
 
 

 ١         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 قرارات

 مجلس جامعة القاهرة

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

 
 ●المصادقـات  ●

 :إدارة الجامعة  ●
بتاريــــخ ) ١١٢٨(محضـــر اجتمــــاع مجلــــس جامعــــة القاهــــرة الجلســــة رقــــم المصـــادقة علـــي  

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

 
ـــالتفويض مــــن  المصـــادقة علـــي ـــدكتور رئـــيس الجامعـــة الصـــادرة ب ــــرارات الســـيد األســـتاذ ال ق

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

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

تعيين أعضاء من الخارج بمجالس الكليـات ، وضـم أسـاتذة لمجالسـها ؛ وذلـك طبقــًا   -٢
ـــادة ) هـــ(و ) جـــ( للفقــرتين  ـــن المـ ) م١٩٧٢(لســـنة ) ٤٩(مـــن القانـــون رقـــم ) ٤٠(مـ

 .فى شأن تنظيم الجامعات
 

 .ـــول هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــزقبـــ  -٣
 

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

الدراســات (و) الليسـانس أو البكـالوريوس(وقـف قـيد وَقبـُول أعـذار الطالب بمرحلتـى  -٥
 ).العليا

 



 
 

 ٢         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 .عادوا خالل شهر من تاريخ االنقطاع َقبـُول أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين  -٦
 

تقريــر إنهــاء خدمـــة أعضــاء هيئــة التــدريس الــذين لــم يعــودوا خـــالل ســتة أشــهر مـــن  -٧
 .تاريخ االنقطاع

 
حـــــاالت تصـــــحيح بيانـــــات الـــــدرجات العلميـــــة التـــــي حـــــدث فيهـــــا خطـــــأ ، وتتطلـــــب             -٨

للشـئون المركزيـة ارة العرض علــى مجلـــس الجامعـــة ، وذلـك بعـد مراجعتهـا مـــن اإلد
 .القانونية بالجامعة

 
 .حــاالت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة -٩

   
 تعينات

 
 :االدابكلية  ●

بقسـم ( الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى مها فتحـى السـعيد محمـد /  الموافقة على تعيين الدكتورة
 . بالكلية) اللغة اإلنجليزية وآدابها

ــ(   ــدكتورالموافق وظيفــة أســتاذ (فــى أحمــد عبــد المقصــود إبــراهيم الجنــدى / ة علــى تعيــين ال
 .بالكلية) اللغات الشرقية وآدابهابقسم (الشاغرة ) مساعد

 
) وظيفـة أسـتاذ مسـاعد(فى هالة محمد كمال الدين الشواربى / الموافقة على تعيين الدكتورة 

 .بالكلية) اللغة اإلنجليزية وآدابهابقسم (الشاغرة 
) وظيفـة مـدرس(فـى  مى فاروق سيد عبـد المهـيمن طنطـاوى/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة 

 .بالكلية) بقسم اللغة الفرنسية وآدابها(الشاغرة 
) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى عمـــاد بـــدر الـــدين محمـــود أبـــو غـــازى /  الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور

 . بالكلية) المكتبات والوثائق والمعلوماتبقسم ( الشاغرة
 
 



 
 

 ٣         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 
 :كلية الحقوق ●

ـــدكتور  ـــة علــــى تعيـــين ال ـــد الفتـــاح/ الموافق ) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  شـــحاته محمـــد شـــحاته عب
 .بالكلية) بقسم القانون الجنائى(الشاغرة 

 :كلية االقتصاد والعلوم السياسية ●
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  منــى محمــد عقيـــل القويضــى/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة (

 .بالكلية) وم السياسيةبقسم العل(
) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  نـــورا محمـــد عبـــد الحكـــيم أبـــو شـــادى/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتورة 

 .بالكلية) بقسم االقتصاد(الشاغرة 
 
 :كلية العلوم ●
بقســم ( الشــاغرة) وظيفــة أســتاذ(فـــى ماجــدة محمــد نصــحى /  الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة 

 . بالكلية) علم الحيوان
 الشـــاغرة) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى رشـــا محمـــد إبـــراهيم النشـــار /  فقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتورةالموا 

 . بالكلية) الكيمياءبقسم (
بقسـم ( الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى حسين محمد عبـد الفتـاح /  الموافقة على تعيين الدكتور

 . بالكلية) الكيمياء
) وظيفـــة أســـتاذ مســـاعد( خالـــد دســـوقى محمـــد خليـــل فـــى/ الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور( 

 .بالكلية) بقسم الكيمياء(الشاغرة 
) وظيفــة أســتاذ مســاعد(داليــا محمــد إبــراهيم أحمــد علــى فــى / الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة

 بالكلي) بقسم النبات(الشاغرة 
) وظيفـــة أســـتاذ مســـاعد(محســـن أبـــو العـــال ســـيد حمـــاده فـــى / الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور

 .بالكلية) باتبقسم الن(الشاغرة 
) وظيفـــة أســـتاذ مســـاعد(أشــــرف حمـــدى محمـــد عـــويس فـــى / الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور

 .بالكلية) بقسم علوم الفلك والفضاء واألرصاد الجوية(الشاغرة 
 علم بقسم ( الشاغرة) وظيفة أستاذ(فـى ماجدة محمد المهدى /  الموافقة على تعيين الدكتورة

 . بالكلية) الحيوان



 
 

 ٤         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 
 :العلوم كلية ●

الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(أمــل رمضــان عمــر إســماعيل فــى / الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) بقسم علم الحيوان(

) وظيفـــة مـــدرس(أحمـــد عبـــد الحلـــيم مصـــطفى حســـن فـــى / الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتور  
 .بالكلية) بقسم الجيولوجيا(الشاغرة 

) وظيفـــة مـــدرس(ان عبـــد الـــرؤوف محمـــد ســـليمان فـــى إيمـــ/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الرياضيات(الشاغرة 

 :كلية طب قصر العينى ●
) وظيفــة مــدرس(فــى  هــانى عبــد الــرحمن ســعيد محمــد حمــاد/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتور 

 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة 
الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فى  الدين حداد أحمدكريم عصام / الموافقة علـى تعيين الدكتور  

 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(
) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  أســـماء ســـيد أحمـــد محمـــد صـــباح/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتورة  

 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة الخاصة(الشاغرة 
الشاغرة ) فة مدرسوظي(فى  محمد حامد أحمد أبو الفضل/ الموافقة علـى تعيين الدكتور ( 

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(
) وظيفــة مــدرس(فــى  مــروه محمــد يســرى عبــد القــادر محمــد/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 

 .بالكلية) بقسم الهستولوجيا(الشاغرة 
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  شــيماء فــاروق يحيــى الشــين/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 

 .بالكلية) ام والطب النووىبقسم عالج األور (
) وظيفــة مــدرس(فــى  داليــا صــالح الــدين أحمــد عبــد العزيــز/ الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة

 .بالكلية) بقسم طب األطفال(الشاغرة 
 الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى هـانى السـباعى السـيد السـباعى /  الموافقة على تعيـين الـدكتور

 . بالكلية) الفسيولوجيابقسم (
 
 



 
 

 ٥         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
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 :طب قصر العينىية كل ●
 الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى أشـرف رجـب محمـد عبـد الحلـيم /  الموافقة على تعيين الدكتور

 . بالكلية) التخديربقسم (
 

بقسـم ( الشـاغرة) وظيفة أستاذ(فـى على محمد رضا منصور /  الموافقة على تعيين الدكتور
 . بالكلية) جراحة العظام

بقسـم ( الشاغرة) وظيفة أستاذ(فـى عمرو يحيى صقر أحمد /  الموافقة على تعيين الدكتور 
  بالكلية) عالج األورام والطب النووى

) وظيفــة أســتاذ مســاعد(أحمــد مــاهر عبــد العــال النجــار فــى / الموافقــة علــى تعيــين الــدكتور
 .بالكلية) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 

) وظيفـــة أســـتاذ مســـاعد(ابر فـــى أشـــرف فـــوزى محمـــود جـــ/ الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور 
 .بالكلية) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 

) وظيفــة أســتاذ مســاعد(وســام علــى عبــد اهللا الشــريف فــى / الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة  
 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(الشاغرة 

وظيفـة أسـتاذ (حمد حسين فى نجوى رمضان أ/ اقتراح الكلية الموافقة على تعيين الدكتورة  
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مساعد

) وظيفــة أســتاذ مســاعد(ياســمين ســعد إبــراهيم يوســف فــى / الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة  
 .بالكلية) بقسم األمراض المتوطنة(الشاغرة 

يفــة أســتاذ وظ(محمــد ســعيد محمــد حســين المرزوقــى فــى / الموافقــة علــى تعيــين الــدكتور  
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة ) مساعد

) وظيفـــة أســـتاذ مســـاعد(ملهـــم محمـــود محمـــد محمـــود فـــى / الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور 
 .بالكلية) بقسم جراحة العظام(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ مساعد(نهال ماهر سامى محمود سامى فى / الموافقة على تعيين الدكتورة  
 .بالكلية) بقسم طب العين وجراحتها(الشاغرة 
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 :كلية طب قصر العينى

