة عل ة % ٥٠قرر المجلس الموافق ل تحسين الخدمات التعليمي من مقاب
ات الطب المبعوشين من ) الماجستير والدكتوراه(بالنسبة للدارسين لدرجتي  بكلي

 .وزارة الصحة والسكان 
 
ات )٢٠( بشأن  مذكرة إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعلى للجامع

الي والحث العلمي بشأن  يم الع ة التعل ة ـ نياب ة اإلداري كتاب ھيئة النياب
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يدة  ن الس ة م كوى المقدم ة / الش رو ـ الموظف كري عم د ش ال أحم من
اھرة والسيد  ة الق يس جامع دكتور رئ اھرة ضد األستاذ ال ة الق / بجامع

كنية  دة الس لمھا الوح دم تس ن ع ررھا م اھرة لتض ة الق ين جامع أم
 .د عليھا في مشروع اإلسكان القومي للعامليين بالجامعة المتعاق

 
  القــــرار: 

ات  ى للجامع ة مكتب المجلس األعل ة ھيئ قرر المجلس الموافقة على توصية لجن
اريخ  دة بت ته المنعق ادر بجلس راره الص كلة بق ظ  ٢٤/١٠/٢٠١٣المش بحف

 .الموضوع وذلك بعد دراسته 
 

ات بشأن  مذكرة إدارة الشئون القانونية) ٢١( بأمانة المجلس األعلى للجامع
الي والبحث العلمي بشأن  يم الع ة التعل كتاب ھيئة النيابة اإلدارية ـ نياب

يدة  ن الس ة م كوى المقدم ة / الش طفى الموظف د مص د محم ل محم أم
بإدارة العالقات الثقافية بجامعة عين شمس ضد األستاذ الدكتور رئيس 

ين ف دم التعي ن ع ررھا م ة لتض ز الجامع ام المراك دير ع ب م ي منص
رة  ود خب اح ووج ارات بنج ا لإلختب م إجتيازھ ة رغ دات الخاص والوح
ين  م تعي ين ت ي ح نوات ، ف ر س دة عش ال لم ذا المج ي ھ ا ف ابقة لھ س
 أشخاص أقل خبرة واقل في نسبة إجتياز اإلختبار وبمؤھل غير مناسب

  القــــرار: 
ة مكتب ة ھيئ ات  قرر المجلس الموافقة على توصية لجن ى للجامع المجلس األعل

اريخ  دة بت تة المنعق ادر بجلس رارة الص كلة بق ظ  ٢٤/١٠/٢٠١٣المش بحف
 .الموضوع وذلك بعد دراستة 

 
وم  )٢٢( ودان للعل ة الس وادي وجامع وب ال ة جن ين جامع اھم ب ذكرة تف م

 .والتكنولوجيا ـ جمھورية السودان 
  القــــرار: 

ين جا اھم ب ذكرة تف اً بم ة السودان أحاط المجلس علم وادي وجامع وب ال ة جن مع
 .للعلوم والتكنولوجيا ـ جمھورية السودان 

 
ا  )٢٣(  وم والتكنولوجي ة للعل ة العربي ين األكاديمي ة ب اون ثالثي ة تع إتفاقي

ا  اء المصريين بأمريك ازيق ورابطة العلم ة الزق والنقل البحري وجامع
 . وكندا 

  القــــرار: 
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اً  س علم يط المجل اأح ة تع وم بإتفاقي ة للعل ة العربي ين األكاديمي ة ب ون ثالثي
ا  اء المصريين بأمريك والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الزقازيق ورابطة العلم

  .وكندا 
 
ادة ) ١٠(كتاب جامعة أسيوط بشأن تعديل البند  )٢٤( الخاصة ) ١٨(من الم

ة لك ة بالدالئل الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات بالالئحة الداخلي لي
 .بنظام الساعات المعتمدة ) مرحلة البكالوريوس(العلوم بالجامعة 

  القــــرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلى 

د ) ١(  ادة  ١٠تعديل البن درجات  ١٨من الم ة لل ة والرمزي دالئل الرقمي الخاصة بال
الور(والتقديرات بالالئحة الداخلية لكلية العلوم ـ جامعة أسيوط  ة البك ) يوسمرحل

 .بنظام الساعات المعتمدة 
  .في ھذا الشأن إصدار القرار الوزاري الالزم  )٢(

 
 :جامعة قناة السويس بشأن موافقة مجلس الجامعة على ما يلي كتاب  )٢٥(

 .الالئحة الخاصة بالمستشفيات الجامعية ** 
 .الالئحة الخاصة بوحدة الرنين المغناطيسي ** 

 لقــــرار ا: 
 :موافقة على ما يلى قرر المجلس ال

اه السويس ) ١(  ة قن ة للحساب الخاص بمستشفيات جامع إعتماد الالئحة المالي
 .الجامعية 

 . إعتماد الالئحة الخاصة بوحدة الرنين المغناطيسي كوحدة ذات طابع خاص  )٢(
 
ات  )٢٦( ى للجامع س األعل ين المجل تركة ب ة المش اع اللجن ر إجتم محض

 .م  ٥/٣/٢٠١٤األھلية بتاريخ ومجلس الجامعات الخاصة و
 لقــــرار ا: 

ات قرر المجلس الموافقة على  توصية اللجنة المشتركة بين المجلس األعلى للجامع
والتي تتضمن اإلجراءات  ٥/٣/٢٠١٤ومجلس الجامعات الخاصة واألھلية بتاريخ 

ة (الواجب إتباعھا عند  دة / إنشاء كلي ة جدي دء الدراسة/ الئحة داخلي ت إجراءا/ ب
 .وذلك وفقاً للمحضر المرفق ) المعادلة

 
اريخ  )٢٧( ا بت ا بإجتماعھ ارية العلي ة اإلستش ية اللجن  ١١/٣/٢٠١٤توص

دكتور  يدة ال ة الس ى ترقي ة عل اديلي ـ / بالموافق د القن د أحم ا أحم دين
المدرس بقسم اللغة الفرنسية بالمعھد العالي للغات لشغل وظيفة أستاذ 

  . مساعد 
 لقــــرار ا: 
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ة السيد األستاذ رر المجلس ق ى مخاطب ة عل دكتور الموافق الي / ال د الع د المعھ عمي
ة السيدة  د لترقي ى مجلس إدارة المعھ دة لعرض الموضوع عل ات بمصر الجدي للغ

د لشغل / الدكتورة  ة الفرنسية بالمعھ دينا أحمد أحمد القناديلي ـ المدرس بقسم اللغ
جيد في بحثين وعلى تقدير مقبول في وظيفة أستاذ مساعد حيث حصلت على تقدير 

ودرجة نشاط علمي  ٧/١٠ودرجة مناقشة  ٣٧٠٨بحثين وبإجمالي نقاط لألبحاث 
 .درجة  ٦٣٠٤وبإجمالي تقييم نھائي  ٣٠/  ١٨.٦٦

 
اريخ  )٢٨( ا بت ا بإجتماعھ ارية العلي ة اإلستش ية اللجن  ١١/٣/٢٠١٤توص

عبد القادر محمد ـ شاھندة عزت / بالموافقة على ترقية السيدة الدكتور 
ة أستاذ  مدرس األدب الفرنسي بكلية األداب جامعة القاھرة لشغل وظيف

 .مساعد 
  القــــرار: 

رئيس جامعة القاھرة لعرض / قرر المجلس إحالة الموضوع للسيد األستاذ الدكتور 
ادر / السيدة الدكتورة الموضوع على مجلس الجامعة لترقية  د الق شاھندة عزت عب

د ة أستاذ مساعد محمد ـ م ة لشغل وظيف ة اآلداب بالجامع رس األدب الفرنسي بكلي
دير  ى تق ين وعل حيث حصلت على تقدير جيد جداً في بحث وعلى تقدير جيد في بحث

اث  اط لألبح الي نق ي بحث وبإجم ول ف ة مناقشة  ٤٣.٩٢مقب ة  ٩/١٠ودرج ودرج
 .درجة  ٨٠.٩٢وبإجمالي تقييم نھائي  ٢٨/٣٠نشاط علمي 

 
اريخ توص )٢٩( ا بت ا بإجتماعھ ارية العلي ة اإلستش  ١١/٣/٢٠١٤ية اللجن

سامي عبد الرحمن عمرو عرفان / بالموافقة على ترقية السيد الدكتور 
وب  د جن م بمعھ ـ األستاذ المساعد بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األل

 .مصر لألورام جامعة أسيوط لشغل وظيفة أستاذ 
  القــــرار: 

رئيس جامعة أسيوط لعرضة / موضوع للسيد األستاذ الدكتور قرر المجلس إحالة ال
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ى مجلس الجامع ان ـ / عل رحمن عمرو عرف د ال سامي عب

ألروام  د جنوب مصر ل م بمعھ األستاذ المساعد بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األل
دير مق ى تق ين وعل د في بحث دير جي ول في لشغل وظيفة أستاذ حيث حصل على تق ب

اط لألبحاث  الي نق نقطة  ٤٠.٠١ثمانية أبحاث وعلى تقدير ضعيف في بحث وبإجم
تاذ ٢٠/٢٠ودرجة نشاط علمي /٥/١٠ودرجة مناقشة  يم ألس ل التقي درجة ومجم

 .درجة  ٧٠.٠١/١٠٠وبإجمالي تقييم نھائي ٥/١٠
 
اريخ  )٣٠( ا بت ا بإجتماعھ ارية العلي ة اإلستش ية اللجن  ١١/٣/٢٠١٤توص

ة دكتور  بالموافق يد ال ة الس ى ترقي تاذ / عل دين ـ األس ى محم د عل أحم
ة  غل وظيف وان لش ة أس وم جامع ة العل م الرياضيات بكلي اعد بقس المس

 .أستاذ 
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  القــــرار: 
رئيس جامعة أسوان لعرض / قرر المجلس إحالة الموضوع للسيد األستاذ الدكتور 
على محمدين ـ األستاذ  أحمد/ الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 

ة أستاذ حيث حصل  ة لشغل وظيف وم بالجامع ة العل المساعد بقسم الرياضيات بكلي
دير ضعيف  ى تق على تقدير جيد في بحثين وعلى تقدير مقبول في سبعة أبحاث وعل

 .في بحث 
 
ة  )٣١( ة واإلداري ة المالي اد الالئح أن أعتم يوط بش ة أس اب جامع كت

 .امعة للمستشفيات الجامعية بالج
 لقــــرار ا: 

ة  قرر المجلس الموافقة على إعتماد الالئحة المالية واإلدارية للمستشفيات الجامعي
  .بجامعة أسيوط 

 
ة  )٣٢( رامج بالالئحة الداخلي إقتراح جامعة بني سويف إضافة عدد من الب

 .لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بالجامعة 
 لقــــرار ا: 

 :ما يلي وافقة على المقرر المجلس 
إضافة البرامج التالية بالالئحة الداخلية لكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة ـ ) ١(

 :جامعة بني سويف 
 ) .دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(برنامج الكيمياء الطبية ** 
 ) .دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(برنامج الطاقة الجديدة المتجددة ** 
 ) .دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(األسمنت والتنمية البيئية برنامج صناعة ** 

ي ) ٢( ة بن ة ـ جامع وم المتقدم ا للعل ة الدراسات العلي ة لكلي ة الداخلي ديل الالئح تع
 .سويف بما يسمح بذلك 

 
ة ) ٣٣( راح جامع ة إقت يقية بكلي ة الموس تح شعبة التربي ادة ف المنصورة إع

 ) .غمر ومنية النصرميت (التربية النوعية بالجامعة بفرعي 
  ـ:القــرار 

 :ما يلي الموافقة على قرر المجلس 
ة ) ١( ة ـ جامع ة النوعي ة التربي ة الموسيقية بفرعي كلي تح شعبة التربي ادة ف إع

 ) .بميت غمر ، ومنية النصر(المنصورة 
ة ـ ) ٢( ة النوعي ة التربي إصدار طابع تنسيق لشعبة التربية الموسيقية بفرعي كلي

 ) .بميت غمر ومنية النصر(صورة جامعة المن
   .إبالغ مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاھد ) ٣(
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م ) ٣٤( د رق ديل البن ادة ) ١٠(إقتراح جامعة السويس تع د ) ٦(من الم والبن
م  ادة ) ٢(رق ة ) ٧(من الم ة بالجامع ة التربي ة لكلي ة (بالالئحة الداخلي مرحل

 ) .الدراسات العليا
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
بالالئحة ) ٧(من المادة ) ٢(والبند رقم ) ٦(من المادة ) ١٠(تعديل البند رقم ) ١(

 ) .مرحلة الدراسات العليا(الداخلية لكلية التربية ـ جامعة السويس 
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(

 
أن البر) ٣٥( ين شمسبش ة ع راح جامع ام إقت ع بنظ ي الموس امج الطب ن

 .الوحدات المتكاملة لمرحلة البكالوريوس بكلية الطب بالجامعة 
  ـ:القــرار 

 :ما يلي الموافقة على قرر المجلس 
الوريوس ) ١( ة البك ة لمرحل ام الوحدات المتكامل البرنامج الطبي الموسع بنظ

 .بكلية الطب ـ جامعة عين شمس 
ة لكل )٢( ة الداخلي ديل الالئح مس تع ين ش ة ع ب ـ جامع ة الط ة (ي مرحل

  .بما يسمح بذلك ) البكالوريوس
 
ة ) ٣٦( راح جامع ية إقت ة الدراس ى الخط ديالت عل إجراء بعض التع ا ب طنط

 .لشعبة اللغة اإلنجليزية بكلية الحقوق بالجامعة 
  ـ:القــرار 

 :ما يلي الموافقة على قرر المجلس 
ة الدرا) ١( ى الخط ديالت عل ض التع راء بع ة إج ة اإلنجليزي عبة اللغ ية لش س

مرحلتي الليسانس والدراسات (بالالئحة الداخلية لكلية الحقوق ـ جامعة طنطا 
 :وذلك على النحو التالي ) العليا

 :المستوى األول 
 ) .الفصل الدراسي الثاني(تضاف مادة النظام القانوني األنجلو أمريكي 

 :المستوى الثالث 
ة العام ادة المالي يم م م تقس ريع الضريبي ت اعات ٦(ة والتش ت ) س ي كان والت

 :تدرس في الفصل الدراسي الثاني إلى مادتين ھما 
 .فصل دراسي أول ) ساعات ٤(مالية عامة ** 
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 .فصل دراسي ثاني ) ساعات ٤(التشريع الضريبي ** 
 :المستوى الرابع 

ى الفص) ساعات ٤(نقل مادة قانون البيئة **  اني إل ل من الفصل الدراسي الث
 .الدراسي األول 

+ الجنائي + القانون المدني (مادة قانون البيئة يشارك في تدريسھا أقسام ** 
 ) .العام

ا ) ٢( ة طنط ة الحقوق ـ جامع ة لكلي مرحلتي الليسانس (تعديل الالئحة الداخلي
 .بما يسمح بذلك ) العليا والدراسات

 
راح  )٣٧( ررات إقت ديل المق إجراء تع ويس ب اة الس ة قن ة جامع الخاص

   .بكلية الطب البيطري بالجامعة) ماجستير ـ دكتوراه(بالدراسات العليا 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
ا ) ١( ررات الخاصة بالدراسات العلي وراه(تعديل المق بالالئحة ) ماجستير ـ دكت

 .الجامعة  الداخلية لكلية الطب البيطري ـ جامعة قناة السويس وفقاً لما ورد من
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(

 
ة  )٣٨( دين بالفرق الب المقي ات الط م أدوار إمتحان ا ض ة طنط راح جامع إقت

ة ) نظام قديم(الرابعة  ة الرابع ام حديث(إلى أدوار إمتحانات الفرق ) نظ
 .م  ٢٠١٤بكلية الطب بالجامعة بعد إمتحانات دور فبراير 

  ـ:القــرار 
 :رر المجلس الموافقة على ما يلي ق
إلى أدوار ) نظام قديم(ضم أدوار إمتحانات الطالب المقيدين بالفرقة الرابعة ) ١(

ات ) نظام حديث(إمتحانات الفرقة الرابعة  د إمتحان ا بع ة طنط بكلية الطب ـ جامع
 .م  ٢٠١٤دور فبراير 

ا ) ٢( ة طنط ة الطب ـ جامع ة لكلي الوريوس مرح(تعديل الالئحة الداخلي لتي البك
 .بما يسمح بذلك ) والدراسات العليا

 
ة الطب  )٣٩( ة لكلي ة الداخلي روع الالئح أن مش وھاج بش ة س راح جامع إقت

 ) . مرحلة البكالوريوس(بالجامعة 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
 . )مرحلة البكالوريوس(الالئحة الداخلية لكلية الطب ـ جامعة سوھاج ) ١(
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(
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ة  )٤٠( ة الدموي إقتراح جامعة المنصورة بشأن فصل وحدة جراحة األوعي
عن قسم الجراحة بكلية الطب بالجامعة ليصبح قسماً مستقالً بمسمى 

 .قسم جراحة األوعية الدموية 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
ل و) ١( ب فص ة الط ة بكلي م الجراح ن قس ة ع ة الدموي ة األوعي دة جراح ح

بالجامعة ليصبح قسماً مستقالً بمسمى قسم جراحة األوعية الدموية بكلية الطب 
 .جامعة المنصورة 

ورة ) ٢( ة المنص ب ـ جامع ة الط ة لكلي ة الداخلي ديل الالئح ة (تع مرحل
 .بما يسمح بذلك ) البكالوريوس

 .الالزم في ھذا الشأن  إصدار القرار الوزاري) ٣(
م  )٤١( ادة رق ديل بالم بالالئحة ) ١٦(إقتراح جامعة القاھرة بشأن إجراء تع

 .) مرحلة البكالوريوس(الداخلية لكلية الطب 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
م ) ١( ادة رق ديل بالم اھرة ) ١٦(تع ة الق ب جامع ة الط ة لكلي ة الداخلي بالالئح
 ) .البكالوريوسمرحلة (
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(

 
  .إقتراح جامعة أسوان بشأن إنشاء كلية الحقوق بالجامعة  )٤٢(

  ـ:القــرار 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

 .إنشاء كلية الحقوق جامعة أسوان ) ١(
ة ا) ٢( اد الالئح د إعتم ة إال بع ة بالكلي دأ الدراس وق أال تب ة الحق ة لكلي لداخلي

