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 قرارات
 مجلس جامعة القاھرة

 )م٢١/٧/٢٠١٤(بتاريــخ ) ١١٣٣(الجلسة رقم 
فطر الترحيب بالسادة األسـاتذة أعضـاء المجلس، والتھنئة بقـرب حلـول عيد ال: أوالً 

 .المبارك
 ً شريف حماد وزير البحث العلمى / الترحيب بمعالى السيد األستاذ الدكتور: ثانيـا

بتشريفه حضور الجلسة األولى لسيادته بمجلس الجامعة وإن شاء هللا يكون إضافة 
 .للبحث العلمى بجامعة القاھرة

 ً تكرار ھذه  الوقوف دقيقة حداد على أرواح كمين الفرافرة والتأكيد على أن: ثالثـا
 .الحوادث دليل على العجز الكامل لھؤالء اإلرھابيين

 ً  تھنئة كلية العالج الطبيعى لحصولھا على الجودة واالعتماد مع حث: رابعـا
 .باقى الكليات التى لم تبدأ بسرعة التقدم

 ً ً بإطالق مشروع الحضانات العلمية فى جامعة القاھرة وتقديم : خامسا اإلحاطة علما
 . حث العلمى وتأھيل الجامعة لالعتماد وضمان الجودةمنظومة الب

 ً ً بتشكيل لجنة برئاسة األستاذ الدكتور: سادسا حسين مصطفى موسى / اإلحاطة علما
 خالد وزير التعليم العالى األسبق وعضوية من يراه سيادته

 من داخل الجامعة أو إلعداد اقتراح لتطوير المنظومة البحثية
 .بجامعة القاھرة

 ً  .سرعة تحديد لجان اختيار السادة العمداء الذين انتھت فترة عمادتھم : سابعا
وفى ھذا الصدد قرر المجلس الموافقة على أن العميد الذى تنتھى فترة عمادته يبقى 

لحين ترشيح واختيار من يحل محله أما ) المعھد/بالكلية(فى منصبه لتيسير األعمال 
 .تھم العمداء المرشحين لالنتخابات فيتم تنحي

 ً محمــد إبراھيـــم يوســـــف / توجيه الشكر للشرطة ووزير الداخليـة اللـواء : ثامنا
كما وجه سيادته الشكر ) م٢٠١٣/٢٠١٤(للجھود المبذولة خالل العام الجامعى 

للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالى والسيد 
 . ع افتتاح مستشفى الطوارئوزير التخطيط لدعمھم مشرو

 ً ً باتفاقية التعاون بين جامعة القاھرة ومعھـد البحـوث : تاسعا اإلحاطة علما
 ). م١٥/٧/٢٠١٤(والدراسـات العربيـة ، يوم 

 :اإلحاطة علماً بالزيارات التالية: عاشراً 
 ).م١/٧/٢٠١٤(زيارة نائب رئيس الجايكا ، يوم  •
 ) .م٢/٧/٢٠١٤(ر عامر ، يوم منصو/ زيارة رجل األعمال السيد •
السيد عبد الھادي ـ قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري / زيارة اللواء أركان حرب  •

 ) .م١٣/٧/٢٠١٤(، يوم 
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 المصادقـات
  إدارة الجامعة

) ١١٣٢(المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاھـرة الجلسـة رقـم -
الموافقة على "ليصبح ) ١٧٨(ب القرار رقم بعد تصوي) م٣٠/٦/٢٠١٤(بتاريـخ 

 " .اقتراح الكلية
المصادقة علي محضر اجتماع مجلـس عمـداء جامعـة القاھــرة بتاريـخ -
 ).م٧/٧/٢٠١٤(
المصادقة علي قـرارات السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة الصادرة بالتفويض  -

 ).م٢١/٧/٢٠١٤( حتى) م١/٧/٢٠١٤(مـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من 
 ).الدراسات العليا(و) اليسانس والبكالوريوس(منح الدرجات العلمية بمرحلتي  -١
تعيين أعضاء من الخارج بمجالس الكليات ، وضم أساتذة لمجالسھا ؛ وذلك طبقـاً  -٢

) م١٩٧٢(لسـنة ) ٤٩(مـن القانـون رقـم ) ٤٠(مــن المــادة ) ھـ(و ) جـ( للفقرتين 
 .الجامعاتفى شأن تنظيم 

 .قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز -٣
 . مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك -٤
) الليسانس أو البكالوريوس(وقـف قـيد وقَبـُول أعـذار الطالب بمرحلتى  -٥
 ).الدراسـات العليا(و
 .ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع قَبـُول أعذار أعضاء -٦
تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئة التدريس الذين لم يعودوا خـالل ستة أشھر مـن  -٧

 .تاريخ االنقطاع
حاالت تصحيح بيانات الدرجات العلمية التي حدث فيھا خطأ ، وتتطلب             -٨

بعد مراجعتھا مــن اإلدارة المركزية للشئون  العرض علــى مجلــس الجامعــة ، وذلك
 .القانونية بالجامعة

 .حــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة -٩
 إصدار قرارات إنھاء الخدمة فى حاالت انقطاع أعضاء ھيئة التدريس -١٠

 والھيئة المعاونة المنتدبين أو المعاريين أو من يعمل بشكل غير رسمى
 . تحت أى مسمى لدى أى جھة أخرى خارج الجامعة

تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  -١١
فى اعتماد بعض الموضوعات نيابة عن السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى 

 .قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاھرة 
 

 اتـينيــتع
 كلية اآلداب

) وظيفة مدرس(مارى فؤاد إبراھيم جرجس فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -
 .بالكلية) بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا(الشاغرة 