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  هبة محمد عبد الحـافظ مرسـى/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية الطبية(

) وظيفــة مــدرس(فــى  مــروه عبــد اللطيــف عثمــان القفــاص/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية الطبية(اغرة الش

الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  هبــه الســيد الســيد عمــر عمــر/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية الطبية(

الشـاغرة ) وظيفة مـدرس(بدران فى  شيماء نبيل فريد إبراهيم/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  
 .بالكلية) الروماتيزم والتأهيلبقسم (

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فى  مرفت محمود مصطفى عيسى/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الروماتيزم والتأهيل(

ـــدكتورة  ــــى تعيـــين ال ) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  مايســـة محمـــد عبـــد الســـالم هـــارون/ الموافقـــة عل
 .كليةبال) بقسم الروماتيزم والتأهيل(الشاغرة 

) وظيفــة مــدرس(فــى  وداد محمــد بســام فــائق محمــد هاشــم/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  
 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(الشاغرة 

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  رشا سالمة محمد عبـد المـولى/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم عالج األورام والطب النووى(

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فى  محمد عبد الحميد إبراهيم عكر/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 
  .بالكلية) بقسم جراحة العظام(

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  عمـرو علـى عبـد العزيـز علـى/ الموافقة علــى تعيـين الـدكتور 
 .بالكلية) بقسم التخدير(

الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  ق يعقــوب متــرىفيكتــور فــارو / الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتور 
 .بالكلية) بقسم التخدير(

الشـاغرة ) وظيفة مـدرس(فى  أشرف محمد عبد الرحيم محمد/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 
 .بالكلية) بقسم التخدير(



 
 

 ٧         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  أميــرة محمــد توفيــق الخطيــب/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) ربقسم التخدي(

 :طب قصر العينىكلية  ●
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  ريهــام يســرى األميــر أحمــد/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  

 .بالكلية) بقسم الصحة العامة(
وظيفــة (فــى  والء أحمــد خيــرى عبــد الجــواد محمــد خضــر/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  

 .كليةبال) بقسم الصحة العامة(الشاغرة ) مدرس
) وظيفـة مـدرس(فـى  الشيماء محمـد عبـد المعطى أبو العـال/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  

 .بالكلية) بقسم الصحة العامة(الشاغرة 
بقسـم (الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  مروة سيد محمـد سـعيد/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  

 .بالكلية) طب العائلة
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  إيمــان الســيد صــديق إبــراهيم/ ة الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتور 

 بالكلية) بقسم طب العائلة(
 

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  أحمد يحيى عبـد العزيـز محمـد/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 
 .بالكلية) بقسم جراحة المسالك البوليه(

) وظيفــة مــدرس(فــى  ماوىأحمــد عبــد اهللا عبــد الحميــد عشــ/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتور  
 .بالكلية) بقسم جراحة المسالك البولية(الشاغرة 

الشـاغرة ) وظيفة مـدرس(فى  فاروق حسن يوسف مصطفى/ الموافقة علـى تعيين الدكتور  
 .بالكلية) بقسم األشعة التشخيصية(

) وظيفـة مـدرس(فى  أحمد يسرى األمير أحمد غنايم األمير/ الموافقة علـى تعيين الدكتور  
 .بالكلية) بقسم األشعة التشخيصية(الشاغرة 

) وظيفــة مــدرس(فــى  محمــد عبــد الحــافظ فــولى جــالل ســعد/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتور  
 .بالكلية) بقسم جراحة القلب والصدر(الشاغرة 

) وظيفـة مـدرس(فـى  عبـد اهللا محمـد مصـطفى نصـير/ لكلية الموافقة علــى تعيـين الـدكتور ا
 .بالكلية) راحة القلب والصدربقسم ج(الشاغرة 

) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  نانســـى فـــؤاد ســـمير عـــوض نصـــر/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتورة  
 .بالكلية) بقسم الفسيولوجيا(الشاغرة 



 
 

 ٨         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

بقسـم (الشـاغرة ) وظيفة مدرس(فى  محمد على أحمد عشره/ الموافقة علـى تعيين الدكتور  
 .بالكلية) الفسيولوجيا

 
 :ينىطب قصر العكلية  ●

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  أحمد حسـين سـعد محمـد أمـين/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 
 .بالكلية) بقسم التوليد وأمراض النساء(

 
بقســـم (الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فـــى  بســـمة أحمــد محمــد العوضــى/ علـــى تعيــين الــدكتورة 

 .بالكلية) الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة
بقسـم (الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  إيمان حسن عبـد الـرحمن محمـد/ ة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) الفارماكولوجيا
الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  محمد حسـن السـيد محمـد داود/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) بقسم أمراض القلب(
) ظيفـــة مـــدرسو (فـــى  رحـــاب شـــحاته عبـــد الهـــادى شـــحاته/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتورة 

 .بالكلية) بقسم طب الصناعات واألمراض المهنية(الشاغرة 
) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  محمـــود محمـــد أحمـــد محمـــد ناصـــر/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتور 

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة 
الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  محمـد علـى حسـن عبـد الفتـاح/ الموافقة علـى تعيـين الـدكتور 

 .بالكلية) سم الجراحة العامةبق(
) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  حســـام زغلـــول محمـــد حامـــد يوســـف/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتور  

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة 
الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  باكر مصطفى مصـطفى غنـيم/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(
الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  رامه أحمد على أحمـد إبـراهيم/ علـى تعيين الدكتورة  الموافقة 

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  إلهــام محمــد يوســف إمبــابى/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  

 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(



 
 

 ٩         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 الشــاغرة) وظيفــة مــدرس(فــى  د أحمــد موســىشــروق محمــ/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  
 بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(

 
 :طب قصر العينىكلية  ●

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(دعـاء محمـد الـدمرداش محمـد فـى / الموافقة علــى تعيـين الـدكتورة 
 بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(

وظيفـــة (فـــى  عبـــد الجـــواد أحمــــد عبـــد الحميـــد محمـــد أحمـــد/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتور 
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مدرس
 

بقســم (الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  أمــل الســيد أحمــد ســالم/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) األمراض الباطنة

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  عمر على صبرى أحمـد سـعد/ الموافقة علـى تعيين الدكتور  
 .بالكلية) سم جراحة األذن واألنف والحنجرةبق(

) وظيفـة مـدرس(فـى  عادل سعيد عبد الغنى محمد العنتبلـى/ الموافقة على تعيين الدكتور( 
 .بالكلية) بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة(الشاغرة 

ـــى تعيــين الــدكتور  الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  أحمــد محمــد حســين فرحــات/ الموافقــة عل
 .بالكلية) احة األذن واألنف والحنجرةبقسم جر (

ـــدكتورة   ـــين ال ــــى تعي ـــرحمن ســـليمان/ الموافقـــة عل ـــد ال ـــة (فـــى  منـــى محمـــد حمـــدى عب وظيف
 .بالكلية) بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة(الشاغرة ) مدرس

) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  محمـــد هشـــام محمـــد محمـــد مشـــالى/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتور 
 .بالكلية) األطفال بقسم طب(الشاغرة 

شــاغرة ال) وظيفــة مــدرس(فــى  مريــام مجــدى عزيــز مــرزوق/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة  
 بالكلية) بقسم طب األطفال(

 
 :كلية طب قصر العينى ●

 الشـــاغرة) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى  أمـــين كامـــلأيمـــن إســـماعيل /  الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور
 . بالكلية) األشعة التشخيصيةبقسم (



 
 

 ١٠         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

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

 :طب قصر العينىكلية  ●
ـــدكتورة ـــد الحفـــيظ محمـــد الرفـــاعى /  الموافقـــة علـــى تعيـــين ال ) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى زينـــب عب

 . بالكلية) الفسيولوجيابقسم ( الشاغرة

 

 :ة طب الفم األسنانكلي ●
) وظيفـة مـدرس(فـى  أحمـد طـارق مصـطفى محمـد الشـرقاوى/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) بقسم جراحة الفم والوجه والفكين(الشاغرة 
 

ـــدكتور  ـــين ال ــــى تعي ـــة عل ـــراهيم حســـن/ الموافق ـــة مـــدرس(فـــى  عمـــرو محمـــد إكـــرام إب ) وظيف
 .بالكلية) كينبقسم جراحة الفم والوجه والف(الشاغرة 

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  أشرف طاهر علـى خيـر الـدين/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 
 .بالكلية) بقسم االستعاضات السنيه المثبته(

) وظيفــة مــدرس(فــى  هبــه أحمــد ســيف اهللا أمــين العصــفورى/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) بقسم عالج الجذور(الشاغرة 

) وظيفـة أسـتاذ مسـاعد(سامية محمد أحمد قاسم الشريف فى / ة على تعيين الدكتورة الموافق
 .بالكلية) بقسم عالج الجذور(الشاغرة 