 .بجامعة أسوان من لجنة القطاع المختصة 
 .إتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن ) ٣(

 
ة  )٤٣( ة الداخلي أن مشروع الالئح كرية بش ة العس ة الطبي راح األكاديمي إقت

 ) .مرحلة البكالوريوس(لكلية الطب بالقوات المسلحة 
  ـ:القــرار 

 :افقة على ما يلي قرر المجلس المو
 ) .مرحلة البكالوريوس(الالئحة الداخلية لكلية الطب بالقوات المسلحة ) ١(
لحة ) ٢( القوات المس ب ب ة الط ا كلي ي تمنحھ الوريوس الت ة البك ة درج معادل

ات الطب  ا كلي ي تمنحھ ة الت ة المماثل ة العلمي ة بالدرج ة مصر العربي بجمھوري
م بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون  ات رق  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(تنظيم الجامع

 .إبالغ األكاديمية الطبية العسكرية ) ٣.                   (من كليات الطب بھا 
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ة / د.كتاب السيدة أ )٤٤(  افي بسفارة جمھوري أمل الصبان ـ المستشار الثق
ة  ات العربي ة الجامع اب رابط ه كت اً ب اريس مرفق ي ب ة ف ر العربي مص

 .العلمي والفرنسية للتعاون 
  ـ:القــرار 

أمل الصبان ـ المستشار الثقافي بسفارة / د.أ/ السيدة أحيط المجلس علماً بكتاب 
ة  ات العربي ة الجامع اب رابط ه كت اً ب اريس مرفق ي ب ة ف ة مصر العربي جمھوري
اً  ة مستقلة تعمل طبق ر حكومي ة غي والفرنسية للتعاون العلمي وھي ھيئة إقليمي

ع ت ي ، م انون الفرنس دكتور للق تاذ ال يد األس ويض الس دين / ف مس ال ى ش عل
 .في التواصل مع جامعات دول الفرانكفون ) رئيس جامعة بنھا(

اريخ **  إعتماد محضر اللجنة التنسيقية العليا للتخصصات الصحية بت
 .م  ١٩/٣/٢٠١٤

  ـ:القــرار 
اريخ  حية بت ات الص ا للتخصص يقية العلي ة التنس اع اللجن ر إجتم اد محض إعتم

 .والمتضمن القرارات التالية  ١٩/٣/٢٠١٤
 
دراسة إحتياجات السوق من الخريجيين في كافة التخصصات الصحية  )٤٥(

. 
  ـ:القــرار 

ى ضرورة عمل دراسة  يم الصحي عل دى قطاعات التعل قرر المجلس التأكيد ل
ة التخصصات الصحية ،  حول إحتياجات سوق العمل من الخريجيين في كاف

 .ت القطاعات الصحية المختلفة في شتى أنحاء الجمھورية وتوزيعھم على كليا
 
فيات  )٤٦( دى المستش ه ل أن التوجي ة بش ر الداخلي واء وزي يد الل اب الس كت

ة من  الجامعية الحكومية نحو قبول الحاالت الحرجة واألمراض المزمن
ول  وء بروتوك ي ض اً ف وھم طبي الزم نح اذ ال ى وإتخ جناء المرض الس

ع  التعاون المشترك بين ة الموق قطاع السجون والمستشفيات الحكومي
 .في مجال تكامل الرعاية الصحية للمسجونيين  ٢٩/٩/٢٠١٠بتاريخ 

  ـ:القــرار 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

ين قطاع السجون ) ١( ع ب اون المشترك الموق العمل على تفعيل بروتوكول التع
ال تكامل الرعاية الصحية في مج ٢٩/٩/٢٠١٠والمستشفيات الحكومية بتاريخ 

ة  ة لدراس ات الطبي اع الدراس ة قط ول للجن ال البروتوك ع إرس جونيين ، م للمس
 .سبل تنفيذ ما جاء به 

ة للمسجونيين المرضى ، ) ٢( التأكيد على ضرورة توفير أقصى درجات الرعاي
ة  االت الحرج الج الح تعدة لع ون مس فيات السجون لتك وير مستش وضرورة تط

 . لمسجونيين والمزمنة من ا
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ي  )٤٧( الج الطبيع ي الع ة ف دكتوراه المھني ة ال ي (درج الج الطبيع ة الع كلي

 ) .جامعة القاھرة
  ـ:القــرار 

اريخ  تيه بت ابقين بجلس ة الس ديل قراري ى تع ة عل س الموافق رر المجل ق
 :ليصبح على الوجه التالي  ١٦/١/٢٠١٤،  ٢٦/١٢/٢٠١٣

عالج الطبيعي بكلية العالج الطبيعي دكتور مھني في ال) dpt(إنشاء درجة ) ١(
 .جامعة القاھرة 

ل ) ٢( ة وال تؤھ ة مھني ي درج الج الطبيع ي الع ي ف ور مھن ة دكت ر درج تعتب
 .للتسجيل لدرجة دكتور الفلسفة في العالج الطبيعي 

ون ) ٣( ي أن يك الج الطبيع ي الع ي ف ور مھن ة دكت ب لدرج د الطال ترط لقي يش
ل حاصالً على درجة البكالوريوس ف ى األق د عل ي العالج الطبيعي بتقدير عام جي

د  ا من معھ ة لھ من إحدى جامعات جمھورية مصر العربية أو على درجة معادل
 .علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

د ) ٤( ي بالمستشفيات بع رة بالعمل الفعل د أمضى فت يشترط أن يكون الطالب ق
 . الحصول على البكالوريوس لمدة عاميين

ة (الحد األدنى لمنح الدرجة ھو سنتين ميالديتين من تاريخ التسجيل ) ٥( موافق
 .مع مراعاة حاالت وقف القيد ) مجلس الكلية

 .إتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن ) ٦(
اھرة ) ٧( ة الق ي ـ جامع الج الطبيع ة الع ة لكلي ة الداخلي ديل الالئح ة (تع مرحل

 .بما يسمح بذلك  )الدراسات العليا
 
ام  )٤٨( ار الع ة بشأن اإلط ة قطاع الدراسات الطبي دم من لجن راح المق اإلقت

 .لبرامج التدريبات المھنية للتخصصات والمھارات الدقيقة والبينية 
  ـ:القــرار 

ة بشأن اإلطار  ة قطاع الدراسات الطبي راح لجن ى إقت قرر المجلس الموافقة عل
 .ھنية للتخصصات والمھارات الدقيقة والبينية العام لبرامج التدريبات الم

 
دكتور )٤٩( اب السيد األستاذ ال ة قطاع الدراسات الصيدلية / كت يس لجن رئ

از  ات الصيدلة بسنة اإلمتي ة لخريجي كلي دة التدريبي بشأن إستبدال الم
بح  ة لتص نوات الدراس ى س اف إل دة تض راف ) ١+٥(معتم ت إش تح

 .وزارة التعليم العالي 
 ـ:ر القــرا 

اريخ  دة بت ته المنعق ادر بجلس ابق الص رارة الس ى ق د عل س التأكي رر المجل ق
 :حيث قرر ما يلي  ٢٧/٢/٢٠١٤

ات الصيدلة ) ١( الموافقة من حيث المبدأ لى إستبدال المدة التدريبية لخريجي كلي
ة ) ١+٥(بسنة إمتياز تضاف إلى سنوات الدراسة لتصبح  تم تكليف لجن على أن ي
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يدلة ب اع الص داد قط يادلة بإع ة الص كان ونقاب ع وزارة الصحة والس تراك م اإلش
برنامج تدريبي لسنة اإلمتياز مبينة األھداف ومحتوى التدريب والمؤسسات التي 
ذلك  ة ل ا والقواعد المنظم د موافقتھ ا يفي ا وم ايير إختيارھ ا ومع سيتم التدريب بھ

ة وجھات اإلشراف عليه ودورھا وتوفير الكوادر الفنية واإلدار وارد المالي ية والم
ات  ى مجالس كلي ك عل ة وطرح ذل دريب واإلشراف علي الالزمة لتنفيذ برنامج الت

 .الصيدلة والجامعات المختصة والجھات األخرى المعنية 
 .إتخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذا الشأن ) ٢(

 
از  )٥٠( ر الجھ ة تقري ة ومراجع اط بشأن إستقاللية الجامع كتاب جامعة دمي

 . ي للمحاسباتالمركز
 
 

  ـ:القــرار 
اط  ة دمي الي بضرورة دعم جامع يم الع دى وزارة التعل رر المجلس التوصية ل ق

 .مادياً ولوجستياً 
 
ا والبحوث  )٥١( د الدراسات العلي ة دمنھور بشأن إنشاء معھ إقتراح جامع

 .البيئية والئحته الداخلية 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس ما يلي 
ى ) ١( ة عل ة الموافق ة بجامع وث البيئي ا والبح ات العلي د الدراس اء معھ إنش

 .دمنھور 
الزراعة ـ الطب البيطري ـ (إال تبدأ الدراسة إال بعد موافقة لجان قطاعات ) ٢(

 ) .العلوم ـ الصيدلة ـ التربية ـ اآلداب
 .     إتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن ) ٣(

 
ن ال )٥٢( دم م ر المق دكتور التقري تاذ ال يد األس اع / س ة قط يس لجن رئ

ة  ة الفني ة الشھادة الثانوي ول حمل الدراسات الھندسية بشأن ضوابط قب
ات  ة بالكلي د الفني نوات والمعاھ س س نوات والخم ثالث س ام ال نظ

  .والمعاھد العليا 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس ما يلي 
ة) ١( ر لجن اء بتقري ا ج ى م دأ عل ث المب ن حي ة م ات  الموافق اع الدراس قط

ثالث سنوات  ام ال الھندسية بشأن ضوابط قبول حملة الشھادة الثانوية الفنية نظ
 .والخمس سنوات والمعاھد الفنية بالكليات والمعاھد العليا 
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رح ) ٢( داد مقت ية إلع ات الھندس اع الدراس ة قط ى لجن وع إل ة الموض إحال
ات الت ة الفئ ل بالقطاع الھندسي بإجراءات اإلمتحانات وبنوك األسئلة لكاف ي تقب

ول  من حملة الشھادات الثانوية العامة وما يعادلھا في ضوء عمل إختبارات للقب
رة  لدخول الجامعة في إطار الخطة اإلستراتيجية لتطوير التعليم العالي خالل الفت

      . القادمة 
ة / تقرير السيد األستاذ الدكتور  )٥٣( رئيس جامعة المنصورة ورئيس اللجن

آت ال د حساب مكاف اع عن ة اإلتب ة واجب د الطريق كلة لدراسة وتحدي مش
 .األساتذة المتفرغيين 

  ـ:القــرار 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

دكتور ) ١( تاذ ال يد األس ر الس ة / تقري يس اللجن ورة ورئ ة المنص يس جامع رئ
آت األس د حساب مكاف اع عن ة اإلتب ة واجب د الطريق اتذة المشكلة لدراسة وتحدي

 .المتفرغيين 
اب ) ٢( د حس اع عن ة اإلتب دة وواجب ة موح ي كطريق ام اإللكترون ذ بالنظ األخ

ورة  ة المنص تخدمه جامع ذي تس رغيين وال اتذة المتف اتذة واألس آت األس مكاف
امليين والسادة  ع الع بجميع كليات الجامعة في حساب المرتبات والمكافآت لجمي

رارات مجلس أعضاء ھيئة التدريس واألساتذة المتفر ه ق غيين ، يطبق من خالل
ذا الشأن ،  ة الصادرة في ھ ة القواعد المالي الجامعة والفتاوى والقوانيين وكاف

ام  رف بنظ ي"يع االت " الفراب ة اإلتص ز تقني ة مرك ميمة بمعرف م تص ذي ت ال
 .والمعلومات بالجامعة ، وعلى مستوى كليات ووحدات الجامعة 

     
لسياحة بشأن تنشيط السياحة البيئية في مصر مقترحات السيد وزير ا )٥٤(

 .بما يتناسب مع أھمية المنتج السياحي الغني 
  ـ:القــرار 

ياحة  يط الس أن تنش ياحة بش ر الس يد وزي ات الس اً بمقترح س علم اط المجل أح
ا  البيئية في مصر بما يتناسب مع أھمية المنتج السياحي الغني والتي تضمنت م

 :يلي 
ربط ترتيب رحالت جا) ١( ا لل معية مدعمة لزيارة المحميات الواقعة في محيطھ

ي  ة ف ع إشراك وتشجيع الطلب ا م ى مكوناتھ رف عل ة والتع ع الطبيع المباشر م
 .مھام رفع أي مخلفات داخلھا 

ين اإلنسان ) ٢( ة ب تحويل المحميات إلى مراكز تعليمية حضارية لترسيخ العالق
 .سسات التعليمية واإلعالمية والطبيعة وذلك بالربط الدائم مع كافة المؤ

ه ) ٣( وير بأنواع ال التص ي مج رفيين ف ن المحت ري م باب المص ه الش توجي
ي  ور الت ال بالص ذا المج ي ھ ات ف ات والمطلوب راء المطبوع ال إث اون حي للتع
ة  ل محمي يلتقطونھا على أن يتم طبعھا بعدة لغات لتشمل كامل المعلومات عن ك

 .على حدة 
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م كتاب وزارة الت )٥٥( عليم العالي بشأن التھديدات اإلرھابية المحتملة التي ت
ة  ن جماع ؤخراً ع دھا م دس"رص ت المق ار بي منة " أنص والمتض

ع  ل م ى التفاع واطنيين عل ث الم ة لح الت توعي ذ حم ية بتنفي التوص
الحكومة الجديدة ودعم قراراتھا في كافة المجاالت خاصة دعم أجھزة 

دي  ة للتص ات الالزم ن بالمعلوم ة األم ة التخريبي ر اإلرھابي للعناص
 .  اإلجرامية وتحميل المواطن مسئولياته في مجاالت مكافحة اإلرھابية 

  ـ:القــرار 
ة  دات اإلرھابي أن التھدي الي بش يم الع اب وزارة التعل اً بكت س علم اط المجل أح

ة  ن جماع ؤخراً ع دھا م م رص ي ت ة الت دس" المحتمل ت المق ار بي " أنص
ى التفاعل مع والمتضمنة التوصية بتن واطنيين عل ة لحث الم ذ حمالت توعي في

ة المجاالت خاصة دعم أجھزة األمن  ا في كاف دة ودعم قراراتھ الحكومة الجدي
ل  ة وتحمي ة اإلجرامي ة التخريبي ة للتصدي للعناصر اإلرھابي ات الالزم بالمعلوم

 .المواطن مسئولياته في مجاالت مكافحة اإلرھابية 
 

واء  )٥٦( يد الل اب الس يس / ح.أكت يد رئ ة للس كرتارية الخاص يس الس رئ
وم  دت ي ي عق ات الت ة إدارة األزم أن توصيات لجن ة بش  ١٢الجمھوري

رق  باب وط ا الش رض لھ ي يتع اكل الت ة المش اري لمناقش ارس الج م
 . اإلستفادة من طاقتھم اإليجابية

  ـ:القــرار 
واء أأحيط المجلس علماً  خاصة للسيد رئيس السكرتارية ال/ ح.بكتاب السيد الل

وم  دت ي ي عق ات الت ة إدارة األزم يات لجن أن توص ة بش يس الجمھوري  ١٢رئ
مارس الجاري لمناقشة المشاكل التي يتعرض لھا الشباب وطرق اإلستفادة من 

 .طاقاتھم اإليجابية 
 
أمين عام مجلس الوزراء بشأن إجتماع مجلس / ح.كتاب السيد اللواء أ )٥٧(

اريخ  وزراء بت دس ب ١٣/٣/٢٠١٤ال يد المھن ة الس راھيم / رئاس إب
ل  امج شھري لك محلب رئيس مجلس الوزراء والذي يتضمن عمل برن
ددة  ة مح ة حقيقي اذج يومي ق نم تھدف تحقي وزراء يس ادة ال ن الس م

 .ومؤثرة في عدد من المطالب وذلك على النحو المبين بالمرفق 
  ـ:القــرار 

واء أ اب السيد الل اً بكت وزراء بشأن  أمين/ ح.أحاط المجلس علم عام مجلس ال
اريخ  وزراء بت س ال اع مجل دس  ١٣/٣/٢٠١٤إجتم يد المھن ة الس / برئاس

ل  امج شھري لك إلبراھيم محلب رئيس مجلس الوزراء والذي يتضمن عمل برن
ؤثرة في  ددة وم ة مح ة حقيق اذج يومي وزراء يستھدف تحقيق نم من السادة ال

 . عدد من المطالب وذلك على النحو المبين بالمرفق
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ة التجارة  )٥٨( دة لكلي كتاب جامعة اإلسكندرية بشأن مشروع الالئحة الجدي
ا  الوريوس(بھ ة البك ام ) مرحل ة الع ن بداي اراً م ق إعتب ى أن تطب عل

 .م  ٢٠١٣/٢٠١٤الجامعي 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
كندر) ١( ة اإلس ارة ـ جامع ة التج ة لكلي ة الداخلي روع الالئح ة (ية مش مرحل

 ) .البكالوريوس
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٢(
 .م  ٢٠١٣/٢٠١٤تطبق الالئحة من العام الجامعي ) ٣(
 

ة السماح للحاصلين كتاب  )٥٩( ة بشأن إمكاني لجنة قطاع الدراسات التجاري
رامج  اق بب ال باإللتح ي إدارة األعم ة ف تير المھني ة الماجس ى درج عل

 .طبقاً للقواعد المنظمة لذلك الفلسفة وذلك  دكتوراه
  ـ:القــرار 

ة لدراسة الموضوع برئاسة أ ى تشكيل لجن ة عل أمين / د.قرر المجلس الموافق
 :وعضوية كل من السادة ) رئيس جامعة بني سويف(السيد لطفي 

 ) .رئيس جامعة عين شمس(حسين عيسى                        / د.أ) ١(
 ).رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية(صقر عاشور           أحمد / د.أ) ٢(
 ) .أمين لجنة قطاع الدراسات التجارية(إسماعيل جمعة                / د.أ) ٣(
 ) .األستاذ بكلية التجارة ـ جامعة القاھرة(عادل مبروك                   / د.أ) ٤(
 ) .لية التجارة ـ جامعة عين شمساألستاذ بك(سعد توفيق                 / د.أ) ٥(
 