) وظيفة مدرس(أميمة محمد أنور عباس فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -
 .بالكلية) بقسم علم النفس(الشاغرة 
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 كلية العلوم
) وظيفة مدرس(فى  ھانى خميس محمد دويك/ قة علـى تعيين الدكتور المواف -

 .بالكلية) بقسم علم الحشرات(الشاغرة 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(إلھام سيد سيد درويش فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة -
 .بالكلية ) بقسم الكيمياء(
) وظيفة أستاذ(ى ھويدا محمد السيد حسنين فـ/ الموافقة على تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية ) بقسم الكيمياء(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(شيرين كرم زھيان راغب فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم علم الحيوان(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(محمد جمال صالح فرحات فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور - 

 .بالكلية) لوجىبقسم النبات والميكروبيو(الشاغرة 
وظيفة (والء حامد محمود محمد الزنارى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم الكيمياء(الشاغرة ) مدرس
 

 كلية طب قصر العينى
وظيفة (إنجى جمال الدين الشناوى محمد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .لكليةبا) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مدرس
وظيفة (محمود مأمون المصلحى شاھين فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  -

 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مدرس
وظيفة (محمد مصطفى محمد رشاد عاصم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور - 

 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مدرس
) وظيفة مدرس(شدا عبد الوھاب يوسف غنيم فى / الدكتورة الموافقة علـى تعيين -

 .بالكلية) بقسم الروماتيزم والتأھيل(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(إنجى عادل على حسن متولى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم األشعة التشخيصية(الشاغرة 
) وظيفة أستاذ مساعد(يز فى وائل نعيم ثابت عز/ الموافقة على تعيين الدكتور -

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة 
 

 كلية التمريض
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(لبيبة عبد القادر محمد فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة 

 .بالكلية ) بقسم تمريض الباطنى الجراحى(
 

 كلية طب الفم واألسنان
وظيفة (د محمد عباس عبد الھادى فى ھشام محم/ الموافقة على تعيين الدكتور-

 .بالكلية) بقسم أشعة الفم(الشاغرة ) مدرس
وظيفة (ندى محمد مصطفى حسن واصف فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم طب أسنان األطفال(الشاغرة ) مدرس
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ة وظيف(فاطمة قرنى إسماعيل عبد الجواد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -
 .بالكلية) بقسم طب أسنان األطفال(الشاغرة ) مدرس

) وظيفة أستاذ مساعد(رحاب فوزى محمود قاسم فى / الموافقة على تعيين الدكتورة -
 .بالكلية) بقسم باثولوجيا الفم(الشاغرة 

 
 كلية الصيدلة

وظيفة (عصام الدين عبد الفتاح عثمان عثمان فى / الموافقة على تعيين الدكتور-
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الصيدلية(الشاغرة ) مدرس

) وظيفة مدرس(مروة إسماعيل عزت إسماعيل فى / الموافقة على تعيين الدكتورة -
 .بالكلية) بقسم العقاقير(الشاغرة 

) وظيفة مدرس(محمد خيرى فرحات على حلوه فى / الموافقة على تعيين الدكتور-
 .بالكلية) بيةبقسم ھندسة القوى واآلالت الكھر(الشاغرة 

وظيفة (ھالة أحمد فھمى محمد محمد زكى فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة -
 .بالكلية ) بقسم األدوية والسموم(الشاغرة ) أستاذ

الشاغرة ) وظيفة أستاذ(إيمان سعد أحمد محمد فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة -
 .بالكلية ) بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية(
 

 كلية الزراعة
وظيفة أستاذ (أشرف سلومة محمود سليمان فى / الموافقة على تعيين الدكتور -

 .بالكلية) بقسم اإلنتاج الحيوانى(الشاغرة ) مساعد
الشاغرة ) وظيفة مدرس(المى ممدوح محمد حامد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور-
 .بالكلية) بقسم األراضى(
) وظيفة مدرس(سناء إسماعيل أحمد إسماعيل فى / كتورة الموافقة علـى تعيين الد-

 .بالكلية) بقسم بساتين الزينة(الشاغرة 
وظيفة (اكرام عبد السالم عبد السالم محمد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  -

 .بالكلية) بقسم الصناعات الغذائية(الشاغرة ) مدرس
وظيفة أستاذ (دوى شحاته فى منى حسين سيد ب/ الموافقة على تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية(الشاغرة ) مساعد
وظيفة أستاذ (محمود وفيق أحمد محمد صادق فى / الموافقة على تعيين الدكتور -

 بالكلية) بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية(الشاغرة ) مساعد
 

 كلية الطب البيطرى
الشاغرة ) وظيفة مدرس(مينا فؤاد سعد فھيم فى / ة الموافقة علـى تعيين الدكتور-
 .بالكلية) بقسم الرقابة الصحية على األغذية(
) وظيفة مدرس(الشيماء إسماعيل سيد سليمان فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم الصحة والرعاية البيطرية(الشاغرة 
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 كلية دار العلوم
) وظيفة أستاذ مساعد(سناء يوسف فتح الباب فى / تورة الموافقة على تعيين الدك-

 .بالكلية) بقسم النحو والصرف والعروض(الشاغرة 
 

 كلية الحاسبات والمعلومات
) وظيفة مدرس(محمد ناصف فتوح عبد الرحمن فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور -

 .بالكلية) بقسم علوم الحاسب(الشاغرة 
وظيفة (سمحاء رافع عادل السيد البلتاجى فـى / رة الموافقة على تعيين الدكتو-

 .بالكلية ) بقسم علوم الحاسب(الشاغرة ) أستاذ
الموافقة علي المذكرةالمعروضة بشأن ضرورة إصدار تعيينات السادة مديرى -