الشـاغرة ) وظيفـة أسـتاذ مسـاعد(هبـة محمـد محمـد حكـم فـى / الموافقة علـى تعيـين الـدكتورة 
 .بالكلية) بقسم بيولوجيا الفم(

الشـاغرة ) وظيفة أستاذ مسـاعد(ن على خليفه فى شروق حس/ الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم أشعة الفم(

وظيفـة أسـتاذ (الزهراء عبد الحميد عبد المطلب الدواخلى فى / الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم االستعاضات السنيه المثبته(الشاغرة ) مساعد

 :كلية طب الفم واألسنان ●
 الشــاغرة) وظيفــة أســتاذ(فـــى عــاطف شــاكر إبــراهيم ســعيد /  لــدكتورالموافقــة علــى تعيــين ا

 . بالكلية) االستعاضات السنية المثبتهبقسم (



 
 

 ١١         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 :كلية طب الفم واألسنان ●
 الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى جيهان على حلمى عبد الرحمن /  الموافقة على تعيين الدكتورة

 . بالكلية) المواد الحيويةبقسم (
بقسـم ( الشـاغرة) وظيفة أستاذ(فـى شيرين عادل أمين حسين /  ين الدكتورةالموافقة على تعي

 . بالكلية) االستعاضات السنية المثبتة
بقسـم (الشـاغرة ) وظيفـة أسـتاذ مسـاعد(زينـب نبيـل إمـام فـى / الموافقة على تعيين الدكتــورة 

 .بالكلية) االستعاضات السنية المثبتة
 

 :كلية العالج الطبيعى ●
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  نــاجى لــويز نصــيف ميخائيــل/ علـــى تعيــين الــدكتور الموافقــة 

 .بالكلية) بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجهاز الدورى التنفسى والمسنين(
 

الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(فــى  هبــة محمــد علــى ســيد إمبــابى/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) التوليدبقسم العالج الطبيعى ألمراض النساء و (

 :الصيدلةكلية  ●
الشـاغرة ) وظيفة أسـتاذ مسـاعد(محمد عبد اهللا السيد أغا فى / الموافقة على تعيين الدكتور 

 .بالكلية) بقسم الكيمياء التحليلية(
الشــاغرة ) وظيفــة مــدرس(هبــة حامــد أحمــد أمــين ســالم فــى / الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 

 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية(
) وظيفــة مــدرس(والء رمضــان محمـــود محمـــد أبــو زيــد فــى / الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 

 .بالكلية) بقسم الكيمياء الصيدلية(الشاغرة 
 

الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(حـازم السـيد السـيد محمـد غنـيم فـى / الموافقة علـى تعيين الـدكتور 
 .بالكلية) بقسم الميكربيولوجيا والمناعة(

 
 :لية الصيدلةك ●

 الشـــاغرة) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى منـــال فـــؤاد إســـماعيل حســـنى /  الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتورة
 . بالكلية) الكيمياء الحيويةبقسم (



 
 

 ١٢         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 

 :كلية الهندسة ●
بقسـم ( الشـاغرة) وظيفة أسـتاذ(فـى محمد خليل إبراهيم خليل /  الموافقة على تعيين الدكتور

 . ةبالكلي) هندسة الطيران والفضاء
 الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى أحمـد صـوفى حسـن أبـو طالـب /  الموافقة على تعيـين الـدكتور

 . بالكلية) الهندسة الحيوية الطبية والمنظوماتبقسم (
) وظيفـــة أســـتاذ مســـاعد(ناصــر فكـــرى حســـن الشـــافعى فــى / الموافقــة علـــى تعيـــين الـــدكتور 

 .بالكلية) بقسم الهندسة اإلنشائية(الشاغرة 
الشـاغرة ) وظيفـة أسـتاذ مسـاعد(منال عبـد السـالم سـالم فـى / قة على تعيين الدكتورة المواف 

 .بالكلية) بقسم هندسة األشغال العامة(
بقسـم (الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  حسين زين قرنى حسين/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) هندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج
 

 :كلية الزراعة ●
 الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى أسامة قنصوه أحمد عبد الحميـد /  وافقة على تعيين الدكتورالم

 . بالكلية) الكيمياء الحيويةبقسم (
بقسـم ( الشـاغرة) وظيفة أستاذ(فـى جابر محمد جمعة شهاب /  الموافقة على تعيين الدكتور
 . بالكلية) الكيمياء الحيوية

 :كلية الطب البيطرى ●
) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى عمـــر محمـــد صـــالح الـــدين الطـــوخى /  تعيـــين الـــدكتور الموافقـــة علـــى

 . بالكلية) الجراحة والتخدير واألشعةبقسم ( الشاغرة
وظيفـــة أســـتاذ (فـــى خالـــد ســـيد شـــعبان ســـيد / اقتـــراح الكليـــة الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور 

 .بالكلية) أمراض الدواجنبقسم (الشاغرة ) مساعد

 
 :كلية الطب البيطرى ●

وظيفــة (فــى  رحــاب علــى محمــد محمــد الحلــو/ اقتــراح الكليــة الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتورة 
 .بالكلية) بقسم الميكروبيولوجيا(الشاغرة ) مدرس



 
 

 ١٣         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

ـــى تعيــين الــدكتورة  وظيفــة (فــى  أيــة بــدوى عبــد الســالم أبــو زيــد/ اقتــراح الكليــة الموافقــة عل
 .بالكلية) بقسم الرقابة الصحية على األغذية(الشاغرة ) مدرس
 

 :كلية دار العلوم ●
) وظيفــة أســتاذ(فـــى عبــد الســالم الســيد حامــد /  لكليــة الموافقــة علــى تعيــين الــدكتوراقتــراح ا

 . بالكلية) النحو والصرف والعروضبقسم ( الشاغرة
 

 :كلية دار العلوم ●
) درسوظيفة م(فى  يوسف محمد يوسف السيد/ اقتراح الكلية الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالكلية) بقسم الشريعة االسالمية(الشاغرة 
 
 :كلية اإلعالم ●

وظيفـــة (فــــى شـــيماء ذو الفقـــار حامـــد زغيـــب /  لكليـــة الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتورةاقتـــراح ا
 . بالكلية) اإلذاعةبقسم ( الشاغرة) أستاذ

 :اإلعالمكلية  ●
وظيفـة أسـتاذ (فـى رز غـالى محـرز حسـين محـ/ اقتراح الكلية الموافقـة علـى تعيـين الـدكتور 

 .بالكلية) الصحافةبقسم (الشاغرة ) مساعد
 :كلية اآلثار ●

) وظيفـــة أســـتاذ(فــــى أســـامة محمـــد مصـــطفى محمـــد الفقـــى /  الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور
 . بالكلية) ترميم اآلثاربقسم ( الشاغرة

الشـاغرة ) مسـاعد وظيفة أستاذ(مايسة محمد على محمد فى / الموافقة على تعيين الدكتورة 
 .بالكلية) بقسم ترميم االثار(

) وظيفـة أسـتاذ مسـاعد(فـى أبـو بكـر محمـد أبـو بكـر موسـى / الموافقة علـى تعيـين الـدكتور 
 بالكلية) ترميم اآلثاربقسم (الشاغرة 

 

 :كلية اآلثار ●
) وظيفــــة أســــتاذ(فـــــى رمضــــان عــــوض رمضــــان عبــــد اهللا /  الموافقــــة علــــى تعيــــين الــــدكتور

 . بالكلية) ترميم اآلثاربقسم ( الشاغرة



 
 

 ١٤         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 :كلية الحاسبات والمعلومات ●
) وظيفــة مــدرس(فــى  أيمــن طــه عــوض اهللا محمــد فرحــات/ الموافقــة علـــى تعيــين الــدكتور  

 .بالكلية) بقسم نظم المعلومات(الشاغرة 
 :معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية ●

 الشـاغرة) وظيفـة أسـتاذ(فــى اطر السـيد محمـد السـيد علـى خـ/  الموافقة على تعيين الدكتور
 . بالمعهد) اإلحصاء الحيوى والسكانىبقسم (

 
 :المعهد القومى لألورام ●

 الشــاغرة) وظيفــة أســتاذ(فـــى أحمــد محمــد عبــد العزيــز زاهــر /  الموافقــة علــى تعيــين الــدكتور
 . بالمعهد) األشعة العالجية والطب النووىبقسم (

 الشــاغرة) وظيفــة أســتاذ(فـــى ه ســيد علــى محمــد موســى هبــ/  الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة
 . بالمعهد) الباثولوجيا اإلكلينيكيةبقسم (

 :المعهد القومى لألورام ●
الشـاغرة ) وظيفـة مـدرس(فـى  ياسـر محمـد مصـطفى محفـوظ/ الموافقة علـى تعيين الدكتور 

 .بالمعهد) بقسم األشعة التشخيصية(
 

الشـــاغرة ) وظيفـــة مـــدرس(فـــى  ســـامى ســـعيد العـــزب محمـــد/ الموافقـــة علــــى تعيـــين الـــدكتور 
 .بالمعهد) بقسم األشعة التشخيصية(