عبة  )٦٠( يم الصناعي بشأن إنشاء ش اع التعل ة قط دم من لجن راح المق اإلقت
نح  ة يم عبة التكنولوجي مى الش ناعي بمس يم الص ات التعل دة بكلي جدي
ي  ة الت ي التخصصات التقني ا ف الوريوس التكنولوجي ة بك ا درج خريجھ

 .م الصناعي تنص عليھا اللوائح الداخلية لكليات التعلي
  ـ:القــرار 

ة  ية للدراس ات الھندس اع الدراس ة قط ى لجن ة الموضوع إل س إحال رر المجل ق
 .وإبداء الرأي وإإعادة عرض الموضوع على المجلس بجلسة قادمة 

 
ة  )٦١( ات بشأن مجموع ى للجامع المجلس األعل ة ب ذكرة الشئون القانوني م

ة من بعض أعضاء ھيئ دعاوي القضائية المقام دريس من من ال ة الت
دكتور  / جامعات مختلفة طعناً  على القرار الصادر من السيد األستاذ ال

ادات  ات القي راءات انتخاب روط وإج أن ش الي بش يم الع ر التعل وزي
 .الجامعية 

  ـ:القــرار 
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السيد أحمد أحمد عبد / قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد األستاذ الدكتور 
انون تنظيم ) ورةرئيس جامعة المنص(الخالق  ديل ق ة المشكلة لتع ورئيس اللجن

ي  ى المجلس ف ادة عرض الموضوع عل رأي إلع داء ال ة وإب ات للدراس الجامع
 .جلسة قادمة 

اريخ  )٦٢(  تة بت ات بجلس ى للجامع س األعل رار المجل ديل ق ي تع ر ف النظ
ة  ٩/٨/١٩٧٩ ا كلي ي تمنحھ الوريوس الت ة درجة البك المتضمن معادل

 .ن قسم الدراسات الھندسية الدفاع الجوي م
  ـ:القــرار 

تة  ات بجلس ى للجامع س األعل رار المجل ديل ق ى تع ة عل س الموافق رر المجل ق
اريخ  ا  ٩/٨/١٩٧٩المنعقدة بت الوريوس التي تمنحھ ة درجة البك لتصبح معادل

ذين  كلية الدفاع الجوي من أي شعبة ھندسية في مرحلة البكالوريوس للطالب ال
 .فقط  ٢٠٠٩حتى عام التحقوا بالكلية 

 
ا  )٦٣( رع لھ ة أسيوط إنشاء ف راح جامع تقرير اللجنة المشكلة للنظر في إقت

 .بالوادي الجديد 
  ـ:القــرار 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
 :إنشاء فرع لجامعة أسيوط باوادي الجديد يضم الكليات التالية ) ١(

 .كلية الطب البيطري **    .  كلية الزراعة .       ** كلية التربية ** 
 .كلية التربية الرياضية .        ** كلية اآلداب ** 
 .كلية العلوم ** 

 .إتخاذ اإلجراءات التشريعية االازمة في ھذا الشأن ) ٢(
   

ية  )٦٤( ة األساس ى الالئح ة عل أن الموزافق ويف بش ي س ة بن راح جامع إقت
 ).ة ذات طابع خاصوحد(لوحدة الحدائق والمشاتل بجامعة بني سويف 

  ـ:القــرار 
قرر المجلس الموافقة على إعتماد الالئحة األساسية لوحدة الحدائق والمشاتل 

 ) .وحدة ذات طابع خاص( بجامعة بني سويف 
 

د  )٦٥( بيان لجنة قطاع التربية الرياضية بشأن األحداث التي تعرض لھا عمي
 .كلية التربية الرياضية ـ جامعة الزقازيق 

 ـ:ار القــر 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

ار ) ١( ة إختي ادة النظر في آلي ة الرياضية بإع ة قطاع التربي رح لجن ة مقت إحال
ى السيد األستاذ  ين إل ام التعي ديلھا لنظ ام اإلنتخابي وتع القيادات الجامعية بالنظ
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دكتور  الق / ال د الخ د عب د أحم يد أحم ة المنصورة(الس يس جامع يس ) رئ ورئ
 .نة المشكلة للنظر في التعديل قانون تنظيم الجامعات للدراسة وإبداء الرأي اللج

ا ) ٢( تمرار بمقرھ ي اإلس العريش ف ة الرياضية ب ة التربي ى حق كلي د عل التأكي
ول  اً للبروتوك يم وفق ة والتعل وزارة التربي ة ل ية التابع ة الرياض الي بالمدين الح

رار ر ع ضرورة إستصدار ق ذا الصدد م ع بھ ل الموق وزراء بنق يس مجلس ال ئ
العريش  ية ب ة الرياض ة المدين ويس(تبعي اة الس ة قن ة ) جامع ن وزارة التربي م

 .والتعليم إلى وزارة التعليم العالي لتكون نواة إلنشاء جامعة سيناء 
باط ) ٣( ة الض تثنائية بكلي ة اس ول دفع ة بقب دى وزارة الداخلي ية ل التوص

ة الشرطة من خريجي ة الرياضية  المتخصصين بأكاديمي ات التربي ين ـ (كلي بن
دراتھم ) بنات لقيامھم بالدور األمني داخل الجامعات المصرية نتيجةإلعدادھم وق

 .  المتميزة في التعامل مع ھذة المواقف 
 

الي بشأن  )٦٦( يم الع ة والتعل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الداخلي
 .تأمين الجامعات 

  ـ:القــرار 
يم أحاط المجلس  ة والتعل ين وزارتي الداخلي ع ب اون الموق ول التع علماً ببروتوك

 .العالي بشأن تأمين الجامعات 
 

الي بشأن  )٦٦( يم الع ة والتعل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الداخلي
 .تأمين الجامعات 

  ـ:القــرار 
ة والت ين وزارتي الداخلي ع ب اون الموق ول التع يم أحاط المجلس علماً ببروتوك عل

 .العالي بشأن تأمين الجامعات 
ة  )٦٧( ة المحيط ة البيئ ع وتنمي ة المجتم مس لخدم ين ش ة ع ادرة جامع مب

ي  ر العمران ة الفك ة وجمعي ة بالجامع ة الھندس ين كلي اون ب بالتع
 ). مجاورة(
  ـ:القــرار 

ة  ة البيئ ة المجتمع وتنمي ة عين شمس لخدم أحاط المجلس علماً بمبادرة جامع
ة بالت ي المحيط ر العمران ة الفك ة وجمعي ة بالجامع ة الھندس ين كلي اون ب ع

 ) .مجاورة(
 

ر  )٦٨( وزراء ووزي ما تم في اإلجتماع الذي عقد مع السيد رئيس مجلس ال
المالية وبحضور وفد من رؤساء الجامعات برئاسة وزير التعليم العالي 
ين  امليين اإلداري ول الع ى دخ ور عل ى لألج د األدن ق الح ويقضي بتطبي

 .الجامعات ب
  ـ:القــرار 
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قرر المجلس الموافقة على ماتم في اإلجتماع الذي عقد مع السيد رئيس مجلس 
ر  ة وزي ات برئاس اء الجامع ن رؤس د م ور وف ة وبحض ر المالي وزراء ووزي ال
التعليم العالي ويقضي بتطبيق الحد األدنى لألجور على دخول العاملين اإلداريين 

دل  ات بمع ـ  وھي%  ٩٧.٥بالجامع بة ال ة لنس بة المكمل ق % ٤٠٠النس ويطب
اراً من مرتب شھر مارس  الغ  ٢٠١٤ذلك إعتب ة للمب اد وزارة المالي د إعتم بع

ة  الالزمة لذلك ، وتطبيق ھذة الزيادة على جميع العاملين بالمستشفيات الجامعي
 .لحين إدراجھم بقانون حوافز المھن الطبية 

 
  .  eltsإمتحانات التوفيل والـ إستفسار بشأن موقف المبعوثين من  )٦٩(

  ـ:القــرار 
ى  د األدن ى الح وث عل ول المبع ون حص ى أن يك ة عل س الموافق رر المجل ق

ـ  ل وال ول   eltsالمطلوب في إمتحانات التوفي يس شرط لقب ھو شرط للسفر ول
 .األوراق 

 
دكتور  )٧٠( تاذ ال يد األس ن الس دم م ر المق ور / التقري د منص اس محم / عب

واديرئيس جامع وب ال يم ) ة جن رح إعداد إستراتيجية التعل بشأن مقت
 .  ٢٠٣٢العالي في مصر حتى عام 

  ـ:القــرار 
التقرير  دكتور أحاط المجلس علماً ب دم من السيد األستاذ ال د / المق عباس محم

يم ) رئيس جامعة جنوب الوادي/ منصور  رح إعداد إستراتيجية التعل بشأن مقت
 . ٢٠٣٢العالي في مصر حتى عام 

 
دكتور  )٧١( تاذ ال يد األس ن الس دم م ر المق د / التقري د عب د أحم يد أحم الس

 . الخالق بشأن إطار عام لمشروع قانون التعليم العالي 
  ـ:القــرار 

التقرير  اً ب اط المجلس علم دكتور أح تاذ ال يد األس ن الس دم م د / المق يد أحم الس
الق ة المنصورة( أحمد عبد الخ انون  بشأن إطار )رئيس جامع عام لمشروع ق

 .التعليم العالي 
ا المعلومات والمشكلة بموجب  )٧٢(  ا لتكنولوجي ة العلي ة الدائم تقرير اللجن

م  ته رق س بجلس رار المجل اريخ ) ٦٠٧(ق دة بت  ٢٧/٢/٢٠١٤والمنعق
وشركة ) mis(وضع شركتي إنفورماتيك في موضوع نظم المعلومات 

link . net  ة ات اإللكتروني ات لمشروع البواب لصالح عدد من الجامع
 . المصرية 

  ـ:القــرار 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
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إلغاء كما تم بشأن فسخ التعاقد المبرم مع شركتي إنفورماتيك في موضوع ) ١(
 . لمشروع البوابات اإللكترونية  link .netوشركة ) mis(نظم المعلومات 

ا إحالة الموضوع إلى اللجنة الدائمة العل) ٢( يا لتكنولوجيا المعلومات للنظر فيم
 :يلي 

اإلستمرار في التعاقد مع الشركتين الموردتين حفاظاً على إستثمارات سبعة ) أ(
 .سنوات وتجنباً لألضرار التي ستنجم عن فسخ التعاقد 

دف ) ب( ا بھ غط عليھم ع الض ركتين م ع الش اوض م ة للتف ة فني كيل لجن تش
الجودة ال ال ب اقي األعم تكمال ب ي إس ة ف زاءات المالي ل الج ع تفعي ة م مطلوب

 .حالة عدم اإللتزام 
تشكيل لجنة لدراسة الوضع الحالي ووضع آليات لرفع مستوى تفعيل النظم ) ج(

بالجامعات المصرية على مستوى فرق العمل بالجامعات والكليات مع وضع 
 تصور لرفع مستوى إستقرار إستخدام النظم الحالية ھذا بإلضافة إلى دراسة

ات  ور اإلتجاھ رعة تط ار س ي اإلعتب ذ ف د األخ نظم بع وير ال تقبل تط مس
 .  التكنولوجية العالمية 

 
 أمين المجلس                             وزير التعليم العالي       

  والبحث العلمي                                                        
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                              

 
 وائل الدجوي/ د.أشرف محمود حاتم                      أ/ د.أ
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 ً  خامسا
 

 مجــلس جــامعة القــاھرة قــــرارات 
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 قرارات
 مجلس جامعة القاھرة

 )م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريــخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم 
 

 .الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس :أوالً 
 ً جابـر جاد نصار سير العملية / استعرض رئيس الجامعة األستاذ الدكتور :ثانيا

التعليمية في كليات الجامعة خالل الفصل الدارسي الثاني ، وأكد أن العملية 
ً وھدوءا بشكل عام ، ولم يؤثر فيه بعض األحدا ث التي التعليمية تشھد انتظاما

 .يقوم بھا بعض الطالب
 ً اإلحاطة علًما بقرارات المجلس األعلى للجامعات في جلسته بتاريخ  :ثالثا

بحضور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزيرى الداخلية ) م٢٩/٣/٢٠١٤(
 :والمالية ، وفي مقدمتھا 

  تطبيق الحـد األدنـى إلجمالـى الدخـل الشامـل بالنسبة للموظفين والعاملـين
 .لجامعـاتبا

  دعم حرية التعبير عن الرأي في إطار سلمي ، ومواجھة الخروج عن
التعبير السلمي بكل حسم وشدة بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية 
وفقــًَ◌ا لبنود بروتوكـول التعاون الموقع بينھـم ، بمـا يتضمنه من إجراءات 

 . لحماية الطالب والمنشآت
 األمن في أقرب نقطة ممكنة للتدخل السريع  كما قرر المجلس وجود قوات

بناء على طلب رؤساء الجامعات ، مع استخدام ما لديھم من صالحيات 
لمواجھة العنف وتحويل الطلبة المتورطين إلى التحقيق وتشديد العقوبة في 
حالة العودة، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقـًا لتعديالت قانون تنظيم 

 .الجامعات
 ً تعراض مشروع الخطة اإلستراتيجية لجامعة القاھرة للفترة من كما اس : رابعا

وطرحھـا علـى الكليـات لمناقشتھا في المجالس العلمية ) ٢٠٢٠/  ٢٠١٥(
إلعداد التصـور النھائـي لمالمـح ھـذه الخطة فـي ضـوء االستراتيجية العامة 

 .للتعليم على مستوى الدولة
 ً أت الجامعة فى الدعاية االنتخابية ألى مرشح التأكيد على عـدم استخـدام منش :خامسا

. 
 ً  :اإلحاطة علماً بالزيارات التالية :سادسا

 قيـس الشقـيرات يــوم . زيارة نائب سفير األردن بالقاھرة أ
 ).م٣/٢/٢٠١٤(
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 سالـم أحمـد صبـاح يوم . د.زيارة رئيـس جامعـة فلسطيـن أ
 ).م٦/٢/٢٠١٤(

 م١١/٢/٢٠١٤(كو جعفر يوم / زيارة سفير ماليزيا بالقاھرة السيد.( 
  زيارة رئيـس جامعـة أوكايامـا اليابانيـة وتوقيع اتفاقيـة يوم

 ) .م٢٠/٢/٢٠١٤(
  م٢٦/٢/٢٠١٤(زيارة وفد جامعة فيليبس بألمانيا يوم.( 
  زيارة المستشار اإلعالمي والسياسي ونائب سفير اإلمارات بالقاھرة

 ).م٦/٣/٢٠١٤(علي الشميلي يوم .أ
 م١٦/٣/٢٠١٤(امعة بكين بالصين يوم زيارة رئيس ج.( 

 
 المصادقـات 

 :إدارة الجامعة ● 
ـم   ـرة الجلسـة رق ـة القاھ ـس جامع ـاع مجل ي محضر اجتم ـخ ) ١١٢٨(المصادقة عل بتاري

 )م٢٨/١/٢٠١٤(والممتدة حتى ) م٢٠/١/٢٠١٤(
 ).م١٩/٢/٢٠١٤(المصادقة علي محضر اجتماع مجلـس عمـداء جامعـة القاھــرة بتاريـخ 
 ).م٥/٣/٢٠١٤(المصادقة علي محضر اجتماع مجلـس عمـداء جامعـة القاھــرة بتاريـخ 

 
ـن  التفويض م ادرة ب ة الص يس الجامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ـرارات الس ي ق ادقة عل المص

 ).م٣١/٣/٢٠١٤(حتى ) م٢٩/١/٢٠١٤(مجلـس الجامعة خالل الفترة من 
 

 ).الدراسات العليا(و) البكالوريوساليسانس و(منح الدرجات العلمية بمرحلتي  -١
 

ـاً   -٢ ك طبق ات ، وضم أساتذة لمجالسھا ؛ وذل تعيين أعضاء من الخارج بمجالس الكلي
رتين  ـ( للفق ـ(و ) ج ـادة ) ھ ـن المـ ـم ) ٤٠(مـ ـون رق ـن القان ـنة ) ٤٩(م لس

 .فى شأن تنظيم الجامعات) م١٩٧٢(
 

 .وائـــــزقبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وج  -٣
 

 . مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك  -٤
 

ى  -٥ الب بمرحلت ـذار الط ـُول أع ـيد وقَب ـف ق الوريوس(وق انس أو البك ) الليس
 ).الدراسـات العليا(و

 
 .قَبـُول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع  -٦

 

ـن  -٧ ودوا خـالل ستة أشھر م م يع ذين ل دريس ال ة الت تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئ
 .تاريخ االنقطاع

ب             -٨ أ ، وتتطل ا خط دث فيھ ي ح ة الت درجات العلمي ات ال حيح بيان االت تص ح
ة العرض علــى مجلــس الجامعــة ، وذلك بعد مراجعتھا مــن اإلدارة  للشئون المركزي

 .معةالقانونية بالجا
 .حــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة -٩
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 تعينات 
 :االدابكلية ● 

بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(مھا فتحى السعيد محمد فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية ) اللغة اإلنجليزية وآدابھا

دكتور(   ين ال ى تعي ة عل د المق/ الموافق د عب ى أحم دى ف راھيم الجن تاذ (صود إب ة أس وظيف
 .بالكلية) بقسم اللغات الشرقية وآدابھا(الشاغرة ) مساعد

ة أستاذ مساعد(ھالة محمد كمال الدين الشواربى فى / الموافقة على تعيين الدكتورة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا(الشاغرة 

ة مدرس(روق سيد عبد المھيمن طنطاوى فى مى فا/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  ) وظيف
 .بالكلية) بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا(الشاغرة 

دكتور  ين ال ى تعي ة عل ـى / الموافق ازى ف و غ ود أب دين محم در ال اد ب تاذ(عم ة أس ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات(الشاغرة 
 :كلية الحقوق● 

ين  ـى تعي ة عل دكتور الموافق ى / ال حاته ف اح ش د الفت حاته عب د ش درس(محم ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم القانون الجنائى(الشاغرة 

 :كلية االقتصاد والعلوم السياسية● 
ة مدرس(منى محمد عقيـل القويضى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة ( الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم العلوم السياسية(
ـى تعي ة عل دكتورة الموافق ى / ين ال ادى ف و ش يم أب د الحك د عب ورا محم درس(ن ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم االقتصاد(الشاغرة 