 المراكز مع بداية ونھاية السنة المالية ، 
 

 معھد البحوث والدراسات اإلفريقية
) وظيفة مدرس(باسم رزق عدلى مرزوق فى / دكتور الموافقة علـى تعيين ال-

 .بالمعھد) بقسم السياسة واالقتصاد(الشاغرة 
وظيفة (شيماء محى الدين محمود محمد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالمعھد) بقسم السياسة واالقتصاد(الشاغرة ) مدرس
 

 المعھد القومى لألورام
) وظيفة مدرس(إبراھيم عبد العزيز إبراھيم ملش فى  /الموافقة علـى تعيين الدكتور -

 .بالمعھد) بقسم طب األورام(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(ماھر حسن إبراھيم حسن فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور -

 .بالمعھد) بقسم جراحة األورام(الشاغرة 
) درسوظيفة م(محمود على محمد حسين أيوب فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور -

 .بالمعھد) بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(فاطمة حسن محمد على فاضل فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم العلوم األساسية(الشاغرة 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(أمل رفعت سيد محمد فـى / الموافقة على تعيين الدكتورة-
 .بالمعھد ) خيصيةبقسم األشعة التش(
وظيفة (إيمان محمود سامـى صديـق أبو سنه فى / الموافقة على تعيين الدكتورة -

 .بالمعھد) بقسم الباثولوجيا(الشاغرة ) أستاذ مساعد
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(كريم كمال فھيم جرجس فـى / الموافقة على تعيين الدكتور -
 .بالكلية ) بقسم التخدير(
 

 علوم الليزرالمعھد القومى ل
) وظيفة مدرس(المنتصر با فتحى عبد هللا فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور -

 .بالمعھد) بقسم علوم الليزر وتفاعالته(الشاغرة 
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وظيفة أستاذ (حسام ظريف غبريال القمص فى / الموافقة على تعيين الدكتور -
 .معھدبال) بقسم التخدير واإلنعاش وعالج اآللم(الشاغرة ) مساعد

) وظيفة مدرس(محمد عليوه على إسماعيل فى / لموافقة علـى تعيين الدكتور -ا
 .بالكلية) بقسم النحو والصرف والعروض(الشاغرة 

) وظيفة مدرس(حامد محمود حامد إبراھيم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور -
 .بالمعھد) بقسم علوم الليزر وتفاعالته(الشاغرة 

 
 عيةكلية التربية النو

) وظيفة مدرس(رشا سمير فوزى على جمعه فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -
 .بالكلية) بقسم العلوم التربوية والنفسية(الشاغرة 

 
 لكلية رياض األطفا

) وظيفة مدرس(فاطمة عبد الحميد أحمد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -
 .بالكلية) بقسم العلوم األساسية(الشاغرة 

 
 ارة الجامعةإد
قرر المجلس ارجاءالمذكرة بشأن األعداد المقترح تكليفھا من المعيدين لألعوام -

مع مراعاة التصور الخاص )  م٢٠١٥/٢٠١٦(الثالثة بدءاً من العام الجامعى 
لتعينھم فى سنة الفراغ مع بيان بالدرجات المشغولة والخالية واألعداد المقترحة 

بكليات الجامعة ومعاھدھا اجراءات ) م٢٠١٤/٢٠١٥(لوظيفة معيد للعام الجامعى 
 .التحصيل طبقاً للقواعد المتبعة بالصناديق الخاصة

 
 المستشفيات الجامعية

أحمد صالح الدين أحمد / الموافقة علي المذكرة  المعروضة بشأن تعيين الدكتور -
طبقاً  بمستشفيات جامعة القاھرة وذلك) السموم اإلكلينيكية(جودة  فى وظيفة زميل 

 ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(للقانون رقم 
 

 دـــاقـــتع
 كلية التجارة

منى محمد أحمد / بناء علي اقتراح الكلية الموافقة علـى تعاقد األستاذة الدكتـورة -
) األستاذ بقسم الرياضة والتأمين بالكلية(عمار عميد معھد اإلدارة والسكرتارية حالياً 

لمدة عام اعتباراً ) ازين بقسم الرياضة والتأمين بالكليةكعالم من العلماء الممت(سابقاً 
ً وذلك فى ضوء نص ) جنيه ١٥٠٠(وبمكافأة قدرھا ) م١/٩/٢٠١٤(من  شھريا

لسنة ) ٨٤(من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) ١٢٣(المادة  
 ) م٢٠١٢(

السابق إقرارھا قرر المجلس تأجيل الموضوع حتى شھر سبتمبر مع تطبيق القواعد 
 .فى جلسة سابقة
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عـادل منير عبد / بناء علي اقتراح الكلية الموافقة علـى تعاقد األستاذ الدكتـور -
ً واألستاذ بقسم الرياضة (الحميد رابح  نائب رئيس الشركة القابضة للتأمين حاليا

ً كعالم من العلماء الممتازين بقسم الرياضة والتأمين  ) بالكليةوالتأمين بالكلية سابقا
ً وذلك ) جنيه ١٥٠٠(وبمكافـأة قدرھا ) م١/٩/٢٠١٤(لمدة عـام اعتباراً مـن  شھريا
من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) ١٢٣(فى ضوء نص المادة 

 ) م٢٠١٢(لسنة ) ٨٤(
قرر المجلس تأجيل الموضوع حتى شھر سبتمبر مع تطبيق القواعد السابق إقرارھا 

 .بقةفى جلسة سا
 

 كلية الھندسة
يحيى زكريا بھنس األستاذ السابق بالكلية للعمل بقسم / جواز تعاقد األستاذ الدكتور -

ھندسة االلكترونيات واإلتصاالت الكھربية بالكلية علماً بأنه معار حالياً بالخارج وذلك 
من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) ١٢٣(فى ضوء نص المادة 