 
 :المعهد القومى لألورام ●
) مســـاعد وظيفـــة أســـتاذ(فــــى عمـــرو جـــابر موســـى أحمـــد /  الموافقـــة علـــى تعيـــين الـــدكتور 

 .بالمعهد) األشعة العالجية والطب النووىبقسم ( الشاغرة
 :المعهد القومى لعلوم الليزر ●

ـــدكتور  ) وظيفـــة مـــدرس(محمـــود عبـــد الحميـــد أحمـــد محمـــد  فـــى / الموافقـــة علـــى تعيـــين ال
 .بالمعهد) بقسم تطبيقات الليزر فى القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة(الشاغرة 

 :التربية النوعيةكلية  ●
) وظيفــة أســتاذ مســاعد(فــى حنــان محمــد إســماعيل حســنين / الموافقــة علــى تعيــين الــدكتورة 

 .بالكلية) اإلعالم التربوىبقسم (اغرة الش
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 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 :رياض األطفالكلية  ●
الشـاغرة ) وظيفة أسـتاذ مسـاعد(فى نجالء السيد عبد الحكيم / الموافقة على تعيين الدكتورة 

 .بالكلية) العلوم التربويةبقسم (

 :المستشفيات الجامعية ●

عـالج (فى وظيفـة زميـل ت عماد الدين عبد النعيم سالم بخي/ تعيين الدكتور  الموافقة علي
والمعادلـــة لدرجـــة مـــدرس بالكـــادر الجـــامعى  بمستشـــفيات جامعـــة القـــاهرة) طبيعـــى للجراحـــة

 .وذلك على الوجه المعروض )م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(رقم وذلك طبقًا للقانون 
) ميـاء حيويـةيك(فـى وظيفـة زميـل ه محمـد علـى ـعادل شحاتـ/ تعيين الدكتور  الموافقةعلي 

والمعادلــة لدرجــة مــدرس بالكــادر الجــامعى وذلــك طبقــًا  عــة القــاهرةبمستشــفيات جام
  )م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(رقم للقانون 

فــى وظيفــة زميــل عمــر عبــد العلــيم عبــد المــنعم علــى رجــب / تعيــين الــدكتور  الموافقــةعلي 
بمستشـــفيات جامعـــة القـــاهرة والمعادلـــة لدرجـــة مـــدرس ) ابجراحـــة المـــخ واألعصـــ(

 ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(رقم طبقًا للقانون بالكادر الجامعى وذلك 
طــب (نانســى عبــد الســالم أحمــد جمعــه فــى وظيفــة زميــل / تعيــين الــدكتورة  الموافقــة علــي 

بمستشـــفيات جامعـــة القـــاهرة والمعادلـــة لدرجـــة مـــدرس بالكـــادر الجـــامعى ) األطفـــال
 ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(رقم وذلك طبقًا للقانون 

 :المستشفيات الجامعية ●

طـب (إيمـان محمـد أسـامة التـونى حجـازى فـى وظيفـة زميـل / تعيـين الـدكتورة  قة عليالمواف
بمستشفى المعهد القومى لألورام والمعادلة لدرجة مـدرس بالكـادر الجـامعى ) األورام

 )م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(رقم وذلك طبقًا للقانون 
 
 تعاقد

 :كلية الهندسة ●
عميــد الكليــة الفنيــة العســكرية (إســماعيل محمــد محمـــد / الــدكتوراألســتاذ تعاقــد  بنــاء علــي

األســبق وعضــو مجــالس إدارة مصــانع وزارة اإلنتــاج الحربيــة والخبيــر المتخصــص 
 هندســة المنــاجم والبتــرول والفلــزاتم ـبقســفــى مجــال هندســة الحفــر والتفجيــر للعمــل 

طبقـــًا لـــنص لمـــدة أربـــع ســـنوات وتحديـــد قيمـــة المكافـــأة المســـتحقة لســـيادته ) بالكليـــة



 
 

 ١٦         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

لســـنة  )٨٤(مـــن قـــانون تنظـــيم الجامعـــات والمســـتبدلة بالقـــانون رقـــم ) ١٢٣(ة المـــاد
  )م٢٠١٢(

 
 :كلية الهندسة ●

أســــتاذ علــــوم وتكنولوجيــــا المــــواد (حســـــن الســـــيد الشــــال / الــــدكتوراألســــتاذ على تعاقــــد بنــــاء
هندسـة م ـبقسـوالخامات السابق بجامعة فلوريدا بالواليات المتحدة األمريكية للعمـل  

لمـــــدة أربـــــع ســـــنوات وتحديـــــد قيمـــــة المكافـــــأة ) بالكليـــــة والبتـــــرول والفلـــــزات المنـــــاجم
مــــــن قــــــانون تنظــــــيم الجامعــــــات ) ١٢٣(طبقــــــًا لــــــنص المــــــادة المســــــتحقة لســــــيادته 

  )م٢٠١٢(لسنة  )٨٤(والمستبدلة بالقانون رقم 

 

 :كلية الهندسة ●
عزيـــز شـــرف عصــام عبـــد ال/ مــذكرة المعروضــة بشــأن حالــة األســـتاذ الدكتـــوربنــاء علــي ال
 بكلية الهندسة ) األستاذ المتفرغ بقسم هندسة األشغال العامة(

علـي أن يكـون تعاقـد ، قرر المجلس الموافقـة علـى المذكرة المعروضــة 
ســـيادته أســـتاذ غيـــر متفـــرغ لمـــده عـــام اعتبـــارًا مــــن 

وبمكافــــأة قــــدرها ، تــــاريخ موافقــــة مجلــــس الجامعــــة 
 .شهرياً ) جنيه ١٥٠٠(

األســتاذ (يحيــى زكريــا بهــنس / كرة المعروضــة بشــأن حالــة األســتاذ الــدكتورمــذبنــاء علــي ال 
 بكلية الهندسة ، ) بقسم هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

 :معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية ●
عبــد العزيـز / الـدكتوراألسـتاذ تعاقـد تجديـد الموافقة على  المعهداقتراح قرر المجلس ارجاء 
 علــــوم الحاســــب والمعلومــــاتم ـبقســــاألســــتاذ الســــابق (العزيــــز خمــــيس محمــــد عبــــد 

) جنيه ١٥٠٠(لمدة عام مع تحديد قيمة المكافأة المستحقة لسيادته بواقع ) بالمعهد
مــن قــانون تنظــيم الجامعــات والمســتبدلة بالقــانون ) ١٢٣(طبقــًا لــنص المــادة شــهريًا 

 للجلسة القادمة )م٢٠١٢(لسنة  )٨٤(رقم 
 اعارة

 األسـتاذ( رجـب موسـى محمـد موسـى/ الـدكتوراألسـتاذ  إعـارةعلـى  الموافقـةمجلـس قرر ال
خبيـــرًا للطـــرق بـــوزارة النقـــل واالتصـــاالت (للعمـــل ) بالكليـــة هندســـة اإلشـــغال العامـــةبقســـم 

 ) م١٥/٢/٢٠١٤(لمدة عام اعتبارًا من ) بسلطنة عمان
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 تجديد اعارة
 :الهندسةكلية  ●

بقســـم  األســـتاذ( حســـام الـــدين أحمـــد رفعـــت/ الـــدكتوراألســـتاذ  تجديـــد إعـــارةعلـــى  الموافقـــة
ـــــدروليكا ـــــرى والهي ـــــة (للعمـــــل ) بالكليـــــة هندســـــة ال بشـــــركة الجرافـــــات البحريـــــة الوطني

  )م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) باإلمارات
هندسـة بقسـم  األسـتاذ المسـاعد( رفيـق صـفوت جنـدى/ الـدكتور تجديـد إعـارةعلـى  الموافقة

للعـــام ) بجامعـــة النيـــل بمصـــر(للعمـــل ) بالكليـــة ات واالتصـــاالت الكهربيـــةاإللكترونيـــ
 م٢٠١٣/٢٠١٤(الجامعى الثامن 

 :الهندسةكلية  ●
هندســة بقســم  المــدرس( محمــود محمــد إبــراهيم طــاش/ الــدكتور تجديــد إعــارةعلــى  الموافقــة

بجامعــــة ســــلمان بــــن عبــــد العزيــــز (للعمــــل ) بالكليــــة المنــــاجم والبتــــرول والفلــــزات
  )م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) عوديةبالس

 
 :المعهد القومى لألورام ●

األســـتاذ بقســـم (إيمـــان محمـــد زكـــى عليـــوة / الموافقـــة علـــى تجديـــد إعــــارة األســـتاذة الـــدكتورة 
للعــام الجــامعى ) بمصــر ٥٧٣٥٧بمستشــفى (للعمــل ) األشــعة التشخيصــية بالمعهــد

 ) م٢٨/٢/٢٠١٥(حتى ) م١/٣/٢٠١٤(اعتبارًا من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
األســتاذ بقســم (محمــد هــانى محمــد حســين / الموافقــة علــى تجديــد إعـــارة األســتاذ الــدكتور  