 :كلية العلوم● 
ـى / الموافقة على تعيين الدكتورة   د نصحى ف ة أستاذ(ماجدة محم بقسم (الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية ) علم الحيوان
دكتورة   ين ال ى تعي راھي/ الموافقة عل د إب ـى رشا محم ة أستاذ(م النشار ف الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم الكيمياء(
بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(حسين محمد عبد الفتاح فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية ) الكيمياء
الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(خالد دسوقى محمد خليل فى / الموافقة على تعيين الدكتور( 

 .بالكلية) ياءبقسم الكيم(
دكتورة ين ال ى تعي ى فى / الموافقة عل د عل راھيم أحم د إب ا محم ة أستاذ مساعد(دالي ) وظيف

 بالكلي) بقسم النبات(الشاغرة 
دكتور ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق اده ف يد حم ال س و الع ن أب اعد(محس تاذ مس ة أس ) وظيف

 .بالكلية) بقسم النبات(الشاغرة 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                             ٢٠١٤مارس  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 
 

  
 

دكتور ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق ويس ف د ع دى محم ـرف حم اعد(أش تاذ مس ة أس ) وظيف
 .بالكلية) بقسم علوم الفلك والفضاء واألرصاد الجوية(الشاغرة 

دكتورة  ـى / الموافقة على تعيين ال د المھدى ف ة أستاذ(ماجدة محم بقسم (الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية ) علم الحيوان

 
 

 :كلية العلوم● 
ة مدرس(أمل رمضان عمر إسماعيل فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم علم الحيوان(
دكتور   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ن ف طفى حس يم مص د الحل د عب درس(أحم ة م ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الجيولوجيا(الشاغرة 
دكتورة  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ليمان ف د س رؤوف محم د ال ان عب درس(إيم ة م ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الرياضيات(الشاغرة 
 :كلية طب قصر العينى● 

دكتور  ين ال اد فى / الموافقة علـى تعي د حم رحمن سعيد محم د ال انى عب ة مدرس(ھ ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة 

ة مدرس(كريم عصام الدين حداد أحمد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور   الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(

دكتورة   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق باح ف د ص د محم يد أحم ماء س درس(أس ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة الخاصة(الشاغرة 

ة مدرس(محمد حامد أحمد أبو الفضل فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور (  الشاغرة ) وظيف
 .الكليةب) بقسم الجراحة العامة(

د فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  ادر محم د الق ة مدرس(مروه محمد يسرى عب ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الھستولوجيا(الشاغرة 

ى الشين فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  اروق يحي ة مدرس(شيماء ف الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(

ى ت ة عل دكتورةالموافق ين ال ى / عي ز ف د العزي د عب دين أحم ا صالح ال درس(دالي ة م ) وظيف

 .بالكلية) بقسم طب األطفال(الشاغرة 
ـى / الموافقة على تعيين الدكتور  ة أستاذ(ھانى السباعى السيد السباعى ف الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم الفسيولوجيا(
ـى  أشرف رجب محمد عبد/ الموافقة على تعيين الدكتور  يم ف ة أستاذ(الحل الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم التخدير(
بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(على محمد رضا منصور فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية ) جراحة العظام
بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(عمرو يحيى صقر أحمد فـى / الموافقة على تعيين الدكتور  

 بالكلية ) والطب النووى عالج األورام
دكتور ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق ار ف ال النج د الع اھر عب د م اعد(أحم تاذ مس ة أس ) وظيف

 .بالكلية) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 
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دكتور  ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق ابر ف ود ج وزى محم رف ف اعد(أش تاذ مس ة أس ) وظيف
 .ليةبالك) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 

دكتورة   ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق د هللا الشريف ف ى عب تاذ مساعد(وسام عل ة أس ) وظيف
 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(الشاغرة 

وظيفة أستاذ (نجوى رمضان أحمد حسين فى / اقتراح الكلية الموافقة على تعيين الدكتورة  
 .لكليةبا) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مساعد

دكتورة   ين ال ى تعي راھيم يوسف فى / الموافقة عل ة أستاذ مساعد(ياسمين سعد إب ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض المتوطنة(الشاغرة 

دكتور   ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق ى ف ين المرزوق د حس عيد محم د س تاذ (محم ة أس وظيف
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة ) مساعد

ة  دكتور الموافق ين ال ى تعي ى / عل ود ف د محم ود محم م محم اعد(ملھ تاذ مس ة أس ) وظيف
 .بالكلية) بقسم جراحة العظام(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ مساعد(نھال ماھر سامى محمود سامى فى / الموافقة على تعيين الدكتورة  
 .بالكلية) بقسم طب العين وجراحتھا(الشاغرة 

الشاغرة ) وظيفة مدرس(بة محمد عبد الحافظ مرسى فى ھ/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية الطبية(

دكتورة   ين ال ـى تعي ان القفاص فى / الموافقة عل د اللطيف عثم روه عب ة مدرس(م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية الطبية(الشاغرة 

ة مدرس(سيد عمر عمر فى ھبه السيد ال/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية الطبية(

دكتورة   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق دران ف راھيم ب د إب ل فري يماء نبي درس(ش ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الروماتيزم والتأھيل(الشاغرة 

الشاغرة ) ظيفة مدرسو(مرفت محمود مصطفى عيسى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الروماتيزم والتأھيل(

دكتورة  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ارون ف الم ھ د الس د عب ة محم درس(مايس ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الروماتيزم والتأھيل(الشاغرة 

دكتورة   ين ال د ھاشم فى / الموافقة علـى تعي ائق محم د بسام ف ة مدرس(وداد محم ) وظيف
 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(غرة الشا

الشاغرة ) وظيفة مدرس(رشا سالمة محمد عبد المولى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(

الشاغرة ) وظيفة مدرس(محمد عبد الحميد إبراھيم عكر فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 . بالكلية) جراحة العظام بقسم(

ى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  ز عل د العزي ى عب ة مدرس(عمرو عل الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم التخدير(

رى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  اروق يعقوب مت ة مدرس(فيكتور ف الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم التخدير(

الشاغرة ) وظيفة مدرس(أشرف محمد عبد الرحيم محمد فى /  الموافقة علـى تعيين الدكتور

 .بالكلية) بقسم التخدير(
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ة مدرس(أميرة محمد توفيق الخطيب فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم التخدير(

دكتورة  ين ال ـى تعي ة عل د فى / الموافق ر أحم ام يسرى األمي ة مدرس(ريھ ة الشاغر) وظيف

 .بالكلية) بقسم الصحة العامة(

دكتورة   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق د خضر ف واد محم د الج رى عب د خي ة (والء أحم وظيف

 .بالكلية) بقسم الصحة العامة(الشاغرة ) مدرس

ة مدرس(الشيماء محمـد عبـد المعطى أبو العال فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة   ) وظيف

 .بالكلية) لعامةبقسم الصحة ا(الشاغرة 

بقسم (الشاغرة ) وظيفة مدرس(مروة سيد محمد سعيد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  

 .بالكلية) طب العائلة

راھيم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  ة مدرس(إيمان السيد صديق إب الشاغرة ) وظيف

 بالكلية) بقسم طب العائلة(

د فى أح/ الموافقة علـى تعيين الدكتور  ة مدرس(مد يحيى عبد العزيز محم الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم جراحة المسالك البوليه(

دكتور   ين ال ـى تعي د عشماوى فى / الموافقة عل د الحمي د هللا عب د عب ة مدرس(أحم ) وظيف

 .بالكلية) بقسم جراحة المسالك البولية(الشاغرة 

الشاغرة ) وظيفة مدرس(مصطفى فى  فاروق حسن يوسف/ الموافقة علـى تعيين الدكتور  

 .بالكلية) بقسم األشعة التشخيصية(

ر فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور   ايم األمي ة مدرس(أحمد يسرى األمير أحمد غن ) وظيف

 .بالكلية) بقسم األشعة التشخيصية(الشاغرة 

دكتور   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ولى جالل سعد ف افظ ف د الح د عب درسوظيف(محم ) ة م

 .بالكلية) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 

دكتور  ين ال ـى تعي ة عل د مصطفى نصير فى / الكلية الموافق د هللا محم ة مدرس(عب ) وظيف

 .بالكلية) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 

دكتورة   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ر ف وض نص مير ع ؤاد س ى ف درس(نانس ة م ) وظيف

 .بالكلية) م الفسيولوجيابقس(الشاغرة 

بقسم (الشاغرة ) وظيفة مدرس(محمد على أحمد عشره فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  

 .بالكلية) الفسيولوجيا

ة مدرس(أحمد حسين سعد محمد أمين فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور   الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم التوليد وأمراض النساء(
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ين ال ـى تعي ى / دكتورة عل د العوضى ف د محم درس(بسمة أحم ة م اغرة ) وظيف بقسم (الش
 .بالكلية) الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة

بقسم (الشاغرة ) وظيفة مدرس(إيمان حسن عبد الرحمن محمد فى / علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) الفارماكولوجيا

ة مدرس(داود فى محمد حسن السيد محمد / الموافقة علـى تعيين الدكتور  الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم أمراض القلب(

دكتورة  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق حاته ف ادى ش د الھ حاته عب اب ش درس(رح ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم طب الصناعات واألمراض المھنية(الشاغرة 

دكتور  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ر ف د ناص د محم د أحم ود محم درس(محم ة م  )وظيف
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة 

اح فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  د الفت ة مدرس(محمد على حسن عب الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(

دكتور   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق د يوسف ف د حام ول محم ام زغل درس(حس ة م ) وظيف
 .ليةبالك) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة 

يم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  ة مدرس(باكر مصطفى مصطفى غن الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(

الشاغرة ) وظيفة مدرس(رامه أحمد على أحمد إبراھيم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(

ابى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة   د يوسف إمب ام محم ة مدرس(إلھ الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(

د موسى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة   د أحم ة مدرس(شروق محم الشاغرة ) وظيف
 بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(

ة مدرس(مد الدمرداش محمد فى دعاء مح/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  الشاغرة ) وظيف
 بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(

دكتور  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق واد ف د الج د عب د أحم د محم د الحمي ـد عب ة (أحم وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مدرس

ة(أمل السيد أحمد سالم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  بقسم (الشاغرة ) مدرس وظيف
 .بالكلية) األمراض الباطنة

ة مدرس(عمر على صبرى أحمد سعد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور   الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة(

ى فى / الموافقة على تعيين الدكتور(  د العنتبل ى محم د الغن ة مدرس(عادل سعيد عب ) وظيف
 .بالكلية) بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة(الشاغرة 

دكتور  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق د حسين فرحات ف د محم ة مدرس(أحم الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة(

دكتورة   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ليمان ف رحمن س د ال دى عب د حم ى محم ة (من وظيف
 .بالكلية) جراحة األذن واألنف والحنجرة بقسم(الشاغرة ) مدرس

دكتور  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق الى ف د مش د محم ام محم د ھش درس(محم ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم طب األطفال(الشاغرة 

ة مدرس(مريام مجدى عزيز مرزوق فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة   الشاغرة ) وظيف
 بالكلية) بقسم طب األطفال(
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بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(أيمن إسماعيل أمين كامل فـى / قة على تعيين الدكتور المواف
 .بالكلية ) األشعة التشخيصية

بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(أحمد منير محمود شلبى فـى / الموافقة على تعيين الدكتور  
 .بالكلية ) طب العين وجراحتھا

 :كلية طب قصر العينى● 
ى تعي ة عل دكتورة الموافق ـى / ين ال اعى ف د الرف يظ محم د الحف ب عب تاذ(زين ة أس ) وظيف
 .بالكلية ) بقسم الفسيولوجيا(الشاغرة 

 
 

 :كلية طب الفم األسنان● 
د الشرقاوى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  ة مدرس(أحمد طارق مصطفى محم ) وظيف

 .بالكلية) بقسم جراحة الفم والوجه والفكين(الشاغرة 
دكتور المواف ين ال ـى تعي ة عل ى / ق ن ف راھيم حس رام إب د إك رو محم درس(عم ة م ) وظيف

 .بالكلية) بقسم جراحة الفم والوجه والفكين(الشاغرة 
دين فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  ر ال ة مدرس(أشرف طاھر على خي الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم االستعاضات السنيه المثبته(
ين العصفورى فى / ن الدكتورة الموافقة علـى تعيي ة مدرس(ھبه أحمد سيف هللا أم ) وظيف
 .بالكلية) بقسم عالج الجذور(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ مساعد(سامية محمد أحمد قاسم الشريف فى / الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم عالج الجذور(الشاغرة 

م فى ھبة محمد محم/ الموافقة على تعيين الدكتورة  ة أستاذ مساعد(د حك الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية) بقسم بيولوجيا الفم(

دكتورة  ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق ه ف ى خليف ن عل روق حس اعد(ش تاذ مس ة أس ) وظيف
 .بالكلية) بقسم أشعة الفم(الشاغرة 

ذ وظيفة أستا(الزھراء عبد الحميد عبد المطلب الدواخلى فى / الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم االستعاضات السنيه المثبته(الشاغرة ) مساعد

دكتور  ين ال ى تعي ة عل ـى / الموافق عيد ف راھيم س اكر إب اطف ش تاذ(ع ة أس اغرة ) وظيف الش
 .بالكلية ) بقسم االستعاضات السنية المثبته(

شاغرة ال) وظيفة أستاذ(جيھان على حلمى عبد الرحمن فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية ) بقسم المواد الحيوية(

دكتورة  ين ال ى تعي ة عل ـى / الموافق ين ف ين حس ادل أم يرين ع تاذ(ش ة أس اغرة ) وظيف الش
 .بالكلية ) بقسم االستعاضات السنية المثبتة(

بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(زينب نبيل إمام فى / الموافقة على تعيين الدكتـورة 

 .بالكلية) ية المثبتةاالستعاضات السن
 

 :كلية العالج الطبيعى● 
دكتور  ين ال ـى تعي ل فى / الموافقة عل ويز نصيف ميخائي اجى ل ة مدرس(ن الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز الدورى التنفسى والمسنين(
ابى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  ى سيد إمب ة مدرسوظي(ھبة محمد عل الشاغرة ) ف

 .بالكلية) بقسم العالج الطبيعى ألمراض النساء والتوليد(
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 :كلية الصيدلة● 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(محمد عبد هللا السيد أغا فى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية) بقسم الكيمياء التحليلية(
ين / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  د أم د أحم ة حام ة مدرس(سالم فى ھب الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية(
د فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  و زي ـد أب ة مدرس(والء رمضان محمـود محم ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الكيمياء الصيدلية(الشاغرة 
ة مدرس(حازم السيد السيد محمد غنيم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الميكربيولوجيا والمناعة(
 :كلية الصيدلة● 

دكتورة  ين ال ى تعي ة عل ـى / الموافق ؤاد إسماعيل حسنى ف ال ف ة أستاذ(من الشاغرة ) وظيف
 .بالكلية ) بقسم الكيمياء الحيوية(

 

 :كلية الھندسة● 
بقسم (الشاغرة ) أستاذ وظيفة(محمد خليل إبراھيم خليل فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية ) ھندسة الطيران والفضاء
ـى / الموافقة على تعيين الدكتور  و طالب ف د صوفى حسن أب ة أستاذ(أحم الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات(
دكتور  ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق افعى ف ن الش رى حس ر فك اعد(ناص تاذ مس ة أس ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الھندسة اإلنشائية(الشاغرة 
ة أستاذ مساعد(منال عبد السالم سالم فى / الموافقة على تعيين الدكتورة   الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم ھندسة األشغال العامة(
بقسم (الشاغرة ) وظيفة مدرس(حسين زين قرنى حسين فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) الميكانيكى واإلنتاج ھندسة التصميم

 

 :كلية الزراعة● 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(أسامة قنصوه أحمد عبد الحميد فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية ) بقسم الكيمياء الحيوية(
بقسم (الشاغرة ) وظيفة أستاذ(جابر محمد جمعة شھاب فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية ) لحيويةالكيمياء ا

 :كلية الطب البيطرى● 

دكتور  ين ال ى تعي ة عل ـى / الموافق وخى ف دين الط الح ال د ص ر محم تاذ(عم ة أس ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم الجراحة والتخدير واألشعة(الشاغرة 
دكتور  ين ال ى تعي ة عل ة الموافق راح الكلي ى / اقت يد ف عبان س يد ش د س تاذ (خال ة أس وظيف

 .بالكلية) بقسم أمراض الدواجن(الشاغرة ) مساعد

دكتورة  ين ال ـى تعي و فى / اقتراح الكلية الموافقة عل د الحل د محم ى محم ة (رحاب عل وظيف

 .بالكلية) بقسم الميكروبيولوجيا(الشاغرة ) مدرس
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دكتورة  ين ال ـى تعي ة عل د فى / اقتراح الكلية الموافق و زي د السالم أب دوى عب ة ب ة (أي وظيف

 .بالكلية) سم الرقابة الصحية على األغذيةبق(الشاغرة ) مدرس

 

 :كلية دار العلوم● 
دكتور  ين ال ى تعي ة عل ة الموافق ـى / اقتراح الكلي د ف د السالم السيد حام ة أستاذ(عب ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم النحو والصرف والعروض(الشاغرة 
دكتور  ين ال ـى تعي ة عل ة الموافق راح الكلي ى/ اقت يد ف ف الس د يوس ف محم ة ( يوس وظيف

 .بالكلية) بقسم الشريعة االسالمية(الشاغرة ) مدرس
 

 :كلية اإلعالم● 

دكتورة  ين ال ى تعي ة عل ة الموافق راح الكلي ـى / اقت د زغيب ف ار حام ة (شيماء ذو الفق وظيف

 .بالكلية ) بقسم اإلذاعة(الشاغرة ) أستاذ

دكتور  ين ال ى تعي ة أستاذ (فى  محرز حسين محرز غالى/ اقتراح الكلية الموافقة عل وظيف

 .بالكلية) بقسم الصحافة(الشاغرة ) مساعد

 

 :كلية اآلثار● 
دكتور  ين ال ى تعي ة عل ـى / الموافق ى ف د الفق طفى محم د مص امة محم تاذ(أس ة أس ) وظيف