 )  م٢٠١٢(لسنة ) ٨٤(
 

 كلية الزراعة
مجدى محمد / بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد تعاقد األستاذ الدكتور -

لمدة عامان اعتباراً من ) األستاذ غير المتفرغ بقسم اإلنتاج الحيوانى بالكلية(مشالى 
) يهجن ٣٠٠٠(مع تحديد قيمة المكافأة المستحقة لسيادته بواقع ) م٢٦/٦/٢٠١٤(

ً فى ضوء نص المادة  من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون ) ١٢٣(شھريا
 م ٢٠١٢لسنة ) ٨٤(رقم 

قرر المجلس تأجيل الموضوع حتى شھر سبتمبر مع تطبيق القواعد السابق إقرارھا 
 .فى جلسة سابقة

 
 معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية

عبد العزيز / تجديد تعاقد األستاذ الدكتور  بناء علي اقتراح المعھد الموافقة على -
) األستاذ السابق بقسم علوم الحاسب والمعلومات بالمعھد(محمد عبد العزيز خميس 

فى ) تعاقد شرفى ال يمنح مكافأة(، )م٢٤/٤/٢٠١٤(لمدة أربع سنوات اعتباراً من 
) ٨٤(م من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رق) ١٢٣(ضوء نص المادة  

 ) م٢٠١٢(لسنة 
قرر المجلس تأجيل الموضوع حتى شھر سبتمبر مع تطبيق القواعد السابق إقرارھا 

 .فى جلسة سابقة
 

 تجديد اعارة
 كلية اآلداب

األستاذ المساعد بقسم (أشرف على عبده على / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
للعام الجامعى السابع ) ةبجامعة طيبة بالسعودي(للعمل ) الجغرافيا بالكلية

 م٢٠١٤/٢٠١٥(
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 كلية االقتصاد العلوم السياسية
المدرس بقسم (ياسر محمد إبراھيم صبرى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  -

بجامعة الملك سعود (للعمل ) تطبيقات الحاسب اآللى فى العلوم االجتماعية بالكلية
) م٢٢/٢/٢٠١٥(اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) بالسعودية

 )م٣١/٨/٢٠١٥(حتى 
 

 كلية التجارة
األستاذ (محمد عبد المنعم جودة حزين / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -

بكلية االقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبد (للعمل ) بقسم الرياضة والتأمين بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(بع للعام الجامعى السا) العزيز بالسعودية

األستاذ المساعد بقسم (وفاء جالل مرزوق / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -
للعام الجامعى الثامن ) بجامعة األھرام الكندية بمصر(للعمل ) إدارة األعمال بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
المدرس (سحر عبد العال عوض مرسى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

للعام الجامعى ) بجامعة الملك فيصل بالسعودية(للعمل ) بقسم إدارة األعمال بالكلية
 )م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 

 
 كلية العلوم

أحمد شفيق عبد الحميد محمد معروف / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
 بمركز بناء القدرات والتميز فى(للعمل ) األستاذ المساعد بقسم الفيزياء بالكلية(

 ) م٢٠١٣/٢٠١٤(للعام الجامعى الخامس ) مجال تقنيات النانو بمصر
األستاذ (عالية محمد السعيد زايد / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة -

) بمصر ٣بوحدة األبحاث الطبية األمريكية نامرو (للعمل ) بقسم علم الحشرات بالكلية
 م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن 

األستاذ بقسم (رفعت محمد رفعت جبر / افقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور المو-
للعام الجامعى التاسع ) بجامعة تبوك بالسعودية(للعمل ) علم الحشرات بالكلية

 م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ (نيفين صالح إبراھيم جويلى / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة -

للعام الجامعى ) بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية(للعمل ) ةبقسم النبات بالكلي
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(العاشر 

األستاذ (مصيلحى عبد النبى مصيلحى / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -
للعام الجامعى التاسع ) بجامعة الطائف بالسعودية(للعمل ) بقسم الكيمياء بالكلية

 )م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ المساعد بقسم (أمل إبراھيم عثمان / على تجديد إعـارة الدكتورة  الموافقة-

بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج جامعة سلمان (للعمل ) علم الحيوان بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى العاشر ) بن عبد العزيز بالسعودية
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األستاذ المساعد (محمود أبو كيله  خالد حسين/ الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  -
بكلية التربية والعلوم بالخرمه جامعة الطائف (للعمل ) بقسم الفيزياء بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) بالسعودية
األستاذ المساعد (رشا محمد إبراھيم النشار / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

للعام الجامعى العاشر ) بالجامعة األلمانية بمصر(عمل لل) بقسم الكيمياء بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ المساعد بقسم (وحيد فتحى الھوارى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

للعام الجامعى السابع ) بجامعة الطائف بالسعودية(للعمل ) الكيمياء بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ المساعد بقسـم (سـيد زكى محمـدى / دكتور الموافقة على تجديد إعـارة ال-

للعام ) بكلية العلوم التطبيقية جامعـة أم القرى بالسعودية(للعمل ) الكيمياء بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى السابع 

المدرس بقسم (مھا فتحى مصطفى أبو الغار / الموافقة على تجديد إعارة الدكتورة -
للعام الجامعى ) بكلية العلوم جامعة الملك فيصل بالسعودية(للعمل ) الكيمياء بالكلية

 )م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
المدرس بقسم الكيمياء (صفاء حمدى إبراھيم / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) بجامعة طيبة بالسعودية(للعمل ) بالكلية
 

 كلية طب قصر العينى
األستاذ (عمـرو محمـد أبو العال خالد / ة على تجديد إعـارة األسـتاذ الدكتور الموافق-

كأستاذ ووكيل لشئون التعليم والطالب (للعمل ) بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية
للعام الجامعى الثامن ) أكتوبر بمصر ٦بكلية الطب والجراحة جامعة 