للعــام الجــامعى ) بمصــر ٥٧٣٥٧بمستشــفى (للعمــل ) طــب أورام األطفــال بالمعهــد
 )م٢٠١٣/٢٠١٤(الثامن 

بقســم األشــعة  األســتاذ المســاعد(ياســـر ســيد بيــومى / الموافقــة علــى تجديــد إعـــارة الــدكتور 
) بمدينـــة الملـــك فهـــد الطبيـــة بالســـعودية(للعمـــل ) العالجيـــة والطـــب النـــووى بالمعهـــد

ــــــارًا مــــــن ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعــــــام الجــــــامعى الســــــابع  ــــــى ) م٦/١/٢٠١٤(اعتب حت
 )م٥/١/٢٠١٥(
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 قيام باعمال
 
 :كلية العلوم ●

د األسـتاذ بناء علي المذكرة المعروضة بشأن إعادة عرض موضـوع مـن يقـوم بعمـل السـي
 الدكتور عميد كلية العلوم نظرًا لظروفه الصحية ، 

شـريف / قرر المجلس الموافقـة علـى مـذكرة السـيد األسـتاذ الـدكتور
ــة بتفــويض  ــد المجيــد شــريف عميــد الكلي مــراد عب

ممـــدوح إبـــراهيم نصـــار وكيـــل / األســـتاذ الـــدكتور
ـــا والبحـــوث بتســـيير أمـــور  الكليـــة للدراســـات العلي

 .الكلية 
 اب علميةمنح الق

 :كلية اآلداب ●
ـــم اللغـــة االســبانية (رشــا محمــد عبــودى إبــراهيم / الموافقــة علــى مــنح الــدكتورة  المـــدرس بقسـ

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) وآدابها بالكلية
 :اآلدابكلية  ●

األســتاذ (عــالء الــدين علــى علــى صــابر / علــى منـــح الدكتـــور  عــدم الموافقــةقــرر المجلــس
ــــةالمســــا ــــة بالكلي ــــة والالتيني ـــــة (اللقـــــب العلمـــــى ) عد بقســـــم الدراســــات اليوناني لوظيف
 ).أستاذ

 :اآلدابكلية  ●
المـدرس بقســم (منـى حسـين صـبرى سـرايا / علـى منــح الدكتــورة  عدم الموافقـةقرر المجلس

 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) اللغة الفرنسية وآدابها بالكلية
 
 
 :صر العينىطب قكلية  ●

مـى محمــود شـريف صـالح الـدين شـريف / علـى منــح الدكتــورة  عـدم الموافقـةقرر المجلـس
اللقـــب العلمـــى ) األســتاذ المســاعد بقســـم الباثولوجيــا االكلينيكيــة والكيميائيــة بالكليــة(
 ).لوظيفـة أستاذ(
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لســنباطى محمــد إبــراهيم عبــد الخــالق ا/ علــى منـــح الدكتـــور  عــدم الموافقــةقــرر المجلــس  
 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) المـدرس بقسـم التخديـر بالكليـة(

 
 :طب قصر العينىكلية  ●

األستاذ المساعد بقسم جراحـة (أحمـد حسـين محمـد جعفـر / الموافقة علـى منـح الدكتـور
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) القلـب والصـدر بالكلية

المــــدرس بقســــم الباثولوجيـــا (آمـــال عبـــده عبـــد العـــال حنفــــى / لـــدكتورة الموافقـــة علـــى مـــنح ا
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية

المـــدرس بقســـم الباثولوجيــا (أمــل ســليمان نصــر ســيد ســليمان / الموافقــة علــى مــنح الــدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(مى اللقب العل) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية

 

 :كلية طب قصر العينى ●
المـدرس بقسـم الباثولوجيـا اإلكلينيكيـة (مريم حليم يعقوب خليل / الموافقة على منح الدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) والكيميائية بالكليـة

 
) م طـب األطفـال بالكليـةالمــدرس بقســ(محمد سعد أحمد البـاز / الموافقة على منح الدكتور 

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى 
المـــدرس بقســـم الرومــاتيزم والتأهيــل (وفــاء جــابر أحمــد نــوبى / الموافقــة علــى مــنح الــدكتورة  

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية
 :كلية طب قصر العينى ●

المــدرس بقســم الباثولوجيـا (د الوكيل حنان الحسينى محمد أحم/ الموافقة على منح الدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية

المـــــدرس بقســــم الباثولوجيــــا (إيمــــان رشـــدى محمــــد رضـــوان / الموافقـــة علـــى مــــنح الـــدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية

المـــدرس بقســـم طــب األطفــال (داليــا ســيد حســن أحمــد مســلم / ة علــى مــنح الــدكتورة الموافقــ
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية
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المـــــدرس بقســـــم (ســــحر عبــــد الحميــــد محمــــد حســــن طبــــق / الموافقــــة علــــى مــــنح الــــدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية الباثولوجيا

 :الطبيعىكلية العالج  ●
العـالج الطبيعـى المـدرس بقسـم (ماجدولين ميشيل سامى سعد / الموافقة على منح الدكتورة 

لوظيفـــــة أســـــتاذ (اللقـــــب العلمـــــى ) بالكليـــــة الضـــــطرابات الجهـــــاز العضـــــلى الحركـــــى
 ).مساعد

 :كلية الصيدلة ●
اء الكيميـــالمــــدرس بقســـم (هـــانى وجيـــه عبـــد الفتـــاح درويـــش / الموافقـــة علـــى مـــنح الـــدكتور 

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية التحليلية
الصـــيدالنيات المــــدرس بقســــم (إينـــاس أحمـــد محمـــد محمـــود / الموافقـــة علـــى مـــنح الـــدكتورة 
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) بالكليـة والصيدلة الصناعية

 

 :كلية اآلثار ●
المــدرس بقســم (عبد الخالق البيومى الشـيخة  عبد الخالق على/ الموافقة على منح الدكتور 
 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية اآلثار اإلسالمية

 
اآلثـــار المـــدرس بقســـم (أبـــو الحســـن محمـــود بكـــرى موســـى / الموافقـــة علـــى مـــنح الـــدكتور 

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية المصرية
األستاذ المساعد بقسم ترميم (محسن محمد صالح محمد / رالموافقة علـى منـح الدكتـو 

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) اآلثار بالكلية
األستاذ المساعد بقسم (عبد العزيز صالح عبد العزيز سالم / الموافقة على منح الدكتـور

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) اآلثار اإلسالمية بالكلية
 :اتكلية الحاسبات والمعلوم ●

تكنولوجيـــــا المــــــدرس بقســــــم (معتـــــز أحمـــــد زكـــــى الصـــــبان / الموافقـــــة علـــــى مـــــنح الـــــدكتور 
 ● ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) بالكلية المعلومات

 :معهد الدراساوالبحوث التربوية 



 
 

 ٢١         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

األستاذ المساعد بقسم (أشـرف بهجـات عبد القوى أبو العينين / الموافقة علـى منـح الدكتـور
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) ج وطرق التدريس بالمعهدالمناه

 :المعهد القومى لعلوم الليزر ●
األستاذ المساعـد بقسـم تطبيقات (طارق عبـد اهللا الطيب أحمد / الموافقة علـى منـح الدكتـور

لوظيفة (اللقب العلمى ) الليـزر فـى القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة بالمعهد
 ).أستاذ

 :المعهد القومى لعلوم الليزر ●
تطبيقــات المـــدرس بقســـم (أحمــد نظمــى عبــد اللطيــف كســاب / الموافقــة علــى مــنح الــدكتور 

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) بالمعهد الليزر الطبية
 
 :المستشفيات الجامعية ●

بيعــــى أشــــرف رمضــــان حـــافظ إستشــــارى مســــاعد العــــالج الط/ الموافقـــةعلي مــــنح الــــدكتور 
والمعادلـــة لدرجـــة بمستشـــفيات جامعـــة القـــاهرة ، اللقـــب العلمـــى لوظيفـــة إستشـــارى ، 

  )م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥( رقم أستاذ بالكادر الجامعى وذلك طبقًا للقانون
 :المستشفيات الجامعية ●

 )الباثولوجيــا اإلكلينيكيــة(زميـل عمــرو الســيد عبـد العزيــز زاهــر / الموافقـة علــي مــنح الـدكتور
ــــألورام  اللقــــب العلمـــــى  بمستشــــفى ــــومى ل ـــــة إستشــــارى مســــاعد(المعهــــد الق ) لوظيف

ــًا للقــانون رقــم  ) ١١٥(والمعادلــة لدرجــة أســتاذ مســاعد بالكــادر الجــامعى وذلــك طبق
 م١٩٩٣(لسنة 

 
 

 مسائل تنظيمية
 
 :كلية اآلداب ●

ــــــــي قــــــــرار مجلــــــــس الدراســــــــات العليــــــــا والبحــــــــوث بجلســــــــته المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ  بنــــــــاء عل
القاضـى بالموافقــة علـى إنشــاء دبلـوم دراســات اإلبـداع وتطبيقاتــه ) م١٧/٣/٢٠١٤(



 
 