 .بالكلية ) بقسم ترميم اآلثار(الشاغرة 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(مايسة محمد على محمد فى / الموافقة على تعيين الدكتورة 

 .بالكلية) بقسم ترميم االثار(
دكتور  ين ال ى تعي ر موسى فى / الموافقة عل و بك د أب ر محم و بك ة أستاذ مساعد(أب ) وظيف

 بالكلية) بقسم ترميم اآلثار(الشاغرة 

الشاغرة ) وظيفة أستاذ(رمضان عوض رمضان عبد هللا فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .كلية بال) بقسم ترميم اآلثار(

 
 :كلية الحاسبات والمعلومات● 

دكتور   ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ات ف د فرح ه عوض هللا محم ن ط درس(أيم ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم نظم المعلومات(الشاغرة 

 

 :معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية● 

ـى / الموافقة على تعيين الدكتور  ى خاطر ف ة أستاذ(السيد محمد السيد عل الشاغرة ) وظيف

 .بالمعھد ) بقسم اإلحصاء الحيوى والسكانى(

 

 :المعھد القومى لألورام● 
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ـى / الموافقة على تعيين الدكتور  ز زاھر ف د العزي د عب د محم ة أستاذ(أحم الشاغرة ) وظيف

 .بالمعھد ) بقسم األشعة العالجية والطب النووى(

دكتورة  د موسى / الموافقة على تعيين ال ى محم ه سيد عل ـى ھب ة أستاذ(ف الشاغرة ) وظيف

 .بالمعھد ) بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية(
وظ فى / لموافقة علـى تعيين الدكتور  د مصطفى محف ة مدرس(ياسر محم الشاغرة ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم األشعة التشخيصية(
دكتور  ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق زب ف عيد الع امى س د س درس(محم ة م اغرة ) وظيف الش

 .بالمعھد) األشعة التشخيصيةبقسم (

الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(عمرو جابر موسى أحمد فـى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالمعھد) بقسم األشعة العالجية والطب النووى(

 
 :المعھد القومى لعلوم الليزر● 

الشاغرة  )وظيفة مدرس(محمود عبد الحميد أحمد محمد  فى / الموافقة على تعيين الدكتور 
 .بالمعھد) بقسم تطبيقات الليزر فى القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة(

 

 :كلية التربية النوعية● 

دكتورة  ين ال ى تعي د إسماعيل حسنين فى / الموافقة عل ان محم ة أستاذ مساعد(حن ) وظيف

 .بالكلية) بقسم اإلعالم التربوى(الشاغرة 

 

 :كلية رياض األطفال● 

الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(نجالء السيد عبد الحكيم فى / تعيين الدكتورة الموافقة على 

 .بالكلية) بقسم العلوم التربوية(

 
 :المستشفيات الجامعية● 

ل / الموافقة علي تعيين الدكتور  ة زمي يم سالم بخيت فى وظيف د النع عالج (عماد الدين عب
لدرجة مدرس بالكادر الجامعى وذلك  بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة) طبيعى للجراحة

 .وذلك على الوجه المعروض) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(طبقاً للقانون رقم 
ل / الموافقةعلي تعيين الدكتور   ة زمي ى فى وظيف د عل ـه محم ة(عادل شحات اء حيوي ) كيمي

اً  ك طبق ادر الجامعى وذل ة لدرجة مدرس بالك اھرة والمعادل ة الق بمستشفيات جامع
 ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥( للقانون رقم

دكتور   ين ال ةعلي تعي ل / الموافق ة زمي ى وظيف ى رجب ف نعم عل د الم يم عب د العل ر عب عم
خ واألعصاب( ة الم درس ) جراح ة م ة لدرج اھرة والمعادل ة الق فيات جامع بمستش

 ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(بالكادر الجامعى وذلك طبقاً للقانون رقم 
دكتورة   ين ال ي تعي ة عل ل ن/ الموافق ة زمي ى وظيف ه ف د جمع الم أحم د الس طب (انسى عب

بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر الجامعى وذلك ) األطفال
 ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(طبقاً للقانون رقم 
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 :المستشفيات الجامعية● 

ل / الموافقة علي تعيين الدكتورة  ة زمي ونى حجازى فى وظيف د أسامة الت طب (إيمان محم
بمستشفى المعھد القومى لألورام والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر الجامعى ) األورام

 )م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(وذلك طبقاً للقانون رقم 
 

 
 
 
 تعاقد

 :كلية الھندسة● 

دكتور تاذ ال د األس ي تعاق اء عل ماعيل / بن ـد إس د محم كرية (محم ة العس ة الفني د الكلي عمي

ر المتخصص  األسبق وعضو مجالس إدارة مصانع ة والخبي اج الحربي وزارة اإلنت

زات  رول والفل اجم والبت ر للعمل بقسـم ھندسة المن فى مجال ھندسة الحفر والتفجي

ة نص ) بالكلي اً ل يادته طبق تحقة لس أة المس ة المكاف د قيم نوات وتحدي ع س دة أرب لم

ادة  م ) ١٢٣(الم انون رق تبدلة بالق ات والمس يم الجامع انون تنظ ن ق نة ) ٨٤(م لس

 ) م٢٠١٢(
 

دكتور تاذ ال د األس اءعلى تعاق ال / بن ـيد الش ـن الس واد (حس ا الم وم وتكنولوجي تاذ عل أس
والخامات السابق بجامعة فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية للعمل  بقسـم ھندسة 

ة زات بالكلي رول والفل اجم والبت أة ) المن ة المكاف د قيم نوات وتحدي ع س دة أرب لم
من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة ) ١٢٣(طبقاً لنص المادة المستحقة لسيادته 

 ) م٢٠١٢(لسنة ) ٨٤(بالقانون رقم 

 

ـور ـتاذ الدكت ة األس ذكرة المعروضة بشأن حال ي الم اء عل ـز شـرف / بن ـد العزي عصام عب

 بكلية الھندسة ) األستاذ المتفرغ بقسم ھندسة األشغال العامة(
ر ، مذكرة المعروضـة قرر المجلس الموافقـة علـى ال د سيادته أستاذ غي علي أن يكون تعاق

ة  س الجامع ة مجل اريخ موافق ـن ت اراً م ام اعتب ده ع رغ لم درھا ، متف أة ق وبمكاف
ً ) جنيه ١٥٠٠(  .شھريا

دكتور  تاذ ال ة األس ذكرة المعروضة بشأن حال ي الم اء عل ا بھنس / بن ى زكري تاذ (يحي األس
 ،  بكلية الھندسة) ت الكھربيةبقسم ھندسة اإللكترونيات واالتصاال

 :معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية● 

دكتور ز / قرر المجلس ارجاء اقتراح المعھد الموافقة على تجديد تعاقد األستاذ ال ـد العزي عب

يس  ز خم د العزي د عب ات (محم ب والمعلوم وم الحاس ـم عل ابق بقس تاذ الس األس

) جنيه ١٥٠٠(المستحقة لسيادته بواقع لمدة عام مع تحديد قيمة المكافأة ) بالمعھد
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ادة  انون ) ١٢٣(شھرياً طبقاً لنص الم ات والمستبدلة بالق انون تنظيم الجامع من ق

 للجلسة القادمة) م٢٠١٢(لسنة ) ٨٤(رقم 

 

 اعارة

دكتور ى إعارة األستاذ ال ة عل د موسى / قرر المجلس الموافق األستاذ (رجب موسى محم

ة با غال العام ة اإلش م ھندس ةبقس ل ) لكلي االت (للعم ل واالتص وزارة النق رق ب راً للط خبي

 ) م١٥/٢/٢٠١٤(لمدة عام اعتباراً من ) بسلطنة عمان

 

 تجديد اعارة
 :كلية الھندسة● 

األستاذ بقسم ھندسة (حسام الدين أحمد رفعت / الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتور

ة دروليكا بالكلي رى والھي ل ) ال ركة الجرا(للعم اراتبش ة باإلم ة الوطني ات البحري ) ف

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن 

دكتور دى / الموافقة على تجديد إعارة ال األستاذ المساعد بقسم ھندسة (رفيق صفوت جن

ة ة بالكلي االت الكھربي ات واالتص ل ) اإللكتروني ر(للعم ل بمص ة الني ام ) بجامع للع

 م٢٠١٣/٢٠١٤(الجامعى الثامن 

دكتور الموافقة على راھيم طاش / تجديد إعارة ال د إب ود محم المدرس بقسم ھندسة (محم

ة زات بالكلي رول والفل اجم والبت ل ) المن ز (للعم د العزي ن عب لمان ب ة س بجامع

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) بالسعودية

 
 :المعھد القومى لألورام● 

دكتورة  تاذة ال ـارة األس د إع ى تجدي ة عل ان/ الموافق وة  إيم ى علي د زك تاذ بقسم (محم األس
د ية بالمعھ عة التشخيص ل ) األش فى (للعم ر ٥٧٣٥٧بمستش امعى ) بمص ام الج للع

 ) م٢٨/٢/٢٠١٥(حتى ) م١/٣/٢٠١٤(اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
األستاذ بقسم طب (محمد ھانى محمد حسين / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  

ال ب دأورام األطف ل ) المعھ امن ) بمصر ٥٧٣٥٧بمستشفى (للعم امعى الث ام الج للع
 )م٢٠١٣/٢٠١٤(

دكتور  ـارة ال د إع ى تجدي ة عل ومى / الموافق األستاذ المساعد بقسم األشعة (ياسـر سيد بي
ام ) بمدينة الملك فھد الطبية بالسعودية(للعمل ) العالجية والطب النووى بالمعھد للع

ابع  امعى الس ن  )م٢٠١٤/٢٠١٥(الج اراً م ى ) م٦/١/٢٠١٤(اعتب حت
 )م٥/١/٢٠١٥(

 

 قيام باعمال

 :كلية العلوم● 
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وم بعمل السيد األستاذ  ادة عرض موضوع من يق ذكرة المعروضة بشأن إع ي الم بناء عل
 الدكتور عميد كلية العلوم نظراً لظروفه الصحية ، 
دكتور راد عب/ قرر المجلس الموافقة على مذكرة السيد األستاذ ال د شريف شريف م د المجي

ة للدراسات / عميد الكلية بتفويض األستاذ الدكتور ل الكلي ممدوح إبراھيم نصار وكي
 .العليا والبحوث بتسيير أمور الكلية 

 
 منح القاب علمية

 :كلية اآلداب● 
ـة االسبانية (رشا محمد عبودى إبراھيم / الموافقة على منح الدكتورة  ـم اللغ المـدرس بقسـ

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) ةوآدابھا بالكلي
األستاذ المساعد (عالء الدين على على صابر / قرر المجلسعدم الموافقة على منـح الدكتـور 

 ).لوظيفـة أستاذ(اللقـب العلمـى ) بقسـم الدراسات اليونانية والالتينية بالكلية
المدرس بقسـم (ى سرايا منى حسين صبر/ عدم الموافقة على منـح الدكتـورة  قرر المجلس

 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) اللغة الفرنسية وآدابھا بالكلية
 

 :كلية طب قصر العينى● 
دين شريف / عدم الموافقة على منـح الدكتـورة  قرر المجلس ـود شريف صالح ال مى محم

ة بالكلي( ـى ) ةاألستاذ المساعد بقسـم الباثولوجيا االكلينيكية والكيميائي ـب العلم اللق
 ).لوظيفـة أستاذ(

ـور   ـح الدكت ى من ة عل دم الموافق س ع رر المجل نباطى / ق الق الس د الخ راھيم عب د إب محم
 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) المـدرس بقسـم التخديـر بالكليـة(

قسم جراحـة األستاذ المساعد ب(أحمـد حسـين محمـد جعفـر / الموافقة علـى منـح الدكتـور
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) القلـب والصـدر بالكلية
دكتورة  نح ال ى م ة عل ـى / الموافق ال حنف د الع ده عب ال عب ا (آم ـم الباثولوجي ـدرس بقس الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية
ا (سيد سليمان  أمل سليمان نصر/ الموافقة على منح الدكتورة  ـدرس بقسـم الباثولوجي الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية
دكتورة  نح ال ى م ة عل ل / الموافق وب خلي يم يعق ريم حل ا (م ـم الباثولوجي ـدرس بقس الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكليـة
از / موافقة على منح الدكتور ال د الب ة(محمد سعد أحم ال بالكلي ـدرس بقسـم طب األطف ) الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى 
ل (وفاء جابر أحمد نوبى / الموافقة على منح الدكتورة   اتيزم والتأھي المـدرس بقسـم الروم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية
ى  ة عل دكتورة الموافق نح ال ل / م د الوكي د أحم ينى محم ان الحس ـم (حن ـدرس بقس الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية
دكتورة  نح ال ى م ة عل د رضوان / الموافق ان رشدى محم ا (إيم ـم الباثولوجي ـدرس بقس الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(العلمى اللقب ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية
دكتورة  نح ال ى م د مسلم / الموافقة عل ا سيد حسن أحم ال (دالي ـدرس بقسـم طب األطف الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية
دكتورة  نح ال ى م ة عل ق / الموافق ن طب د حس د محم د الحمي حر عب ـم (س ـدرس بقس الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) الباثولوجيا بالكلية



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                             ٢٠١٤مارس  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 
 

  
 

 
 :كلية العالج الطبيعى● 

المـدرس بقسـم العالج الطبيعى (ماجدولين ميشيل سامى سعد / الموافقة على منح الدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) الضطرابات الجھاز العضلى الحركى بالكلية

 
 :كلية الصيدلة● 

دكتور  نح ال ى م ة عل ه/ الموافق انى وجي اح درويش  ھ د الفت اء (عب م الكيمي ـدرس بقس الم
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) التحليلية بالكلية

دكتورة  نح ال ى م ة عل ود / الموافق د محم د محم اس أحم يدالنيات (إين ـم الص ـدرس بقس الم
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) والصيدلة الصناعية بالكليـة

 
 :كلية اآلثار● 
المـدرس بقسـم (عبد الخالق على عبد الخالق البيومى الشيخة / وافقة على منح الدكتور الم

 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) اآلثار اإلسالمية بالكلية
دكتور  نح ال ى م ة عل ى / الموافق رى موس ود بك ن محم و الحس ار (أب م اآلث درس بقس الم

 ).اذ مساعدلوظيفة أست(اللقب العلمى ) المصرية بالكلية

األستاذ المساعد بقسم ترميم (محسن محمد صالح محمد / الموافقة علـى منـح الدكتـور

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) اآلثار بالكلية
دكتورة  نح ال ى م ة عل ادى / الموافق د الھ اد عب يد ج دة الس ـار (ماج ـم اآلث ـدرس بقس الم

 ).اذ مساعدلوظيفـة أست(اللقـب العلمـى ) المصرية بالكليـة
األستاذ المساعد بقسم (عبد العزيز صالح عبد العزيز سالم / الموافقة على منح الدكتـور

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) اآلثار اإلسالمية بالكلية
 

 :كلية الحاسبات والمعلومات● 
ات المـدرس بقسـم تكنولوجيا المعلوم(معتز أحمد زكى الصبان / الموافقة على منح الدكتور 

 ). لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية
 
 :معھد الدراساوالبحوث التربوية ●

األستاذ المساعد (أشـرف بھجـات عبد القوى أبو العينين / الموافقة علـى منـح الدكتـور
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) بقسم المناھج وطرق التدريس بالمعھد

 
 :المعھد القومى لعلوم الليزر● 

األستاذ المساعـد بقسـم تطبيقات (طارق عبـد هللا الطيب أحمد / الموافقة علـى منـح الدكتـور
لوظيفة (اللقب العلمى ) الليـزر فـى القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة بالمعھد

 ).أستاذ
 

 :المعھد القومى لعلوم الليزر● 
دكتور  نح ال ى م ة عل ا/ الموافق د اللطيف كس ى عب د نظم ات (ب أحم ـم تطبيق ـدرس بقس الم
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) الليزر الطبية بالمعھد
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 :المستشفيات الجامعية● 
دكتور  نح ال ةعلي م ى / الموافق الج الطبيع اعد الع ارى مس افظ إستش ان ح رف رمض أش

ة إستشارى ،  اھرة ، اللقب العلمى لوظيف ة الق ة بمستشفيات جامع ة لدرج والمعادل
  )م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(ذ بالكادر الجامعى وذلك طبقاً للقانون رقم أستا

ل / الموافقة علي منح الدكتور ز زاھر زمي د العزي ة(عمرو السيد عب ا اإلكلينيكي ) الباثولوجي
ـى  ب العلم ألورام  اللق ومى ل د الق فى المعھ اعد(بمستش ارى مس ـة إستش ) لوظيف

امع ادر الج اعد بالك تاذ مس ة أس ة لدرج م والمعادل انون رق اً للق ك طبق ) ١١٥(ى وذل
 م١٩٩٣(لسنة 

 
 

 مسائل تنظيمية
 :كلية اآلداب● 

اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق اء عل بن
ه ) م١٧/٣/٢٠١٤( داع وتطبيقات وم دراسات اإلب القاضى بالموافقة على إنشاء دبل
ى( وم مھن يد) دبل ع الس ى أن يتب نفس عل م ال م عل ة للدراسات / د.أ بقس ل الكلي وكي

 العليا والبحوث بكلية اآلداب ، 
 .وافق المجلس على أن تكون تبعية الدبلوم لألستاذ الدكتور عميد الكلية

 

 الموافقة على إنشاء دبلوم الفلسفة السياسية ضمن برامج التعليم المفتوح ،

 
ى جميع التخصصات على بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على رفض الدكتوراه المھنية ف

ون المسمى  ة"أن يك ة مھني دول " دبلوم ن ج رر المجلس سحب الموضوع م ، ق
 .األعمال المعروض

 

 :كليةالحقوق ●
ز  اط مرك ى نش الب إل ة للط اعدة العلمي ات المس اط مجموع افة نش ى إض ة عل الموافق

 الدراسات القانونية للتنمية اإلدارية ، 
ى للجام اءعلي خطاب المجلس األعل دكتورة بن دم من ال تظلم المق ات بشأن ال اھندة / ع ش

 المدرس بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا بكلية اآلداب ، (عزت عبد القادر محمد 
ة     ال المعروض لحين آداء دورات تنمي قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعم

 .قدرات أعضاء ھيئة التدريس 
 

 :معھد البحوث والدراسات األفريقية● 
فقة على إصدار الالئحة الداخلية وتشكيل مجلس إدارة برنامج الماجستير المھنى فى الموا

راث  ز للت اء مرك ى ، وإنش يم االلكترون ام التعل ى بنظ ى االفريق راث العلم إدارة الت
ذلك  العالمى بالمعھد وتنفيذ برنامج بحثى عن التوعية بالتراث العالمى األفريقى وك

 لعالمى األفريقى فى جامعة القاھرة ومقره المعھد ،إنشاء كرسى اليونسكو للتراث ا
. 