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ (أسماء عبد القادر الروينى / األستاذة الدكتورة الموافقة على تجديد إعـارة  -

) بجامعة طيبة بالسعودية(للعمل ) بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى التاسع 

األستاذ (سمير سيد إبراھيم بركات / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -
للعام ) بمستشفى الملك فھد التخصصى بالسعودية(للعمل ) ير بالكليةبقسم التخد

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى التاسع 
أحمد محمود / بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -

بكلية األمير سلطان العسكرية (للعمل ) األستاذ بقسم التخدير بالكلية(على عبد هللا 
للعام ) الصحية بالظھران بوزارة الدفاع والطيران والمفتشية بالسعوديةللعلوم 

 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى العاشر 
قرر المجلس الموافقة على تجديد إعـارة سيادته للعام الجامعى العاشر 

استكماالً لمدة ) م٢٦/٤/٢٠١٥(حتى ) م١/٩/٢٠١٤(اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
 .العشر سنوات المسموح بھا

األستاذ (حسان يحيى يوسف صبرى / لموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور ا-
للعام ) بمستشفى البحرين الدولى بالبحرين(للعمل ) بقسم األمراض الصدرية بالكلية
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حتى ) م١/٩/٢٠١٤(اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى التاسع 
 نھاية العقد ، ) م٢٥/٨/٢٠١٥(
نھال محمد عبد العظيم / ير مقر إعـارة األستاذة الدكتورة الموافقة على تجديد وتغي-

بجامعة بيروت العربية بدالً من (للعمل ) األستاذ بقسم طب األطفال بالكلية(الكوفى 
 م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) أكتوبر بمصر ٦العمل بجامعة 

األستاذ المساعد (خالد فاروق إبراھيم محمد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
للعام الجامعى ) بوزارة الصحة بالسعودية(للعمل ) بقسم طب الحاالت الحرجة بالكلية

تاريخ ) م٥/٤/٢٠١٥(حتى ) م١٦/٤/٢٠١٤(اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
 نھاية العقد ، 

األستاذ المساعد بقسم (أحمد ھمت عيسى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
للعام ) بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة طيبة بالسعودية(للعمل ) ت بالكليةالطفيليا

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى العاشر 
األستاذ المساعد بقسم (محمد أحمد حازم تركى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

ان بمستشفى باقدو والدكتور عرف(للعمل ) جراحة المسالك البولية والتناسلية بالكلية
اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) العام بالسعودية

 ) م٣٠/٦/٢٠١٥(حتى ) م١/٧/٢٠١٤(
األستاذ المساعد بقسم (حازم أحمد حسنى نعيم / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

للعام الجامعى ) بمستشفى الملك فھد التخصصى بالسعودية(للعمل ) التخدير بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥( العاشر

األستاذ (سامح سليمان مرزوق جرجس / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
للعام ) بشركة الخدمات الطبية المتكاملة بمصر(للعمل ) المساعد بقسم التخدير بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى العاشر 
بقسم  المدرس(سامح يسرى محمد أحمد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور 

للعام ) بمستشفى باقدو والدكتور عرفان العام بالسعودية(للعمل ) التخدير بالكلية
 م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى السابع 

 
 كلية التمريض

األستاذ المساعد بقسم (منى طلعت النادى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة 
للعام ) عوديةبجامعة الملك سعود بالس(للعمل ) تمريض الصحة النفسية بالكلية

 )م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى التاسع 
 

 كلية العالج الطبيعى
األستاذ (إيناس السيد محمد رضوان بطيخ / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  -

المساعد بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز العصبى العضلى وجراحتھا 
للعام الجامعى الثامن  )بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية(للعمل ) بالكلية

 )م٢٠١٤/٢٠١٥(
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 كلية طب الفم واألسنان
األستاذ (ھالة عبد الحليم بھجت / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة -

للعام الجامعى العاشر ) بجامعة الدمام بالسعودية(للعمل ) بقسم المواد الحيوية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
فتحيـة محمد عبد القوى زھران / رة األستاذة الدكتورة الموافقة على تجديد إعـا-
بجامعة الملك عبد العزيز (للعمل ) األستاذ بقسم طب الفم وأمراض اللثة بالكلية(

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى التاسع ) بالسعودية
المدرس بقسم (سحر أحمد عبد الحليم غراب / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة 

للعام ) بجامعـة الملك عبد العزيز بالسعودية(للعمل ) الصناعية بالكلية االستعاضة
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى العاشر 

األستاذ المساعد (لبنى عباس شافعى حسن / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -
للعام ) بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية(للعمل ) بقسم عالج الجذور بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(سابع الجامعى ال
 

 كلية الصيدلة
األستاذ (أشرف مصطفى كمال عبادى / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -

عميداً لكلية الصيدلة ، بالجامعة األلمانية (للعمل ) بقسم الكيمياء الصيدلية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثانى عشر ) بمصر

األستاذ المساعد بقسم (غادة أحمـد فـوزى / إعـارة الدكتورة الموافقة على تجديد - 
للعام الجامعى السابع ) بجامعة الملك سعود بالسعودية(للعمل ) العقاقير بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ المساعد بقسم (وفاء محمود عزيز / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

للعام الجامعى الثامن ) ملك خالد بالسعوديةبجامعة ال(للعمل ) العقاقير بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ المساعد بقسم (خالد مصيلحى إبراھيم / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

للعام الجامعى الثامن ) بجامعة مصر الدولية بمصر(للعمل ) العقاقير بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
األستاذ المساعد بقسم (إيمان سعد أحمـد  /الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