 ٢٢         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

وكيــل الكليــة للدراســات / د.بقســم علــم الــنفس علــى أن يتبــع الســيد أ) دبلــوم مهنــى(
 العليا والبحوث بكلية اآلداب ، 

وافـــق المجلـــس علـــى أن تكـــون تبعيـــة الـــدبلوم لألســـتاذ الـــدكتور عميـــد 
 .الكلية

 :كلية اآلداب ●
 ●ى إنشاء دبلوم الفلسفة السياسية ضمن برامج التعليم المفتوح ،الموافقة عل

 

بنــاء علــي اقتــراح الكليــة الموافقــة علــى رفــض الــدكتوراه المهنيــة فــى جميــع التخصصــات 
 ، " دبلومة مهنية"على أن يكون المسمى 

 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض
 
 :كليةالحقوق

ط مجموعـــات المســـاعدة العلميـــة للطـــالب إلـــى نشـــاط مركـــز الموافقـــة علـــى إضـــافة نشـــا
 الدراسات القانونية للتنمية اإلدارية ، 

شــاهندة / بنــاءعلي خطــاب المجلــس األعلــى للجامعــات بشــأن الــتظلم المقــدم مــن الــدكتورة 
 المدرس بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بكلية اآلداب ، (عزت عبد القادر محمد 

وضــوع مــن جــدول األعمــال المعــروض قــرر المجلــس ســحب الم   
لحــــين آداء دورات تنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئــــة 

 . التدريس
 

 :معهد البحوث والدراسات األفريقية ●
الموافقــة علــى إصــدار الالئحــة الداخليــة وتشــكيل مجلــس إدارة برنــامج الماجســتير المهنــى 

ء مركـز للتـراث فى إدارة التراث العلمـى االفريقـى بنظـام التعلـيم االلكترونـى ، وٕانشـا
العالمى بالمعهد وتنفيذ برنامج بحثى عن التوعية بالتراث العالمى األفريقى وكـذلك 
 إنشاء كرسى اليونسكو للتراث العالمى األفريقى فى جامعة القاهرة ومقره المعهد ،

. 
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 :كلية التمريض ●
الموافقــــــــة علــــــــي  قــــــــرار مجلــــــــس شــــــــئون التعلــــــــيم والطــــــــالب بجلســــــــته المنعقــــــــدة بتــــــــاريخ 

ـــة (إنشـــاء قســــم تمـــريض المســــنين القاضـــى بعـــرض موضـــوع ) م١٦/٣/٢٠١٤( مرحل
 التمريض ، بكلية) البكالوريوس

 
 :كلية الصيدلة ●

الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار مجلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ 
اســتنتاج التركيــب "القاضــى بالموافقــة علــى تغييــر عنــوان مقــرر ) م١٢/١/٢٠١٤(

بدبلــوم رقابــة األدويـــة وتأكيـــد الجـــودة ) ١٢١٣كـود (للمركبـات الطبيعيـة  الكيميائى
ـــودة للمنتجــات الطبيعيــة"ليصــبح  ـــة وتأكيـــد الجـ  Quality" (رقابـ control  of 

natural products ( دون تغيير المحتوى العلمى بكلية الصيدلة ، 
 

  معهد الدراسات والبحوث التربوية
جلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار م

شــعبة (القاضــى بالموافقــة علــى تقــديم الــدبلوم العامــة فــى التربيــة ) م١٧/٣/٢٠١٤(
يـومى الجمعـه  الدراسـات والبحـوث التربويـة بمعهـد) إعداد معلم التعليم العام والفنى

فس المـدارس علـى والسبت لمعلمى المدارس الخاصة وأن تـؤدى التربيـة العمليـة بـن
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(أن يتم التنفيذ من العام الجامعى 

 :إدارة الجامعة ●
الموافقــة علــي  المذكرةالمعروضــة بشــأن تفــويض األســتاذ الــدكتور رئــيس الجامعـــة بإصـــدار 
قــــرارات إنهـــاء الخدمـــة فـــى حـــاالت انقطـــاع الســـادة أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة 

قطاع القانونيـة أو مـن يعمـل بشـكل غيـر رسـمى لـدى المعاونة التى تجاوز مدة اإلن
 أى جهة آخرى أيًا كان المسمى ، 

) م١٦/٣/٢٠١٤(الموافقةعلي قرار مجلس شئون التعلـيم والطـالب بجلسـته المنعقـدة بتـاريخ 
ــــــى  ــــــة عل ــــــل الخــــــدماتالقاضــــــى بالموافق ــــــات مقاب ــــــى ُتحصــــــل بالكلي  المســــــاهمات الت

 ، ليات الجامعة التى تؤدى للطالب وتوحيدها على مستوى ك
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الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إلزام جميع كليـات ومستشـفيات الجامعـة واألمـاكن 
خبيـر ـ المسـئول وقايـة ـ مسـتخدم ـ فنـى (المعنية بالتعامل مـع المـواد المشـعة سـواء 

بالحصول على دورة فى الوقاية اإلشعاعية لمدة شهر كامل بمركز الدراسـات ...) 
 يقاتها السلمية ، النووية وتطب

الموافقة علي المـذكرة المعروضـة بشـأن تفعيـل برنـامج الكليـات التكنولوجيـة فـى تخصـص 
المنشـــــأت النوويـــــة بالتعـــــاون مـــــع وزارة التعلـــــيم العـــــالى بمركـــــز الدراســـــات النوويـــــة 

 وتطبيقاتها السلمية على أن تكون الدراسة لمدة عامين ، 
 

 تعديل لوائح

 :كلية العالج الطبيعى ●
) م١٦/٣/٢٠١٤(لموافقة علي قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ ا

) مرحلـــة البكـــالوريوس(إجـــراء تعـــديل علـــى الالئحـــة الداخليـــة القاضـــى بالموافقـــة علـــى 
 ، بكلية العالج الطبيعى

 

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

القاضى بالموافقة على الالئحة اإلدارية والمالية لدرجة ) م١٧/٣/٢٠١٤(
" إعادة إحياء المناطق التاريخية للمدن"الماجستير فى التصميم العمرانى 

جامعة اإلسكندرية كلية الفنون (و) جامعة القاهرة كلية الهندسة( باالشتراك بين
 هندسة ، بكلية ال) جامعة كوتبس بألمانيا(و) الجميلة

 :كلية الحاسبات والمعلومات ●
) م١٦/٣/٢٠١٤(الموافقة علي قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ 

ـــــى   تعـــــديل فـــــي الالئحـــــة الداخليـــــة نظـــــام الســـــاعات المعتمـــــدةالقاضـــــى بالموافقـــــة عل
 الحاســــبات الخاصــــة بنظــــام االمتحانــــات بكليــــة) ١٢(المــــادة ) مرحلــــة البكــــالوريوس(

 والمعلومات ، 
 
 



 
 

 ٢٥         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
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 :كلية الحاسبات والمعلومات ●
) م١٧/٣/٢٠١٤(الموافقــة علــي قــرار مجلــس الدراســات العليــا والبحــوث بجلســته المنعقــدة بتــاريخ 

لكــل مــن ) مرحلــة الدراســات العليــا(القاضــى بالموافقــة علــى التعــديالت بالالئحــة الداخليــة 
بدرجـة الـدكتوراه ) ٣٥(لـى مـن المـادة بدرجة الماجستير والنقطـة األو ) ٤(رقم ) ٢٩(المادة 

 بكلية الحاسبات والمعلومات ، 
 :معهد الدراسات والبحوث التربوية ●

الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار مجلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ 
مـــــن ) ٧٩(، ) ٦٦(القاضـــــى بالموافقـــــة علـــــى تعـــــديل المـــــادتين ) م١٧/٣/٢٠١٤(

 ، بمعهد الدراسات والبحوث التربوية )ساعات المعتمدةنظام ال(الالئحة الداخلية 
الموافقةعلي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 

القاضى بالموافقة على تفعيل الدبلوم المهنية فى التربية ) م١٧/٣/٢٠١٤(
بمعهد  )م٢٠١٤/٢٠١٥(فى العام الجامعى ) القياس النفسى والتربوى(تخصص

 ، سات والبحوث التربويةالدرا
 

 مسائل مالية
 :كلية اآلثار ●

) علــــوم البيئــــة اآلثاريــــة(الموافقـــة علــــى تقــــدير قيمــــة الرســــوم الدراســـية لبرنــــامج ماجســــتير 
المشترك بين قسم اآلثار المصرية كلية اآلثار جامعـة القـاهرة وكليـة العلـوم جامعـة 

) جنيـه١٩٥٠(اآلتى أربعةآالف جنيه مصرى وتقسم كـ) جنيه٤٠٠٠(كولون بمبلغ 
/ مــــن المســــاهمات لصــــالح حـــــ% ٤٠. (ألــــف وتســــعمائة وخمســــون جنيــــه مصــــرى

ألفــــان ) جنيــــه مصــــرى٢٠٥٠) (لصــــالح الكليــــة% ٦٠تطــــوير الدراســــات العليــــا ، 
 وخمسون جنيه مصرى مقسمة على فصلين دراسيين ، 