 :كلية التمريض● 
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اريخ  دة بت ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل س ش رار مجل ي  ق ة عل الموافق
ـنين ) م١٦/٣/٢٠١٤( ريض المس ـم تم اء قس رض موضوع إنش ة (القاضى بع مرحل

 بكلية التمريض ،) البكالوريوس

 
 :كلية الصيدلة● 

ي ة عل اريخ  الموافق دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ق
رر ) م١٢/١/٢٠١٤( وان مق ر عن ى تغيي ة عل استنتاج التركيب "القاضى بالموافق

ة  ات الطبيعي ائى للمركب ود (الكيمي ـد ) ١٢١٣ك ـة وتأكيـ ـة األدويـ ـوم رقاب بدبل
بح  ـودة ليص ات الطبيعي"الجـ ـودة للمنتج ـد الجـ ـة وتأكي  Quality" (ةرقابـ

control of natural products ( ، دون تغيير المحتوى العلمى بكلية الصيدلة 
 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية ● 
اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق ة عل الموافق

ة ) م١٧/٣/٢٠١٤( ة فى التربي دبلوم العام ديم ال ى تق عبة ش(القاضى بالموافقة عل
ه ) إعداد معلم التعليم العام والفنى ومى الجمع ة ي بمعھد الدراسات والبحوث التربوي

ى  دارس عل نفس الم والسبت لمعلمى المدارس الخاصة وأن تؤدى التربية العملية ب
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(أن يتم التنفيذ من العام الجامعى 

 

 :إدارة الجامعة● 

ـة بإصـدار  الموافقة علي  المذكرةالمعروضة بشأن تفويض دكتور رئيس الجامع األستاذ ال

ة  دريس والھيئ ة الت ادة أعضاء ھيئ اع الس االت انقط ى ح ة ف اء الخدم ـرارات إنھ ق

دى أى  المعاونة التى تجاوز مدة اإلنقطاع القانونية أو من يعمل بشكل غير رسمى ل

 جھة آخرى أياً كان المسمى ، 
) م١٦/٣/٢٠١٤(بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقةعلي قرار مجلس شئون التعليم والطالب 

دمات ل الخ ات مقاب ل بالكلي ى تُحص اھمات الت ى المس ة عل ى بالموافق  القاض
 التى تؤدى للطالب وتوحيدھا على مستوى كليات الجامعة ، 

 
اكن  الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إلزام جميع كليات ومستشفيات الجامعة واألم

ى (مواد المشعة سواء المعنية بالتعامل مع ال ة ـ مستخدم ـ فن ر ـ المسئول وقاي خبي
ز الدراسات ...)  دة شھر كامل بمرك بالحصول على دورة فى الوقاية اإلشعاعية لم

 النووية وتطبيقاتھا السلمية ، 
ة فى تخصص  ات التكنولوجي امج الكلي ل برن الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن تفعي

اون ة بالتع أت النووي ة  المنش ات النووي ز الدراس الى بمرك يم الع ع وزارة التعل م
 وتطبيقاتھا السلمية على أن تكون الدراسة لمدة عامين ، 

 

 تعديل لوائح
 :كلية العالج الطبيعى● 
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اريخ  دة بت ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل س ش رار مجل ي ق ة عل الموافق
ى ال) م١٦/٣/٢٠١٤( ة القاضى بالموافقة على إجراء تعديل عل ة (الئحة الداخلي مرحل

 بكلية العالج الطبيعى ،) البكالوريوس
 

 :كلية الھندسة● 
الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 

القاضى بالموافقة على الالئحة اإلدارية والمالية لدرجة ) م١٧/٣/٢٠١٤(
" مناطق التاريخية للمدنإعادة إحياء ال"الماجستير فى التصميم العمرانى 

جامعة اإلسكندرية كلية الفنون (و) جامعة القاھرة كلية الھندسة(باالشتراك بين 
 بكلية الھندسة ) جامعة كوتبس بألمانيا(و) الجميلة

 
 

 :كلية الحاسبات والمعلومات● 
اريخ  دة بت ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل س ش رار مجل ي ق ة عل الموافق

ام الساعات ا) م١٦/٣/٢٠١٤( ة نظ ديل في الالئحة الداخلي ى تع ة عل لقاضى بالموافق
دة  المعتم

الوريوس( ة البك ادة ) مرحل بات ) ١٢(الم ة الحاس ات بكلي ام االمتحان ة بنظ الخاص
 والمعلومات ، 

 :كلية الحاسبات والمعلومات● 
اريخ  ة ) م١٧/٣/٢٠١٤(الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بت القاضى بالموافق

ة  ة الداخلي ديالت بالالئح ى التع ا(عل ات العلي ة الدراس ادة ) مرحل ن الم ل م م ) ٢٩(لك ة ) ٤(رق بدرج
 بدرجة الدكتوراه بكلية الحاسبات والمعلومات ، ) ٣٥(الماجستير والنقطة األولى من المادة 

 :معھد الدراسات والبحوث التربوية● 
س  رار مجل ي ق ة عل اريخ الموافق دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي الدراس

ادتين ) م١٧/٣/٢٠١٤( ديل الم ى تع ة عل ى بالموافق ن ) ٧٩(، ) ٦٦(القاض م
 بمعھد الدراسات والبحوث التربوية ،) نظام الساعات المعتمدة(الالئحة الداخلية 

الموافقةعلي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 
القاضى بالموافقة على تفعيل الدبلوم المھنية فى التربية ) م١٧/٣/٢٠١٤(

بمعھد ) م٢٠١٤/٢٠١٥(فى العام الجامعى ) القياس النفسى والتربوى(تخصص
 الدراسات والبحوث التربوية ،

 
 مسائل مالية

 :كلية اآلثار● 
تير  امج ماجس ية لبرن وم الدراس ة الرس دير قيم ى تق ة عل ة (الموافق وم البيئ ةعل ) اآلثاري

ة  وم جامع ة العل اھرة وكلي ة الق المشترك بين قسم اآلثار المصرية كلية اآلثار جامع
اآلتى ) جنيه٤٠٠٠(كولون بمبلغ  ه١٩٥٠(أربعةآالف جنيه مصرى وتقسم ك ) جني

تطوير / من المساھمات لصالح حـ% ٤٠. (ألف وتسعمائة وخمسون جنيه مصرى
ا ،  ة% ٦٠الدراسات العلي ه مصرى٢٠٥٠) (لصالح الكلي ان وخمسون ) جني ألف

 جنيه مصرى مقسمة على فصلين دراسيين
  

 ادارة الجامعة● 
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نة  اھرة للس ة الق ة جامع روع موزان ان مش ذكرة بش ا بالم ة علم االحاط
 )٢٠١٤/٢٠١٥(المالية

 بناء علي المذكرة بشان تحديد قيمة المكافاة الخاصة باجراء انتخابات القيادات الجامعية
س توحي رر المجل ات ق ة للكلي ادات الجامعي ات القي ة بانتخاب اة الخاص ة المكاف د قيم

 )خمسة االف جنية( ٥٠٠٠والجامعة ) ثالث االف جنيه(جنيه٣٠٠٠
ات  ديل نسب اوجه الصرف المخصصة للكلي بالموافقة علي المذكرة المعروضة بشان تع

اة ال ع نسبة المكاف ا االنتساب الموجة مع ارجاء توزي ى يطبق بھ  لحين%٢٠الت
 توحيد قواعد صرف المكافاة

 
 

 
 

 شئون الطالب
 

 :كلية طب قصر العينى● 
اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق ة عل الموافق

د الطالب) م١٧/٣/٢٠١٤( اف قي ى / القاضى بعرض موضوع إيق د مسعد عل محم
ال اراً السبع ـ المقيد بدرجة الماجستير بكلية طب قصر العينى لمدة ث ث سنوات اعتب

ن  ى ) م١/١٠/٢٠١٠(م رس ) م١/١٠/٢٠١٣(حت وات الح ه بق روف عمل لظ
 الجمھورى 

 
ة الطالب عمر سعد سيد / قررالمجلس عدم الموافقة علي االلتماس المعروض بشان حال

 عيسى المعيد بقسم األشعة التشخيصية بكلية طب قصر العينى 
 
 

 :كلية الحاسبات والمعلومات● 
ي ة عل اريخ  الموافق دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ق

ة) م١٧/٣/٢٠١٤( د الطالب اف قي ى إيق ة عل د يوسف / القاضى بالموافق ال أحم من
الفقى ـ المقيدة بدرجة الدكتوراه بالكلية لمدة ستة أشھر من العام الرابع اعتبار من 

ى ) م١/١٠/٢٠١٣( ة) م١/٤/٢٠١٤(حت ية بكلي ا المرض بات  لظروفھ الحاس
 والمعلومات ، 

 

 :إدارة الجامعة● 

الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن موقف الطالب الوافدين العراقيين بجامعة القاھرة 

ا يطبق  ا م دين السوريين بالنسبة للدراسات العلي على أن يطبق على الطالب الواف

 .على جميع الوافدين 
ن دم م اس المق أن االلتم ذكرة بش ي الم اء عل دكتور بن ازى / ال راھيم رسالن حج د إب محم

 بكلية طب قصر العينى ، ) المعيد بقسم األمراض الباطنة الخاصة(
 قرر المجلس إرجاء الموضوع لحين استكمال األوراق المطلوبة
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المدرس بقسم (سامح محمد عمرو محمد حسين / الموافقة على سحب قرار تعيين الدكتور
 ن لم يكن ، واعتباره كأ) طب األطفال بالكلية

 
 اتفاقيات تعاون

 :إدارة الجامعة● 
اريخ   دة بت ة بجلسته المنعق ة البيئ ة المجتمع وتنمي الموافقة علي قرار مجلس شئون خدم

اھرة ) م١٨/٣/٢٠١٤( ة الق القاضـى بالموافقـة علـى بروتوكـول تعـاون بيـن جامع
 ابع إلتفاقية بازل ، والمركز اإلقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية الت

 
اريخ   دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق ة عل الموافق

اھرة ) م١٧/٣/٢٠١٤( ة الق ين جامع ة ب د االتفاقي ى تجدي ة عل ى بالموافق القاض
 وجامعة أولم بألمانيا والبرنامج التنفيذى لھا ، 

 :كلية طب قصر العينى● 
س الد رار مجل ي ق ة عل اريخ الموافق دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي راس

اھرة ) م١٧/٣/٢٠١٤( ة الق ين جامع القاضى بالموافقة على تجديد مذكرة التفاھم ب
 باإلمارات العربية المتحدة ، ) إمارة الشارقة(وجامعة الشارقة ) كلية الطب(

 
 :كلية الزراعة● 

الت وث ب ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق ة عل ر (فويض الموافق ھر فبراي الل ش خ
) كلية الزراعة(القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة ) م٢٠١٤

 ومؤسسه شورى للتنمية إلنشاء مركز التنمية الوظيفية والمھنية ، 
 

 :المعھد القومى لألورام● 
اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق ة عل الموافق

ـة ) م١٧/٣/٢٠١٤( ين جامع اھم ب ـرة التف ـد مذك ى تجدي ـة عل ى بالموافق القاض
ـرة  ألورام(القاھ ومى ل د الق اس ) المعھ ة تكس ون (وجامع ز أم دى أندرس مرك
 بأمريكا ) لألورام

 
 :كلية الحاسبات والمعلومات● 

التفويض  وث ب ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ي ق ة عل ر (الموافق ھر فبراي الل ش خ
اھرة ) م٢٠١٤ ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف ى م ة عل ى بالموافق ة (القاض كلي

وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات باألكاديمية العربية ) الحاسبات والمعلومات
 للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، 

 
 

 تعديل لوائح
 

الخدمات  من الالئحة المالية لصندوق )ه(الفقرة )٤(الموافقة علي تعديل المادة 
 االجتماعية بالكلية

 
 :إدارة الجامعة● 
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ة  الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اعتماد الالئحة الخاصة بمركز الدراسات النووي
 وتطبيقاتھا السلمية بعد مراجعتھا من األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة ، 

 
 
 

 تشكيل لجان
 :كلية الحقوق● 

 نة إلدارة نظام المساعدات العلمية وأوجه توزيع حصيلة الدخل ، الموافقة على تشكيل لج

م  د رق ع حصيله دخل ) ١(على أن يُعدل البن ة(من توزي ام الساعات العلمي ى ) نظ إل

 من إجمالى الدخل إلى حصه وزارة المالية % ١٠نسبه 

 

 ھديـــــــــــــة
 

 :كلية طب قصر العينى● 
ول ال رج الموافقة علي المذكرة بشأن قب ة ليب ة من جامع ة المقدم ا(ھدي ارة عن ) بألماني عب

ة  ة بقيم ورو ٣٠٠٠(أدوات جراح ة ) ي راض التعليمي ورو لألغ ة آالف ي ثالث

 .والبحثية بكلية طب قصر العينى مع توجية الشكر

 

 :كلية العالج الطبيعى● 

دكتورة  ة األستاذة ال ز/ الموافقة علي المذكرةالمعروضة بشأن حال د العزي ل  شادية عب خلي

ـور ( ـو والتط ـل النم طرابات مراح ى الض الج الطبيع م الع ابق بقس تاذ الس األس

 بكلية العالج الطبيعى ، ) وجراحتھـا عند األطفال

 

 اجازات
 :كلية العلوم● 

رة من  ى احتساب الفت ة عل ى ) م١/٩/٢٠١٣(الموافق ا ) م٢٨/١/٢٠١٤(حت ى تجاوزتھ الت
ةاأل(راجية على شرمى / األستاذة الدكتورة  وان بالكلي م الحي عقب ) ستاذ بقسـم عل

ا  ى أنھ ر عل ة واآلداب بمص وم الحديث وبر للعل ة أكت يادتھا لجامع ارة س اء إع إنتھ
 ) إجازة خاصة بدون مرتب(

 
 :كلية طب الفم واألسنان● 

ن  رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م٢٣/١٠/٢٠١٣(الموافق ـى ) م١٨/١/٢٠١٤(حت الت
واد (اھد جالل محمد بكير ن/ تجاوزتھـا األستاذة الدكتورة األستاذ بقسـم خواص الم

ة ا ) بالكلي ى أنھ عودية عل يادتھا بالس ارة س اء إع ب إنتھ دون (عق ة ب ازة خاص إج
 ) مرتب
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 :كلية الھندسة● 
ن  رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م١/٩/٢٠١٣(الموافق ا ) م٤/٢/٢٠١٤(حت ى تجاوزھ الت

) اذ بقسـم الھندسة اإلنشائية بالكليةاألست(محمـود عبد السالم طه / األستاذ الدكتور 
عقب إنتھاء اإلجازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجة ، على 

 ) إجازة خاصة بدون مرتب(أنھا 
ن  رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م١٧/٧/٢٠١٣(الموافق ا ) م١/٢/٢٠١٤(حت ى تجاوزھ الت

دكتور  دقى / ال دوى ص رو ب اعد بقس(عم تاذ المس ات األس ة اإللكتروني ـم ھندس
ا ) واإلتصاالت الكھربية بالكلية ى أنھ اء إعارة سيادته عل ازة خاصة (عقب إنتھ إج

 )بدون مرتب
 
 
 

 :كلية الھندسة● 
ن  رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م١/٩/٢٠١٣(الموافق ا ) م٣١/١/٢٠١٤(حت ى تجاوزھ الت

دكتور  رحمن / ال د ال راھيم عب د إب و(أحم ة الق ـم ھندس درس بقس ة الم ى الميكانيكي
ة ا ) بالكلي ى أنھ ة الممنوحة لسيادته عل ة العلمي اء المھم ازة خاصة (عقب إنتھ إج

 )بدون مرتب

رة من  ى ) م٢٨/٩/٢٠١٣(الموافقة على احتساب الفت ا ) م٢٢/٢/٢٠١٤(حت ى تجاوزھ الت

دكتور  واد / ال راھيم ع عيد إب ا (س يات والفيزيق ـم الرياض رغ بقس درس المتف الم

ة الزوجه ) ةالھندسية بالكلي عقب إنتھاء اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافق

 ) إجازة خاصة بدون مرتب(، على أنھا 

 

 :كلية الزراعة● 

رة من  ى ) م١٥/٨/٢٠١٣(الموافقة على احتساب الفت ا ) م٢٦/١/٢٠١٤(حت ى تجاوزھ الت

ا األستاذ بقسـم الميكروبيولوجي(حسين مصطفى محمد الخواص / األستاذ الدكتور 

عقب إنتھاء اإلجازة الخاصة الممنوحة  لسيادته لمرافقة الزوجة ) الزراعية بالكلية

 ) إجازة خاصة بدون مرتب(، على أنھا 

. 
 اسـتقاالت

 :كلية طب قصر العينى● 
ود القوصى / الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـور  د رأفت محم مروان محم

ةاألستاذ المساعد بقسم األشع( اراً من )  ة التشخيصية بالكلي ) م١/٧/٢٠١٣(اعتب
د ) عقـب انتـھاء إجـازة رعاية األسرة الممنوحة لسيادته( ـا ق زام سيادته بسـداد م مع إل

 .يكون مستحقاً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة 
م / الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـور  راھيم أدھ المدرس بقسم (حسين إب

ة ية بالكلي عة التشخيص ن )  األش اراً م الى ) م٧/٥/٢٠١٣(اعتب وم الت ـھاء (الي النت
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د يكون مستحقاً ) اإلجـازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة مع إلزام سيادته بسـداد مـا ق
 .عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة 