للعام الجامعى السابع ) بجامعة الشارقة باإلمارات(للعمل ) الصيدالنيات بالكلية
 م٢٠١٤/٢٠١٥(
المدرس بقسم الصيدلة (أسامة حسين كامل / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

عام الجامعى الثامن لل) بجامعة الشارقة باإلمارات(للعمل ) اإلكلينيكية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
 

 كلية الزراعة
األستاذ (سـعيد علـى عيد السالمونى / الموافقة علـى تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -

بكلية علوم األغذية والزراعة (للعمل ) بقسم الحشرات االقتصادية والمبيدات بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) جامعة الملك سعود بالسعودية
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األستاذ بقسم (أحمد منجد سليمان / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -
للعام الجامعى ) بكلية الزراعة جامعة عمر المختار بليبيا(للعمل ) المحاصيل بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(السابع 
ستاذ األ(محمـد محمـد حسـن عبد الجواد/ الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

بعمادة تطوير المھارات جامعة الملك (للعمل ) المساعد بقسم اإلنتاج الحيوانى بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) سعود بالسعودية

األستاذ المساعد بقسم (أحمد سيد أحمد حسن / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور - 
لوم الزراعية واألغذية جامعة الملك فيصل بكلية الع(للعمل ) اإلنتاج الحيوانى بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) بالسعودية
األستاذ (ھند مصطفى فھمى على سويفى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  -

بكلية العلوم الزراعية واألغذية جامعة (للعمل ) المساعد بقسم بساتين الزينة بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) يةالملك فيصل بالسعود

األستاذ المساعد (محمد محمود إبراھيم أحمد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  -
) بكلية الزراعة جامعة عمر المختار بليبيا(للعمل ) بقسم الھندسة الزراعية بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع 
األستاذ (محمد عبد الحميد محمد العوضى / ة الدكتور الموافقة على تجديد إعـار-

للعام الجامعى ) بجامعة الطائف بالسعودية(للعمل ) المساعد بقسم الوراثه بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(السابع 

األستاذ (فتحى عبد الحليم جمعه حربى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
كلية الزراعـة والطب البيطرى جامعة ب(للعمل ) المساعد بقسم األراضى بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى التاسع ) القصيم بالسعودية
المدرس بقسم (أحمد محروس حسن حسن / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

للعام ) بكلية الزراعة جامعة عمر المختار بليبيا(للعمل ) الھندسة الزراعية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى السابع 

 
 كلية الطب البيطرى

األستاذ بقسم (عبد القادر أحمد زكى / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -
للعام الجامعى الثامن ) بجامعة القصيم بالسعودية(للعمل ) الفسيولوجيا بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
إيھاب محمد إبراھيم / بناء اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -

بجامعة الملك سعود (للعمل ) األستاذ بقسم الميكروبيولوجيا بالكلية(موسى 
حتى ) م٢١/٧/٢٠١٤(فى نطاق العام الجامعى الثامن فى الفترة من ) بالسعودية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(وللعام الجامعى التاسع ) م٣١/٨/٢٠١٤(
م الجامعى التاسع اعتباراً من قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة سيادته للعا

فى  ٢٥٩فى ضوء القرار الوزارى ) م٢١/٧/٢٠١٥(حتى ) م٢٢/٧/٢٠١٤(
 ).م٢١/٧/٢٠١٤(بالتجديد للعام الثامن  حتى ) م٣/٨/٢٠١٣(
األستاذ (أشجان محمد مصطفى يوسف / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

للعام ) جامعة الملك سعود بالسعوديةب(للعمل ) المساعد بقسم الميكروبيولوجيا بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى السابع 
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األستاذ (جمعـه عبـد الرحيـم عبد العليم / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
للعام ) بجامعة المجمعة بالسعودية(للعمل ) المساعد بقسم أمراض الدواجن بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى السابع 
 

 لومكلية دار الع
المدرس بقسم البالغة (محمد فتحى عبد العليم / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

للعام الجامعى السابع ) بجامعة طيبة بالسعودية(للعمل ) والنقد األدبى بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
 

 كلية اآلثار
مساعد األستاذ ال(ياسر إسماعيل عبد السالم / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

بكلية العلوم اإلدارية والمالية جامعة الطائف (للعمل ) بقسم اآلثار اإلسالمية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) بالسعودية

األستاذ (العربى صبرى عبد الغنى عمارة / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -
لية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة بك(للعمل ) المساعد بقسم اآلثار اإلسالمية بالكلية

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى السابع ) جازان بالسعودية
األستاذ المساعد بقسم (فوزية عبد هللا محمد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -

للعام ) بكلية التربية للبنات جامعة الدمام بالسعودية(للعمل ) اآلثار المصرية بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(السابع  الجامعى

 
 المعھد القومى لألورام

األستاذ (رأفت عبد الجواد الغريب / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  -
للعام الجامعى ) بجامعة الشارقة باإلمارات(للعمل ) بقسم بيولوجيا األورام بالمعھد

سنوات  استكمال لمدة العشر) م٣٠/٩/٢٠١٤(حتى ) م٢٠١٤/٢٠١٥(التاسع 
 .المسموح بھا

األستاذ (سحر حلمى عبد السالم العوضى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  -
بمستشفى األطباء (للعمل ) المساعد بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم بالمعھد

 م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى التاسع ) المتحدون بالسعودية
األستاذ (عزه حمدى عبد المجيد السيسى / رة الموافقة على تجديد إعـارة الدكتو -

بمستشفى الداغستانى (للعمل ) المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعھد
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) بالسعودية

المدرس بقسم التخدير (خالد كامل معز محمد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  -
للعام الجامعى ) بمستشفى دلة بالسعودية(للعمل ) م بالمعھدواإلنعاش وعالج األل

 )م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
المدرس بقسم (عبير حسان حامد الخولى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  -