 ادارة الجامعة
 )٢٠١٤/٢٠١٥(ة الماليةاالحاطة علما بالمذكرة بشان مشروع موزانة جامعة القاهرة للسن

 بناء علي المذكرة بشان تحديد قيمة المكافاة الخاصة باجراء انتخابات القيادات الجامعية
قــــرر المجلــــس توحيــــد قيمــــة المكافــــاة الخاصــــة بانتخابــــات القيــــادات الجامعيــــة للكليــــات 

 )خمسة االف جنية( ٥٠٠٠والجامعة ) ثالث االف جنيه(جنيه٣٠٠٠
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 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

المعروضة بشان تعـديل نسـب اوجـه الصـرف المخصصـة للكليـات بالموافقة علي المذكرة 
لحــين %٢٠التــى يطبــق بهــا االنتســاب الموجــة مــع ارجــاء توزيــع نســبة المكافــاة ال

 توحيد قواعد صرف المكافاة
 

 شئون الطالب
 

 :كلية طب قصر العينى ●
الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار مجلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ 

محمـد مسـعد علـى / القاضى بعرض موضوع إيقاف قيد الطالب) م١٧/٣/٢٠١٤(
الســبع ـ المقيــد بدرجــة الماجســتير بكليــة طــب قصــر العينــى لمــدة ثــالث ســنوات 

لظــــــروف عملــــــه بقــــــوات ) م١/١٠/٢٠١٣(حتــــــى ) م١/١٠/٢٠١٠(اعتبــــــارًا مــــــن 
 الحرس الجمهورى ، 

 
 :كلية طب قصر العينى ●

عمـر سـعد سـيد / المعـروض بشـان حالـة الطالـبتماس علي االلقررالمجلس عدم الموافقة 
 عيسى المعيد بقسم األشعة التشخيصية بكلية طب قصر العينى ، 

 
 
 :كلية الحاسبات والمعلومات ●

الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار مجلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ 
ل أحمــد يوســف منــا/ القاضــى بالموافقــة علــى إيقــاف قيــد الطالبــة) م١٧/٣/٢٠١٤(

الفقى ـ المقيدة بدرجة الدكتوراه بالكلية لمدة ستة أشهر من العام الرابـع اعتبـار مـن 
ــــــى ) م١/١٠/٢٠١٣( ــــــة الحاســــــبات لظروفهــــــا المرضــــــية ) م١/٤/٢٠١٤(حت بكلي

 ،  والمعلومات
 :إدارة الجامعة ●

 القاهرة الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن موقف الطالب الوافدين العراقيين بجامعة 
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على أن يطبق على الطـالب الوافـدين السـوريين بالنسـبة للدراسـات 
 . العليا ما يطبق على جميع الوافدين

محمــد إبــراهيم رســالن حجــازى / بنــاء علــي المــذكرة بشــأن االلتمــاس المقــدم مــن الــدكتور
 بكلية طب قصر العينى ، ) المعيد بقسم األمراض الباطنة الخاصة(

 موضوع لحين استكمال األوراق المطلوبةقرر المجلس إرجاء ال
المــدرس (ســامح محمــد عمــرو محمــد حســين / الموافقــة علــى ســحب قــرار تعيــين الــدكتور

 واعتباره كأن لم يكن ، ) بقسم طب األطفال بالكلية
 

 اتفاقيات تعاون
 :إدارة الجامعة ●
ــ الموافقــة علــي  دة بتــاريخ قــرار مجلــس شــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بجلســته المنعق

ن جامعــة القــاهرة ـاون بيـــول تعـــبروتوكــعلـــى  ةـى بالموافقـــالقاضــ) م١٨/٣/٢٠١٤(
 ،  تفاقية بازلكنولوجيا للدول العربية التابع إلوالمركز اإلقليمى للتدريب ونقل الت

 
ــــــي قــــــرار مجلــــــس الدراســــــات العليــــــا والبحــــــوث بجلســــــته المنعقــــــدة بتــــــاريخ   الموافقــــــة عل

الموافقــــة علــــى تجديــــد االتفاقيــــة بــــين جامعــــة القــــاهرة القاضــــى ب) م١٧/٣/٢٠١٤(
 وجامعة أولم بألمانيا والبرنامج التنفيذى لها ، 

 
 

 :كلية طب قصر العينى ●
الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار مجلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ 

هرة القاضى بالموافقة على تجديد مـذكرة التفـاهم بـين جامعـة القـا) م١٧/٣/٢٠١٤(
 باإلمارات العربية المتحدة ، ) إمارة الشارقة(وجامعة الشارقة ) كلية الطب(
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 :كلية الزراعة ●
خـــالل شـــهر فبرايـــر (الموافقـــة علـــي قـــرار مجلـــس الدراســـات العليـــا والبحـــوث بـــالتفويض 

) كليـة الزراعـة(القاضى بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة القـاهرة ) م٢٠١٤
 لتنمية إلنشاء مركز التنمية الوظيفية والمهنية ، ومؤسسه شورى ل

 :المعهد القومى لألورام ●
الموافقــــــة علـــــــي قــــــرار مجلـــــــس الدراســـــــات العليــــــا والبحـــــــوث بجلســــــته المنعقـــــــدة بتـــــــاريخ 

القاضى بالموافقـة على تجديـد مذكـرة التفاهم بين جامعـة القاهـرة ) م١٧/٣/٢٠١٤(
 بأمريكا ) مركز أم دى أندرسون لألورام( وجامعة تكساس) المعهد القومى لألورام(

 

 :كلية الحاسبات والمعلومات ●
خـــالل شـــهر فبرايـــر (الموافقـــة علـــي قـــرار مجلـــس الدراســـات العليـــا والبحـــوث بـــالتفويض 

ـــــاهرة ) م٢٠١٤ ـــــين جامعـــــة الق ـــــاهم ب ـــــى مـــــذكرة التف ـــــة عل ـــــة (القاضـــــى بالموافق كلي
معلومات باألكاديمية العربية وكلية الحاسبات وتكنولوجيا ال) الحاسبات والمعلومات

 للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، 
 

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

 
 
 :إدارة الجامعة ●

اسـات النوويـة الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن اعتماد الالئحـة الخاصـة بمركـز الدر 
 وتطبيقاتها السلمية بعد مراجعتها من األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة ، 

 
 تشكيل لجان

 :كلية الحقوق ●
 الموافقة على تشكيل لجنة إلدارة نظام المساعدات العلمية وأوجه توزيع حصيلة الدخل ، 
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) اعات العلميـةنظـام السـ(مـن توزيـع حصـيله دخـل ) ١(على أن ُيعـدل البنـد رقـم 
  من إجمالى الدخل إلى حصه وزارة المالية% ١٠إلى نسبه 

 
 هديـــــــــــــة.

 

 :كلية طب قصر العينى ●
عبــارة عــن ) بألمانيــا(الموافقــة علــي المــذكرة بشــأن قبــول الهديــة المقدمــة مــن جامعــة ليبــرج 

ـــــورو ٣٠٠٠(أدوات جراحـــــة بقيمـــــة  ـــــورو لألغـــــراض التعليميـــــة ) ي ثالثـــــة آالف ي
 .مع توجية الشكرلبحثية بكلية طب قصر العينى وا

 
 
 :العالج الطبيعىكلية  ●

شــادية عبــد العزيــز خليــل / مذكرةالمعروضــة بشــأن حالــة األســتاذة الــدكتورة الموافقــة علــي ال
األســــتاذ الســــابق بقســــم العــــالج الطبيعــــى الضــــطرابات مراحـــــل النمـــــو والتطـــــور (

 ،  طبيعىالعالج البكلية ) وجراحتهـا عند األطفال
 

 اجازات
 :العلومكلية  ●

التــى تجاوزتهــا ) م٢٨/١/٢٠١٤(حتــى ) م١/٩/٢٠١٣(الموافقــة علــى احتســاب الفتــرة مــن 
عقــب ) األســتاذ بقســـم علــم الحيــوان بالكليــة(راجيــة علــى شــرمى / األســتاذة الــدكتورة 

إنتهـــاء إعـــارة ســـيادتها لجامعـــة أكتـــوبر للعلـــوم الحديثـــة واآلداب بمصـــر علـــى أنهـــا 
 ) زة خاصة بدون مرتبإجا(

 
 :طب الفم واألسنانكلية  ●

التـــــــى ) م١٨/١/٢٠١٤(حتــــــى ) م٢٣/١٠/٢٠١٣(الموافقــــــة علــــــى احتســــــاب الفتــــــرة مــــــن 
األسـتاذ بقســم خـواص المـواد (ناهـد جـالل محمـد بكيـر / تجاوزتهـا األستاذة الدكتورة

ون إجـــازة خاصـــة بـــد(عقـــب إنتهـــاء إعـــارة ســـيادتها بالســـعودية علـــى أنهـــا ) بالكليـــة
 ) مرتب
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 :الهندسةكلية  ●
التــــى تجاوزهــــا ) م٤/٢/٢٠١٤(حتــــى ) م١/٩/٢٠١٣(الموافقــــة علــــى احتســــاب الفتــــرة مــــن 