 
 :كلية الھندسة● 

ول االس ى قب ة عل ـور الموافق ـن الدكت ـة م د / تقالة المقدم د عب دين محم ال ال ل جم وائ
رحمن ة(ال اء بالكلي ران والفض ة الطي م ھندس درس بقس ن )  الم اراً م اعتب

ارة سيادته بالسعودية) (م١/٩/٢٠١٣( اء إع د )عقب انتھ ـا ق ـداد م زام سيادته بس مع إل
 .يكون مستحقاً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة 

 :لمعھد القومى لعلوم الليزرا● 
ـور  ـن الدكت ـة م تقالة المقدم ول االس ى قب ة عل د / الموافق د عب ود محم د محم أحم

اء الضوئية والزراعة (المنعم زر فى القياسات والكيمي ات اللي المدرس بقسم تطبيق
د ن ) بالمعھ اراً م ة ) (م٢٤/٣/٢٠١٤(اعتب ة الممنوح ة العلمي اء المھم ب انتھ عق
 .زام سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقاً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة مع إل )لسيادته

 

 انھاء خدمة
 :كلية طب قصر العينى● 

ه / الموافقة على اعتبار األستاذ الدكتور ى حسن حبيب ال (أيمن عل األستاذ بقسم طب األطف

ة اراً من) بالكلي ة اعتب ه منتھي ار خدمت ه واعتب تقيالً من عمل ) م١٥/٧/٢٠١٣( مس

ك بسبب  يادته(وذل ارة س اء إع ب انتھ ل عق ه عن العم ادة ) انقطاع نص الم اً ل طبق

ه من ) قانون تنظيم الجامعات(من ) ١١٧( د يكون مستحقاً علي ـا ق ، مع إلزام سيادته بسـداد م

 التزامات مالية
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 ً  سادسا

 ـالبـمحضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والط
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 محضر اجتماع
 مجلس شئون التعليم والطالب

 ١٦/٣/٢٠١٤بتاريخ )  ٢٣٢(الجلسة رقم 
 

ائتين د الم ين بع انى والثالث ـه الث الب اجتماع يم والط ـئون التعل س ش د مجل  عق
ق  د المواف وم األح باحاً ي ف ص رة والنص ـة العاش ـام الساع ى تم  ١٦/٣/٢٠١٤ف

ـة ب يد"قاع ـى الس ـد لطف تاذ" أحم يد األس ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع  بمبن
ل / الدكتور عز الدين عمر أبو ستيت ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون التعليم والطالب، وحضور ك

 من السادة اعضاء المجلس 

 
 رئيـس المجلــس االجتــماع/ افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور
 

 " ــــرحمــــــن الرحيــمبســــم هللا الــ" 
 
دكتور  يم والطالب / استھل السـيد األسـتاذ ال ة لشئون التعل و ستيت ـ نائب رئيس الجامع دين عمر أب عز ال

ة بمناسبة بالسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر، ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب  دأ الفصل الدراسى والتھنئ ب
 .٢٠١٣/٢٠١٤الثانى للعام الجامعى 

 دكتور ة السيد األستاذ ال ام سيادته بتھنئ يادته / وق ولى س ة الھندسة األسبق بمناسبة ت د كلي دجوى ـ عمي ل ال وائ
 .مسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمنياً لسيادته التوفيق والسداد

 ثم أشار سيادته إلى النقاط التالية: 
العملية والمھنية للطالب وسوف يتم إنشاء وحدة المشروعات اإلبتكارية لدعم تنمية المھارات  .١

 .ھدى الطالوى ـ األستاذة بكلية العالج الطبيعى/ خاصة لھذة المشروعات بقيادة الدكتورة
ى  .٢ اتھم عل اتھم ومالحظ وكالء إرسال اقتراح ع ال ى جمي دة وعل ة الجدي مشروع الالئحة الطالبي

ى مكتب ة وإرسالھا إل ة لشئون / د.السيد أ الالئحة الطالبية الجديدة مكتوب نائب رئيس الجامع
 .التعليم والطالب

اريخ  .٣ دة بت ته المنعق اھرة بجلس ة الق داء جامع س عم رار مجل ة ٥/٣/٢٠١٤ق اء الحري  إلعط
 .لكل كلية فى وضع جدول االمتحانات الخاص بھا

رك  .٤ ة ومن يخالف القواعد سوف يت ة الجامعي ة داخل المدين عدم تجاوز الطالب لشروط اإلقام
 .ينة فوراً المد

 
 

 المصادقات
 : إدارة الجامعة

م  ـم والطـالب الجلسـة رق اع مجلس شئون التعلي ي محضر اجتم  )٢٣١(المصادقة عل
    .١٢/١/٢٠١٤بتاريخ 

 
 المتابعـــة 

 
 : إدارة الجامعة

احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالب 
 ـ  ١٢/١/٢٠١٤تاريخ ب) ٢٣١(الجلسة رقم 

 
 تفويضات 
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 : إدارة الجامعة
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم / المصادقة علي قرارات السـيد األستاذ الدكتور

والطالب بالتفويض من مجلس شئون التعليم والطالب خالل الفترة من 
 ـ  ١٦/٣/٢٠١٤حتى ١٣/١/٢٠١٤

 
 تشكيل لجان ومجالس

 

 : إدارة الجامعة
 

ة بناء علي ا ة للمرور تابع دم لدراسة إنشاء كلي لمذكرة المعروضة بشأن االقتراح المق
 لنظام التعليم المفتوح بجامعة القاھرة ـ 

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
 

 

 )مقرراً ( وكيــل كليــة الھـندســـة  علـى حـــاتــم جــبر/ الدكتور

 )عضواً ( ل كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى وكي عباس محمد عباس الزعفرانى/ الدكتور

 )عضواً ( وكيــل كليــة الحقــــوق عمـر محمـد محمـد سالـم/ الدكتور

 )عضواً ( أمـــين عـــام الجامعــة يسـرى إبراھيـم محمـد علـى/ السيد
 

ى  ه عل ة، وعرض ه الدراس ي إلي ا تنتھ ر بم ديم تقري ة الموضوع وتق ك لدراس وذل
   . لسة قادمةالمجلس فى ج

 كلية الحاسبات والمعلومات
 

ز  ة (بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على الالئحة المقترحة للبرنامج المتمي المعلوماتي
 برنامج جديد بالكلية ـ ) الحيوية

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة: 
 

 

 )مقرراً ( المعلومـات وكيل كلية الحاسبات و إيمـان على ثروت إسماعيـل/ الدكتورة

 )عضواً ( وكيـــل كليـــة العلـــوم السـيد فھيـم السـيد طــه/ الدكتور

 )عضواً ( وكيـــل كليـــة الصــيدلة منـال محمـد ماھـر أحمـد/ الدكتورة
 

ى  ه عل ة، وعرض ه الدراس ي إلي ا تنتھ ر بم ديم تقري ة الموضوع وتق ك لدراس وذل
   . المجلس فى جلسة قادمة

 
ز بن امج المتمي ة للبرن ى الالئحة المعدل ة عل ة الموافق ا (اءعلي اقتراح الكلي تكنولوجي

 بالكلية ـ ) الشبكات

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
 

 

 )مقرراً ( وكيل كلية الحاسبات والمعلومـات  إيمـان على ثروت إسماعيـل/ الدكتورة

 )عضواً ( ليــة الھـندســـة وكيــل ك علـى حـــاتــم جــبر/ الدكتور

 )عضواً ( وكيل كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى  عباس محمد عباس الزعفرانى/ الدكتور
 

ى  ه عل ة، وعرض ه الدراس ي إلي ا تنتھ ر بم ديم تقري ة الموضوع وتق ك لدراس وذل
   . المجلس فى جلسة قادمة
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 تعديل لوائح
 

 : كلية العالج الطبيعى
ر اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته الموافقة  علي تقري

مرحلة (، بشأن إجراء تعديل على الالئحة الداخلية ٢٢/١٢/٢٠١٣المنعقدة بتاريخ 
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعةبكلية العالج الطبيعى ـ ) البكالوريوس

 : كلية الحاسبات والمعلومات
ة الداخ ي الالئح ديل ف ى تع ة عل دةالموافق اعات المعتم ام الس ة نظ  لي

الوريوس( ة البك ادة ) مرحل ة ) ١٢(الم ات بالكلي ام االمتحان ة بنظ داً الخاص  تمھي
 .للعرض على مجلس الجامعة

 

 تقارير

 : إدارة الجامعة
الموافقة علي ماجاء بتقرير اللجنة المشكلة من مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته  -١

لمساھمات التى تحصل بالكليات مقابل بشأن ا ٢٢/١٢/٢٠١٣المنعقدة بتاريخ 
الخدمات التى تؤدى للطالب وتوحيدھا على مستوى كليات الجامعة تمھيدا للعرض 

 علي مجلس الجامعة

 
ة قطاع الدراسات  قرر المجلس تاجيل المذكرة المعروضة بشأن التقرير المقدم من لجن

ة ال ام القانوني ادة تصحيح القانونية والخاص بدراسة ظاھرة إنتشار األحك صادرة بإع
 كراسات إجابات كليات الحقوق بناء على الدعاوى المرفوعة من الطالب لجلسة قادمة

 مسائل عامة
 ادارة الجامعة

الب  ق ط ن ح دفاع ع أن ال ة بش ذكرة المعروض اء بالم ا ج ا بم س علم يط المجل اح
جون زين بالس ـرية المحتج ـات المص  الجامع

 فى حضور امتحاناتھم ـ 
س  يط المجل ى اح لين عل الب الحاص أن الط ة بش ذكرة المعروض اء بالم اء ج ا بم علم

 ولم يتقدموا بأوراقھم إلى مكتب التنسيق فى نفس العام ـ  ٢٠١٢الثانوية العامة عام 
بجامعة بنى سويف بنظام ) اإلعالم(قرر المجلس عرض المذكرة بشأن بدء برنامج 

 .رضه على مجلس الجامعةعلى مجلس كلية اإلعالم للدراسة، وعالتعليم المفتوح 
 

 :كلية التمريض
نين  ريض المس م تم اء قس ى إنش ة عل ة الموافق راح الكلي رض اقت س ع رر المجل ق

الوريوس( ة البك ة ) مرحل ةبالكلي س الجامع ى مجل  .عل
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 سابعـــاً 
 

 مجلس الدراسات العليا والبحوث محــضر اجتمـــــاع
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 محضر اجتماع
 س الدراسات العليا والبحوثمجل

 ١٧/٣/٢٠١٤بتاريخ ) ٣٢١(الجلسة رقم 
 

ة  د الثالثمائ رين بع د والعش ه الواح وث اجتماع ا والبح ات العلي ـس الدراس د مجل  عق
ق  ين المواف وم االثن باح ي ن ص ف م رة والنص اعة العاش ام الس ـي تم  ١٧/٣/٢٠١٤ف

ـة  يد"بقاعــ ى الس د لطف الجي" أحم ة ب ى إدارة الجامع يدبمبن ة الس  زة برئاس
دكتور تاذ ال وث/ األس ا والبح ات العلي ة للدراس يس الجامع ب رئ مت ـ نائ دين عص ال ال  جم

 ورئيس المجلس، وحضور كل من السادة اعضاء المجلس
 

 
 

 رئيس المجلس االجتماع/ افتتح السـيد األستاذ الدكتور
 "بســم هللا الرحمـن الرحيــم " 

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

ا / السيد األستاذ الدكتور استھل ة للدراسات العلي جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامع

س ـ يس المجل وث ورئ وقر والبح س الم اء المجل اتذة أعض ادة األس ب بالس  بالترحي

 .٢٠١٣/٢٠١٤وتھنئة السادة األعضاء بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

 ساتذةكما قام سيادته بتھنئة السادة األ: 

 .خالد حسن عباس ـ وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث/  الدكتور -١

 .أحمد مرسى مصطفى فھمى ـ وكيل المعھد القومى لألورام للدراسات العليا والبحوث/ الدكتور -٢

 .بمناسبة تجديد تعيين سيادتھما أعضاء بالمجلس الموقر

 د/ د.تھئنة السيدة أ وم حنان ماھر عارف قن ة االقتصاد والعل ل كلي ين سيادتھا وكي يل ـ بمناسبة تعي

 .السياسية للدراسات العليا والبحوث

 ة البحث العلمى / د.خطاب السيد أ يس أكاديمي ال نائب رئ ائم بأعم ز الشيمى ـ الق د العزي انى عب ھ

ى المصرى ا اون العلم امج التع ل برن أن تفعي ة بش ة والثقافي ات العلمي ا للعالق لفرنسى والتكنولوجي

ولى )أمحوتب( ذى تت ة الفرنسية، وال ، والذى يتم تنفيذه بين وزارة البحث العلمى ووزارة الخارجي

ولى  رى، وتت ب المص ن الجان امج ع ة للبرن ال اإلداري ا األعم ى والتكنولوجي ث العلم ة البح أكاديمي

د  ى أن تعطى EGIDFالھيئة الفرنسية إيجي ة عن الجانب الفرنسى، عل ال اإلداري ة  األعم األولوي

ة  ة المحاصيل ـ فيرس (للموضوعات التالي اه Cإنتاجي دة والمتجددة ـ إدارة المي ة الجدي ) ـ الطاق

دة  امج لم ذا البرن غ  ٢٤يسرى ھ ل مشروع بمبل ل ك ه بتموي وم االكاديمي ه  ٦٠شھر وتق ف جني أل

 .١٩/٥/٢٠١٤سنوياً، على أن يكون أخر موعد للتقدم بالمقترحات يوم 

 السادة وكالء الكليات والمعاھد بضرورة تقديم المستندات الخاصة بالمشروعات  وأكد سيادته على

 .البحثية

 ذكر / ثم عرض السيد األستاذ الدكتور ات وخص بال جمال الدين عصمت ـ التصنيفات الدولية للجامع

 .التصنيفات الرئيسية الثالثة وھى التصنيف الصينى واإلنجليزى واألسبانى

 ى للجامعة فالمجلس يوصى بعمل اإلجراءات اآلتيهولتحسين التصنيف الدول: 
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ـ  - ـلة ب ـز متص ـات والمراك ون الكلي أن تك ية ب ـرة Domainالتوص ـة القاھ  جامع

 cu.edu.egوھو 

 .التوصية بأن تتصل المكتبة المركزية بموقع جامعة القاھرة -

 أما المقاييس التالية فھى: 

 .Scholarالمحتوى العلمى للـ  - أ

الماجستير والدكتوراه، وكذلك إعداد نظام إلتاحة موضوعات الرسائل التى تم معلومات عن رسائل   - ب

 .تسجيلھا ولم تناقش بعد مع البحث فى ضمان حقوق الملكية الفكرية لطلبة الماجستير والدكتوراه

 .النشر الدولى - ج

  ن ى ع ئول البحث د سن المس ئولين  ٥٠يجب أال يزي ؤالء المس دريب ھ رامج لت د ب ث توج اً حي عام

 :والمطلوب من المسئول البحثى. حثيينالب

 .مراجعة خطة البحث العلمى -

 .توجيه رسائل الماجستير والدكتوراه لخدمة الخطة البحثية -

 .المساعدة فى النشر الدولى -

 .وتوجد خطة بإنشاء دبلوم خاص بالمسئولين البحثيين

 ك لجمع وإستقبال المقترحات الخاصة  تم إعالن خطط القطاعات المختلفة على بوابة الجامعة، وذل

 .بھا، وعلى القطاعات المختلفة تقديم أى تعديالت أو مالحظات خالل أسبوعين من تاريخه

 
 المصادقـــات

 
 :إدارة الجامعة

  )٣٢٠(المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم 
 .١٢/١/٢٠١٤بتاريخ 

 
ا والبحوث / تورالمصادقة على قرارات األستاذ الدك -١ نائب رئيس الجامعة للدراسات العلي

 .١٧/٣/٢٠١٤ى حت ١٣/١/٢٠١٤بالتفويض خالل الفترة من 
 :فى المجاالت التالية

 

 .تسجيــــل رسائـــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراه -١

 .إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه -٢

 .ات العليا في كليـات الجامعة ومعاھدھـاتحديد مواعيد امتحانات الدراسـ -٣

 .حـاالت مـد القـيد االستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة -٤

 .حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا -٥
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 .حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث -٦

 .ـرط مـرور عـام على شطب القيدإعــادة قيــد واستثنـاء مـن ش -٧

ب -٨ ول الطال ى حص نوات عل س س ن خم ر م رور أكث دم م رط ع ن ش تثناء م  االس

 .على السنة التمھيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول

دكتوراه  -٩ ة للماجستير أوال ـة السنة التمھيدي ـة لمعادل ـواد تكميلي الموافقة على فرض م

 .يلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأنمع فرض رسوم تكم

  .)دبلوم ـ ماجستير(منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان  -١٠

 .اعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديث -١١

رط -١٢ ن ش ائھم م ة بإعف دكتوراه الخاص تير وال ائل الماجس ى رس رف عل افة المش  إض

 .لمشرفستة أشھر على إضافة ا

المد االستثنائى للعام الثالث كحد أقصى، مع ضرورة تشكيل لجنة الحكم على الرسالة  -١٣

 .قبل نھاية العام الثالث

 
 اتفاقيات تعاون

 :إدارة الجامعة
الموافقة علي تجديد االتفاقية المعروضة بين جامعة القاھرة وجامعة أولم بألمانيا 

 .مجلس الجامعة تمھيداً للعرض علىوالبرنامج التنفيذى لھا 
 

 :كلية طب قصر العينى
ة ) كلية الطب(الموافقة علي تجديد مذكرة التفاھم المعروضة بين جامعة القاھرة  وجامع

ارقة  ارقة(الش ارة الش دة ) إم ة المتح ارات العربي داً باإلم  تمھي
 .للعرض على مجلس الجامعة

 
 :المعھد القومى لألورام

اھم ال ذكرة التف د م ي تجدي ة عل اھرة الموافق ة الق ين جامع ومى (معروضة ب د الق المعھ
ألورام اس ) ل ة تكس ألورام(وجامع ون ل ز أم دى أندرس ا ) مرك داً بامريك  تمھي

 للعرض على مجلس الجامعة
 

 :معھد الدراسات والبحوث التربوية
اھرة ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف رر المجلس عرض م د الدراسات والبحوث (ق معھ