للعام ) بمستشفى دله بالسعودية(للعمل ) التخدير واإلنعاش وعالج األلم بالمعھد
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى الثامن 
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المدرس (إيمان عـادل محمـد عبد المنعم / موافقة على تجديد إعـارة الدكتورة ال -
للعام الجامعى ) بمستشفى السالم الدولى بالكويت(للعمل ) بقسم الباثولوجيا بالمعھد

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية
األستاذ بقسم (حمود فراج أسامة م/ الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  -

للعام ) بجامعة تبوك بالسعودية(للعمل ) التعليم العالى والتعليم المستمر بالمعھد
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى السابع 

األستاذ (وفاء مصطفى محمد كفافى / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة -
) الملك عبد العزيز بالسعودية بجامعة(للعمل ) بقسم المناھج وطرق التدريس بالمعھد

استكمال العشر ) م١٩/١١/٢٠١٤(حتى ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن 
 .سنوات المسموح بھا

األستاذ المساعد (أمانى عبد القادر محمد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة -
للعام ) سعوديةبجامعة اإلمام محمـد بن سعود بال(للعمل ) بقسم أصول التربية بالمعھد

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى الثامن 
المدرس بقسم (خالد محمد حسن الرشيدى / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور -

للعام ) بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية(للعمل ) المناھج وطرق التدريس بالمعھد
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى الثامن 

المدرس (نسرين محمد عبد الغنى السيد / ة الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور-
للعام الجامعى الثامن ) بجامعة حائل بالسعودية(للعمل ) بقسم أصول التربية بالمعھد

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
المدرس (زينب محمود مصيلحى / الموافقة على تجديد وتغيير مقر إعـارة الدكتورة -

عبد العزيز بدالً من العمل بجامعة سلمان بن (للعمل ) بقسم أصول التربية بالمعھد
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) بجامعة الرياض للبنات بالسعودية

 
 المعھد القومى لعلوم الليزر

األستاذ بقسم (أحمد أسعد إبراھيم خليل / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -
للعام الجامعى ) السعوديةبجامعة الدمام ب(للعمل ) علوم الليزر وتفاعالته بالمعھد

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الثامن 
 

 علمية منح القاب
 كلية اآلداب

المـدرس بقسـم اللغة العربية (عماد على عبد اللطيف / الموافقة على منح الدكتور-
 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) وآدابھا بالكلية

 
 كلية طب قصر العينى

األستاذ المساعد بقسم (أحمد ھشام فــوزى أحمد  /الموافقـة علـى منـح الدكتـور  -
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) جراحة األذن واألنف والحنجرة بالكلية
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األستاذ المساعد (ياسر عبد الفتاح رضوان إبراھيم / الموافقة علـى منح الدكتـور  - 
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) بقسم جراحة العظام بالكلية

المـدرس بقسـم الطفيليات (نجالء سعد محمود أحمد / على منح الدكتورة  الموافقة -
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) بالكلية

المـدرس بقسـم طب الحاالت (أحمد يحيى زكريا زكى / الموافقة على منح الدكتور -
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) الحرجة بالكلية

المدرس بقسـم (أحمد عبد المنعم أحمد على سليمانى / الدكتور الموافقة على منح  -
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) الباثولوجيا بالكلية

 
 كلية العالج الطبيعى

المـدرس بقسـم العالج (محمد أحمد محمد حسانين / الموافقة على منح الدكتور-
 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(مـى اللقب العل) الطبيعى ألمراض النساء والتوليد بالكلية

 
 كلية الزراعة

المدرس بقسـم الھندسة (محمد السيد أبو عرب محمد / الموافقة على منح الدكتور -
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) الزراعية بالكلية

 
 كلية اإلعالم

األستاذ المساعد بقسم (أشرف جالل حسن محمد / الموافقـة علـى منـح الدكتـور -
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) اإلذاعة بالكلية

 
 المعھد القومى لألورام

المـدرس بقسـم األشعة (أمنية مختار محمد ندا / الموافقة على منح الدكتورة -
 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) التشخيصية بالمعھد

 
 معھد الدراسات والبحوث التربوية

األسـتاذ المساعـد بقسـم (أمانى سعيدة سيد إبراھيم / ـورة الموافقـة علـى منـح الدكت -
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) علم النفس التربوى بالمعھد

 

 مسائل تنظمية
 كلية اآلداب

الموافقة علي المذكرةالمعروضة  بشأن توصية قسم اللغة اليابانية وآدابھا بكلية  -
) ٤(مدرس مساعد ، وعدد ) ٣(ية لعدد اآلداب بإتخاذ اإلجراءات القانونية واإلدار

إيھاب أحمد عبد / معيد لمد المدد االستثنائية لھم مع إحالة الموضوع الخاص بالسيد
 .الوھاب للمستشار القانونى للجامعة

احالة خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية اآلداب بشأن استفسار األستاذ الدكتور -
آنا أحمد أبو الفتوح عبد / بة الروسية رئيس الجامعة عن الحالة الدراسية للطال
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الرحمن الخميسى بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا بكلية اآلداب الي المستشار القانوني 
 للجامعة

بدءاً من العام الجامعى " دبلوم مھنى"الموافقة على تفعيل دبلوم الترجمة اليابانية  -
 )م٢٠١٤/٢٠١٥(
 

 إدارة الجامعة
المعروض من األستاذ الدكتور رئيس لجنة جامعة القاھرة الموافقة علي الخطاب  -

ألخالقيات إستخدام ورعاية حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى بإلزام جميع 
أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والباحثين ممن يستخدمون الحيوانات فى 

مع " ھيئة التدريسبمركز تنمية قدرات أعضاء "أبحاثھم بإجتياز برنامج تدريبى 
 .األخذ فى االعتبار الكليات التى يوجد بھا ھذه الخبرة