األســــتاذ بقســـــم الهندســــة اإلنشــــائية (محمـــــود عبــــد الســــالم طــــه / األســــتاذ الــــدكتور 
عقــــب إنتهــــاء اإلجــــازة الخاصــــة بــــدون مرتــــب الممنوحــــة لســــيادته لمرافقــــة ) بالكليــــة

 ) إجازة خاصة بدون مرتب( الزوجة ، على أنها

التـــى تجاوزهـــا ) م١/٢/٢٠١٤(حتـــى ) م١٧/٧/٢٠١٣(الموافقـــة علـــى احتســـاب الفتـــرة مـــن 
األســــتاذ المســــاعد بقســـــم هندســــة اإللكترونيــــات (عمــــرو بــــدوى صــــدقى / الــــدكتور 

إجـازة خاصـة (عقـب إنتهـاء إعـارة سـيادته علـى أنهـا ) واإلتصاالت الكهربية بالكليـة
 )بدون مرتب

. 
التـــى تجاوزهـــا ) م٣١/١/٢٠١٤(حتـــى ) م١/٩/٢٠١٣(فقـــة علـــى احتســـاب الفتـــرة مـــن الموا

المـــدرس بقســــم هندســـة القـــوى الميكانيكيـــة (أحمـــد إبـــراهيم عبـــد الـــرحمن / الـــدكتور 
إجــازة خاصــة (عقــب إنتهــاء المهمــة العلميــة الممنوحــة لســيادته علــى أنهــا ) بالكليــة

 )بدون مرتب

 
 :الهندسةكلية  ●

التــى تجاوزهــا ) م٢٢/٢/٢٠١٤(حتــى ) م٢٨/٩/٢٠١٣(ســاب الفتــرة مــن الموافقــة علــى احت
المدرس المتفرغ بقسـم الرياضـيات والفيزيقـا الهندسـية (سعيد إبراهيم عواد / الدكتور 
عقب إنتهاء اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجه ، على أنها ) بالكلية

 ) إجازة خاصة بدون مرتب(
 :الزراعةكلية  ●
التــى تجاوزهــا ) م٢٦/١/٢٠١٤(حتــى ) م١٥/٨/٢٠١٣(موافقــة علــى احتســاب الفتــرة مــن ال

األسـتاذ بقســم الميكروبيولوجيـا (حسين مصطفى محمد الخـواص / األستاذ الدكتور 
عقـب إنتهـاء اإلجـازة الخاصـة الممنوحـة  لسـيادته لمرافقـة الزوجـة ) الزراعية بالكلية

 ) إجازة خاصة بدون مرتب(، على أنها 
. 
 



 
 

 ٣١         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 ●تاسـتقاال ●
 :كلية طب قصر العينى ●

مــروان محمــد رأفــت محمــود القوصــى / ور ـن الدكتـــة مـــقبــول االســتقالة المقدمــالموافقـة علــى 
) م١/٧/٢٠١٣(اعتبـارًا مـن )  بالكليـة األشـعة التشخيصـيةبقسـم  األستاذ المسـاعد(
ته بسـداد مــا قـد مع إلزام سياد) ـازة رعاية األسرة الممنوحة لسـيادتهإجـهاء نتـب اعق(

 .يكون مستحقًا عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة 
بقســم  المــدرس(حســين إبــراهيم أدهــم / ور ـن الدكتـــة مـــقبــول االســتقالة المقدمــالموافقــة علــى 

ـهاء نتـــال( اليـــوم التـــالى )م٧/٥/٢٠١٣(اعتبـــارًا مـــن )  بالكليـــة األشـــعة التشخيصـــية
مـع إلـزام سـيادته بســداد مــا قـد يكـون ) ب لمرافقة الزوجـةـازة الخاصة بدون مرتجاإل

 .مستحقًا عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة 
 
 :كلية الهندسة ●

وائــــل جمــــال الــــدين محمــــد عبــــد / ور ـن الدكتـــــة مـــــقبــــول االســــتقالة المقدمــــالموافقــــة علــــى 
رًا مــــــــن اعتبــــــــا)  بالكليــــــــة هندســــــــة الطيــــــــران والفضــــــــاءبقســــــــم  المــــــــدرس(الــــــــرحمن

مـع إلـزام سـيادته بســداد مــا )عقب انتهـاء إعـارة سـيادته بالسـعودية( )م١/٩/٢٠١٣(
 .قد يكون مستحقًا عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة 

 
 :المعهد القومى لعلوم الليزر ●

أحمــــــد محمــــــود محمــــــد عبــــــد / ور ـن الدكتـــــــة مـــــــقبــــــول االســــــتقالة المقدمــــــالموافقــــــة علــــــى 
تطبيقـــات الليــزر فـــى القياســات والكيميـــاء الضــوئية والزراعـــة بقســم  رسالمـــد(المــنعم
عقـــب انتهـــاء المهمـــة العلميـــة الممنوحـــة ( )م٢٤/٣/٢٠١٤(اعتبـــارًا مـــن ) بالمعهـــد
مع إلزام سيادته بسـداد مــا قـد يكـون مسـتحقًا عليـه مـن التزامـات ماليـة قبـل  )لسيادته

 .الكلية والجامعة 
 
 
 
 



 
 

 ٣٢         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 انهاء خدمة
 :ر العينىطب قصكلية  ●

 طـب األطفـالبقسـم  األستاذ( أيمن على حسن حبيبه/ الدكتوراألستاذ الموافقة على اعتبار 
ــارًا مــن  مســتقيالً ) بالكليــة ) م١٥/٧/٢٠١٣(مــن عملــه واعتبــار خدمتــه منتهيــة اعتب
طبقــًا لــنص المــادة  )إعــارة ســيادتهنتهــاء اانقطاعــه عــن العمــل عقــب ( بســبب وذلــك

، مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقًا ) لجامعـاتقانون تنظيم ا(من ) ١١٧(
 عليه من التزامات مالية

 
 

 اجازات
 
 :التخطيط العمرانى واإلقليمىكلية  ●

/ لـدكتورل بـتجديـد األجـازة الخاصـة بـدون مرتـعلـى  الموافقـة عـدم اقتراح الكلية بناء علي
نيــة االقليميــة لمرافقــة التنميــة العمرابقســم  المــدرس( حســام محمــد ســمير عبــد الســالم

 بالكلية ، ) م١/١/٢٠١٤(اعتبارًا من  )الزوجة لمدة عام ثالث
 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض

/ لـدكتورل بـتجديـد األجـازة الخاصـة بـدون مرتـعلـى  الموافقـة عـدم اقتراح الكلية بناء علي
العمرانيــة االقليميــة لمرافقــة التنميــة بقســم  المــدرس( متــولى فتحــى متــولى محمــد إمــام

 بالكلية ، ) م٩/١٢/٢٠١٣(اعتبارًا من  )الزوجة لمدة عام
 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض

 
 

. 
 
 

 

. 
 



 
 

 ٣٣         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 ●تعيين فى وظيفة زميل  ●
. 

 ●تجديـد إعارات  ●
 
. 

، مع إلزام سيادته  المعهدالموافقة على اقتراح : القــرار  ●
د يكون مستحقًا عليه من التزامات مالية بسـداد مـا ق

 .قبل الكلية والجامعة 
 ● هــديـــة ●

 :المستشفيات الجامعية ●

جراحــة (فــى وظيفــة زميـــل أحمــد محمــد حســين حلمــى / مــذكرة بشــأن تعيــين الــدكتور )١٩٦(
 . المعروضه ، وذلك على الوجبمستشفيات جامعة القاهرة ) القلب والصدر

عــدم الموافقــة علــى تعيــين  سجلــالم قــرر :القـــرار   ●
 .سيادته فى وظيفة زميل

 )تعيين فى وظيفة أستاذ( 
 

 ) منح لقب علمى لوظيفة أستاذ(
. 
 .وافـــــــــق المجلــــــــــس :القـرار   ●

 )تعيين فى وظيفة أستاذ مساعد( 
 ) منح لقب علمى لوظيفة أستاذ مساعد( 

 )تعيين فى وظيفة مدرس(
 .لــــــــــس

 .وافـــــــــق المجلــــــــــس :لقـرار ا  ●
 ●فترة تجاوز احتساب  ●

 
 



 
 

 ٣٤         ـــــــــــــــــــــــــــــــــ          
 عماد )   م٣١/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ١١٢٩(الجلسة رقم  –مجلس جامعة القاهرة  قرارات          

 :كلية اآلثار ●
المــدرس (ماجدة السـيد جـاد عبـد الهـادى / اقتراح الكلية الموافقة على منح الدكتورة ) ٢٤٨(

 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقـب العلمـى ) بقسـم اآلثـار المصرية بالكليـة
 .ـــق المجلــــــــــسوافــــــ :القـرار   ●

 
 

 
 رئيس الجامعةأمين عام الجامعة

 ورئيس المجلسوأميـن المجلس
 

 
 
 

يسـرى / األستاذ 
  إبراهيـم محمـد

جابـــر جــــاد / د.أ
 نصـــــار

 

 