ا وجامعة فلسطين ) التربوية ر بم ديم تقري وم اإلنسانية لدراسته، وتق على لجنة قطاع العل
يد أ ويض الس ع تف ة م ه الدراس ى إلي ة/ د.تنتھ يس الجامع ب رئ  نائ

وع رض الموض ى ع وث ف ا والبح ات العلي  للدراس
 . على مجلس الجامعة
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 مھمات علمية
 :كلية الھندسة

دكتور ا لل ا سمير / الموافقة على مد المھمة العلمية بأمريك المدرس بقسم (فيليب مين
ائية ة اإلنش رةمن ) الھندس ى أن تحتسب الفت ام عل دة ع ة لم ى  ١/٣/٢٠١٤بالكلي حت

 ١/٩/٢٠١٤استكماالً للعام الثانى بمرتب يصرفمن الداخل والفترة من  ٣١/٨/٢٠١٤
 فى نطاق العام الثالث بدون مرتب ـ  ٢٨/٢/٢٠١٥حتى 

 :كلية الطب البيطرى
ة الع د المھم ى م دكتورالموافقة عل دا لل ة بكن المدرس بقسم (عادل رضا معوض / لمي

طناعى يح اإلص ل والتلق د والتناس ث) التولي ام ثال دة ع ة لم  بالكلي
 ـ  ٢٧/٣/٢٠١٤بدون مرتب اعتباراً من 

 
 تعديل لوائح

 
 :كلية الھندسة

الموافقة على الالئحة اإلدارية والمالية لدرجة الماجستير فى التصميم العمرانى  -١
باإلشتراك بين كلية الھندسة جامعة القاھرة " المناطق التاريخية للمدن إعادة إحياء"

تمھيداً للعرض على وكلية الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية وجامعة كوتبسبألمانيا ـ 
 .مجلس الجامعة

 :كلية الصيدلة
) ج(فقرة ) ٣٢(قررالمجلس عرض اقتراح الكلية الموافقة على تعديل نص المادة 

من الالئحة القديمة ) ٢٨(الداخلية للكلية مع عدم األخذ بنص المادة من الالئحة 
بالكلية ـ على لجنة قطاع العلوم الطبية لدراسته، وتقديم تقرير بما تنتھى إليه 

 .الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة
 :كلية الحاسبات والمعلومات

ات بالالئحة الموافقة على التعديالت التى أقرتھا لجنة القطاع بالم جلس األعلى للجامع
ا(الداخلية  ادة ) مرحلة الدراسات العلي م ) ٢٩(لكالً من الم بدرجة الماجستير ) ٤(رق

ادة  ن الم ى م ة األول دكتوراه ) ٣٥(والنقط ة ال داً بدرج  تمھي
 .للعرض على مجلس الجامعة
 :معھد الدراسات والبحوث التربوية

من الالئحة الداخلية للمعھد بنظام  )٧٩(، ) ٦٦(الموافقة على تعديل المادتين 
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعةالساعات المعتمددة 

 :إدارة الجامعة
الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن الحد األقصى لتكاليف النشر الخاصة 

 .بالمجالت العالمية
 

 شئون الطالب
 

 :كلية االقتصاد والعلوم السياسية
د ا اف قي ى إيق ة عل ىالموافق امج / لطالب الليب د ببرن ى اللطعى ـ المقي د يوسف عل محم

امعى  ام الج ة للع تير بالكلي ن  ٢٠٠٩/٢٠١٠الماجس اراً م ھر إعتب تة أش دة س لم
 نظراً للظروف التى مرت بدولة ليبيا ـ  ١/٩/٢٠١٣
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 :كلية التجارة
طالب وافدين لم يسددوا الرسوم ) ٥(بناء علي المذكرة المعروضة  بشأن عدد 

 ة الخاصة بھم ـ الدراسي
يل ارة لتحص ة التج ة كلي س مخاطب رر المجل  ق
لة الغ المحص ن المب ة م ة الجامع ديد حص الغ وتس  المب
م ة الحك كيل لجن ان أو تش دخول اإلمتح مح ب ى أن ال يس  عل
ة  ات الجامع ى كلي ك عل م ذل وم ويعم داد الرس د س إال بع

 .ومعاھدھا
 :كلية التجارة

الرحمن عثمان ابو حسين ـ للعام الجامعى عمرو عبد / الموافقة على قيد الطالب
 بالكلية مع إعفاؤه من المقررات التى سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ  ٢٠١٣/٢٠١٤

 :كلية طب قصر العينى
محمد مسعد على السبع ـ / قررالمجلس عرض اقتراح الموافقة على إيقاف قيد الطالب
حتى  ١/١٠/٢٠١٠اراً من المقيد بدرجة الماجستير بالكلية لمدة ثالث سنوات اعتب

 لظروف عمله بقوات الحرس الجمھورى علي مجلس الجامعة  ١/١٠/٢٠١٣
 :كلية العالج الطبيعى

محمد فتحى عبد الجليل عبد الغنى ـ المقيد بدرجة / الموافقة على إعفاء الطالب
من دراسة مواد الفصول الدراسية  ٢٠١٢/٢٠١٣الماجستير بالكلية للعام الجامعى 

 حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ الثالثة 
أسامة محمد أحمد عبد الرحيم ـ بدرجة الماجستير / الموافقة على إعادة قيد الطالب

وإستثناؤه من شرط مرور عام على شطب  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكلية للعام الجامعى 
القيد، مع إعفاؤه من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح 

 .فيھا
ھند إبراھيم محمد إبراھيم المواجيرى ـ بدرجة / موافقة على إعادة قيد الطالبةال

وإستثناؤھا من شرط مرور عام  ٢٠١٣/٢٠١٤الماجستير بالكلية للعام الجامعى 
على شطب القيد، مع إعفاؤھا من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق 

 دراستھا والنجاح فيھا ـ 
 نورة مھنى مصطفى محمد،/ الطالبتينالموافقة على إعادة قيد 

 ٢٠١٣/٢٠١٤ دينا ھارون حامـد مصطـفى ـ بدرجة الماجستير بالكلية للعام الجامعى
وإستثناؤھما من شرط مرور عام على شطب القيد مع إعفاؤھما من دراسة الفصول 

 الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ 
 :كلية العالج الطبيعى

رامى يحيى محمد بدر ـ بدرجة الماجستير بالكلية / على إعادة قيد الطالبالموافقة 
وإعفاؤه من شرط مرور عام على شطب القيد مع  ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى 

 إعفاؤه من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ 
بدرجة الماجستير بالكلية الشحات مسعد الشحات ـ / الموافقة على إعادة قيد الطالب

وإستثناؤه من شرط مرور عام على شطب القيد مع  ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى 
حيث سبق دراستھم والنجاح ) األول و الثانى(إعفاؤه من دراسة الفصلين الدراسيين 

 فيھم ـ 
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ب د الطال ادة قي ى إع ة عل تير / الموافق ة الماجس د ـ بدرج ليمان محم دى س د مج أحم
وإستثناؤه من شرط مرور عام على شطب القيد  ٢٠١٣/٢٠١٤ام الجامعى بالكلية للع

 مع إعفاؤه من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ
ة د الطالب ادة قي ى إع ة عل ام / الموافق ة للع د ـ بدرجة الماجستير بالكلي ل محم دى نبي ن

امعى  ا ٢٠١٣/٢٠١٤الج رور ع رط م ن ش تثناؤھا م ع وإس د م طب القي ى ش م عل
 إعفاؤھا من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ 

 :كلية الطب البيطرى
حسام الدين مصطفى حامد البستاوى ـ المقيد بدرجة / الموافقة على إيقاف قيد الطالب

امعى  ام الج ة للع تير بالكلي  ٢٠٠٥/٢٠٠٦الماجس
 ) حالة إنسانية(لرعاية شقيقه المريض  ١/١٠/٢٠١٣لمدة عام ثالث ابتداءاً من 

 :كلية الحاسبات والمعلومات
منال أحمد يوسف الفقى ـ المقيدة بدرجة الدكتوراه / الموافقة على إيقاف قيد الطالبة

لظروفھا المرضية  ١/١٠/٢٠١٣بالكلية لمدة ستة أشھر من العام الرابع إبتداء من 
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 :المعھد القومى لألورام
دة بدرجة الماجستير / الموافقة على إعفاء الطالبة نيرة ھزاع خليل عبد الحافظ ـ المقي

ى سبق دراستھا  ٢٠١٣/٢٠١٤بالمعھد للعام الجامعى  من دراسة وإمتحان المواد الت
 والنجاح فيھا ـ 

 :معھد الدراسات والبحوث التربوية
" شعبة إعداد معلم التعليم العام والفنى"مة فى التربية الموافقة على تقديم الدبلوم العا

 بالمعھد يومى الجمعه والسبت لمعلمى المدارس الخاصة
وأن تؤدى التربية العملية بنفس المدارس على أن يتم التنفيذ من العام الجامعى 

 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة ٢٠١٤/٢٠١٥
 ادارة الجامعة

دبل ل ال ى تفعي ة عل صالموافق ة تخص ى التربي ة ف  وم المھني
وى( ى والترب اس النفس امعى ) القي ام الج ى الع داً  ٢٠١٤/٢٠١٥ف  تمھي

 .للعرض على مجلس الجامعة
 

 تقرير
 

الموافقة علي إعادة عرض تقرير اللجنةالمشكلة بقرار مجلس الدراسات العليا 
) مھنىدبلوم (بشأن دبلوم دراسات اإلبداع وتطبيقاته  ١٢/١/٢٠١٤والبحوث بجلسة 

 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ / د.بقسم علم النفس على أن يتبع السيد أ
 تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
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 ً  ثامنا
خدمة مجلس شئون  اعـــر اجتمــمحض

 ع وتنمية البيئةالمجتم
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 محضر اجتماع
 ةمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئ

 ١٨/٣/٢٠١٤بتاريـــخ ) ١٦٩(الجلســـة رقــــم 
 

تين ع والس ه التاس ة اجتماع ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم س ش ـد مجل  عق
اء الموافق  وم الثالث بقاعـة  ١٨/٣/٢٠١٤بعد المائة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ي

يد« ى الس د لطف ت»  أحم يد األس ة الس ة، برئاس ى إدارة الجامع  اذبمبن
ة، / الدكتور ة البيئ ـع وتنمي ـة المجتم جمال عبد الناصر مدبولى ـ نائب رئيس الجامعـة لشئون خدم

 وحضور كل من السادة اعضاء المجلس
 

 
 

 

 جمال عبد الناصر مدبولى االجتماع/ افتتح السيد األستاذ الدكتور
 بســم هللا الرحمـن الرحيــم

 

دكتور د / استھل السيد األستاذ ال ال عب ة جم ة لشئون خدم دبولى ـ نائب رئيس الجامع الناصر م
ة  وقر، وتھنئ المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس الم

 .٢٠١٣/٢٠١٤السادة األعضاء بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 
 يدة أ ة للس يادته التھنئ دم س ن المن/ د.ق ن حس ان حس ىجيھ الج الطبيع ة الع ل كلي اوى ـ وكي  ي

 .بمناسبة تعيين سيادتھا وكيالً للكلية
  الترحيب باالعضاء الجدد من الخارج: 

 الرئيس التنفـــيذى لجھــاز شئـون البيئـة عمــرو عبد العـزيز السمــاك/ الدكتور
 كـانرئيـس مجلس إدارة بحوث البنــاء واإلس خـالـد محمـد أحمـد الذھبــى/ الدكتور

 نائب رئيــس تحـريـر جــريـدة األھـرام صبــــرى الجــــــنـدى/ الدكتور
 .بمناسبة تعيين سيادتھم أعضاء بالمجلس من الموقر

 ة السيد أ ام سيادته بتھنئ ولى سيادته / د.وق ة الھندسة األسبق بمناسبة ت د كلي دجوى ـ عمي ل ال وائ
 .متمنياً لسيادته التوفيق والسدادمسئولية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى 

 يد أ دث الس كان/ د.وتح اء واإلس وث البن س إدارة بح يس مجل ذھبى ـ رئ د  ال د أحم د محم  خال
 .عن عالقة المركز بخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 ه بعضويته  / وتحدث السيد األستاذ رام عن امتنائ دة األھ ر جري دى ـ نائب رئيس تحري صبرى الجن
 .قرفى المجلس المو

 جابر نصار ـ بخصوص أنشطة بعض / د.حسام عيسى إلى السيد أ/ د.اإلحاطة علماً بخطاب السيد أ
ة  ة الدول ذه األنشطة فى مظل تم ھ الجھات التابعة للجامعة  مع دول حوض النيل وحث سيادته أن ت

 .بحيث ال تخالف اتجاه الجامعة
 كان ى مشروع اإلس م ف ا ت اً بم ة علم يادته. اإلحاط وه س ا ن كان وعن  كم ار مشروع اإلس عن مس

 .م٣٠/٦/٢٠١٣استمرار الحجز باألسعار القديمة حتى 
 الى يم الع ة ووزارة التعل ين وزارة الداخلي اون ب ول التع اً بروتوك س علم يادته المجل اط س ا أح  كم

 :بنوده كاالتى
 .تواجد قوات الشرطة خارج أسور الجامعة مع السماح للقوات بدخول الجامعة عند اللزوم - أ
 .تعاقد مع شركات أمن لحراسة الجامعةال - ب
 .حوار بين أعضاء ھيئة التدريس حول البروتوكول - ج
 .تفتيش سيارات رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والسماح لألمن بھذا -د

 .قرار بحظر األنشطة الحزبية داخل الجامعة
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 ا السلمية إلعداد وتخريج فنى فى ال ة وتطبيقاتھ ة اإلشعاعية،خطاب مركز الدراسات النووي  وقاي
ة ة مھني ل دبلوم عاعية، وعم ة اإلش ى الوقاي ى ف ريج فن ة لتخ د دورات تدريبي الل عق ن خ ك م  وذل

 .لمدة سنتين لتخريج خبير فى الوقاية اإلشعاعية
 التنوية بإرسال السيرة الذاتية لتعيين مديرى المراكز  . 
 ال ة بإرس ابات الحكوم ة لحس يس اإلدارة المركزي اب رئ ة لخط ة  التنوي ة والمالي وائح اإلداري الل

ة ن وزارة المالي دة م ة معتم ود الئح دم وج ة ع ى حال ة، وف ن وزارة المالي دة م ز المعتم  للمراك
 .٢٠٠٣يرجى عمل لوائح واعتمادھا من الوزارة، على أن تكون متوافقة مع الئحة عام 

  ة ع وتنمي ة المجتم ئون خدم اع ش ان قط طة لج اً بأنش س علم يادته المجل اط س م أح ةث  البيئ
 :بكليات ومعاھد الجامعة على الوجه التالى

 .كلية طب قصر العينى -١
 .كلية الصيدلة -٢
 .كلية الھندسة -٣
 .كلية الطب البيطرى -٤
 .كلية اآلثار -٥
 .معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية -٦
 . معھد الدراسات والبحوث التربوية -٧
 .كلية العالج الطبيعى -٨
 

 المصـادقـات
 

 :إدارة الجامعة 
ي ة الجلسة المصادقة عل ة البيئ ع وتنمي ة المجتم اع مجلس شئون خدم  محضر اجتم

 . ٨/١/٢٠١٤بتاريخ ) ١٦٨(رقم 
 

 
 

 تفاقيات تعاونا

 
ل  دريب ونق ز اإلقليمى للت اھرة والمرك ة الق ين جامع اون ب الموافقة علي بروتوكول تع

 التكنولوجيا للدول العربية التابع التفاقية بازل تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة
 

 وحدات ذات الطابع الخاص
 :كلية طب قصر العينى

ادة  ديل الم من الالئحة الخاصة ) ٢(قرر المجلس ارجاءاقتراح الكلية الموافقة على تع
بحساب صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية حتى تتالئم مع الالئحة األساسية 

 للوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص لمزيد من الدراسة

 
رر ز  ق ة للمراك ة المالي ة اإلداري ود الالئح ض بن ديل بع اءالمقترح تع س ارج المجل

 والوحدات ذات الطابع الخاص لحين اجراء التعديالت المقترحة

 
االحاطة علما بالخطاب المعروض علي اإلدارة المركزية للعالقات الثقافية بالمجلس 

جزء من ھذه الرحالت  األعلى للجامعات بشأن تنشيط السياحة البيئية علي ان يوجه
 العلمية لزيازة المحميات المختلفة
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 ادارة الجامعة
مديرالمكتبة المركزية بشان علي ارسال / د٠الموافقة علي الخطاب المعروض من  ا

نسخة اواكثر من المطبوعات والدوريات التي تصدرھا المراكز البحيثة والوحدات ذات 
 الطابع الخاص للمكتبة المركزية الجديدة 

 
 مسائل عامة

 :كلية اآلثار
يد أ اب الس ي خط اء عل ة / د.بن اء اللجن ادة أعض ماء الس أن أس ار بش ة اآلث د كلي عمي

 الفرعية الخاصة ومتابعة االنفلونزا الموسمية ـ 

عـز الدين عمر أبو ستيت / د.قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد أ

 .ـ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب
 

 :ة الجامعة إدار
أن  دفاع بش وزارة ال ة ب ئون المعنوي دير الش ي م روض عل اب المع ة علمابالخط االحاط
االلتزام بخريطة الحدود السياسية لجمھورية مصر العربية علي ان تعمم الخريطة علي 

 كليات الجامعة ومعاھدھا 
 
 

 :معھد البحوث والدراسات اإلفريقية
عميد معھد الدراسات والبحوث والدراسات / د.الموافقة علي الخطاب المعروض السيد أ
المياة والطاقة فى دول حوض النيل ـ إمكانيات "اإلفريقية بشأن توصيات المؤتمر الدولى 

مع التوصيةبتشكيل لجنة من الخبراء لعرض  ٢٠١٤فبراير  ٢٧ـ  ٢٦يوم " التكامل والتنمية
 .س الوزراءرئيس مجل/ د.وزير الرى، السيد أ/ د.المقترحات على السيد أ

 

 
 :إدارة الجامعة

بناء علي المذكرة المعروضة بشأن مشروع تشغيل طالب جامعة القاھرة خالل اإلجازة 
 ـ  ٢٠١٤الصيفيةعام 

 

ً بالمذكرة المعروضة، مع توجيه الشكر للسيد األستاذ محمد أحمدعلى / اإلحاطة علما

 .محمد ـ مدير عام المشروعات البيئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