الموافقة علي المذكرة بشأن تعاقد الجامعة مع الشركة العربية لتكنولوجيا - 
عن طريق خطوط التليفون ) IVR(المعلومات ألداء خدمة الرد الصوتى التفاعلى 

ى موقع الجامعة للعام الجامعى إلعالن نتائج امتحانات الطلبة فى وقت إعالنھا عل
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
الموافقةعلي المذكرة المعروضة بشأن تحديد نطاق جديد للقبول لإلقامة بالمدن  -  

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعية بجامعة القاھرة على أن يطبق إعتباراً من العام الجامعى 
 علـى أن يكون للطالب المستجدين

                       

 حــوائــتعديل ل
 كلية اآلداب

الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  -
القاضى بالموافقة على إنشاء برنامج ماجستير فى سياسات ) م١٦/٦/٢٠١٤(

الترجمة بالتعاون مع جامعة مانشيستر ببريطانيا وإضافة لالئحة الداخلية بكلية 
 اآلداب 

 
 كلية التمريض

من الالئحة الداخلية ) ٤(الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن تعديل المادة رقم - 
 الموحدة للمعاھد الفنية للتمريض الملحقة بكليات التمريض 

 
 كلية العالج الطبيعي

الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  -
من الالئحة ) ١٦،  ٩(على تعديل المادتين القاضى بالموافقة ) م١٦/٦/٢٠١٤(

 الداخلية للدراسات العليا وفقاً للساعات المعتمدة بكلية العالج الطبيعى 
 

 كلية الحاسبات والمعلومات
الموافقة علي قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ  -
تكنولوجيا (نامج القاضى بالموافقة على إجراء تعديل على بر) م١٣/٧/٢٠١٤(
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بكلية الحاسبات والمعلومات ) لمرحلة البكالوريوس(بالالئحة الداخلية ) الشبكات
 بنظام الساعات المعتمدة(
الموافقة علي الخطاب المعروض بشأن اعتماد الالئحة التنفيذية للجنة جامعة  -

لمى القاھرة ألخالقيات إستخدام ورعاية حيوانات التجارب فى التعليم والبحث الع
 .المعروضة على أن تطبق بالكليات التى ليس بھا لجنة أخالقيات

                              

 الخاصوحدات ذات الطابع 
 

 كلية العالج الطبيعى
الموافقة علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة  -

ء وحدة عالج عيوب النطق القاضـى بالموافقـة على إنشا) م١٥/٧/٢٠١٤(بتاريخ 
والكالم وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية العالج الطبيعى والالئحة األساسية لھا على 
أن يتضمن تشكيل مجلس اإلدارة أعضاء من ذات التخصص من كلية طب قصر 

 .العينى
 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية
لبيئة بجلسته المنعقدة الموافقة علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية ا -

القاضـى بالموافقـة على الالئحة األساسية لمركز تطوير ) م١٥/٧/٢٠١٤(بتاريخ 
 تعليم اللغة العربية كوحدة ذات طابع خاص تابعة لمعھد الدراسات والبحوث التربوية 

 
 ةــائل ماليـمس

 كلية الھندسة
ن تحديد أتعاب اللجنة بناء علي الخطاب األستاذ الدكتور عميد كلية الھندسة بشأ -

االستشارية من قسم الھندسة الطبية لجميع عمليات شراء األجھزة الطبية 
 ومستلزماتھا لمستشفيات جامعة القاھرة ومعاھدھا 

قرر المجلس الموافقة على الخطاب المعروض على أن تتحمل الجامعة المبالغ 
عند الشراء من ) جنيه ١٠,٠٠٠(الخاصة لالتعاب عند شراء األجھزة بحد أقصى 

 .التبرعات تدفع من حساب الجامعة
الموافقة علي اقتراح الكلية أن تتحمل موازنة الجامعة تكاليف قيمة المكافأة -

لكال ) جنيه ١٥٠٠(بواقع ) ٤(لعدد ) جنيه ٦٠٠٠(للمتعاقدين للعمل بالكلية وقدرھا 
فقة مجلس لكالً منھم والسابق موا) جنيه ٣٠٠٠(بواقع ) ٢(منھم بدالً من عدد 

 .عليھا ) م٢٢/٥/٢٠١٤(الجامعة فى 
قسم التعليم ) م٢٠١٤/٢٠١٥(االحاطة علما بالمذكرة بشأن موازنة العام المالى -

بجامعة ) م٢٠١٣/٢٠١٤(على مستوى أبواب الموازنة مقارنة بالعام المالى السابق 
 القاھرة، 

ھا نظير التأكد من الموافقة علي المذكرة المعروضة  بشأن المبالغ التى يتم تحصيل-
دولة عربية ـ (صحة الشھادات الجامعية الصادرة للمصريين العاملين بالخارج 

على أن يتم فتح حساب بالبنك األھلى المصرى فرع جامعة القاھرة بالعملة ) أجنبية
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ً للموضح بالمذكرة مع اتخاذ  األجنبية لتوريدھذه المبالغعلى تحصيل المساھمات طبقا
 الالزم

علي خطاب األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  الموافقة-
وتنمية البيئة بشأن المقترح الخاص بتنمية الموارد المالية لخدمات تكنولوجيا 
المعلومات بالجامعة مع إعفاء السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم من رسوم 

 .خل الجامعة استخدام خدمات وحدة المكتبة الرقمية بالمنزل أو دا

 
 شئون الطالب

 كلية اآلداب 
الموافقة علي قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ -
القاضى بالموافقة على إنشاء برنامج للتعليم المفتوح بقسم ) م١٣/٧/٢٠١٤(

 بكلية اآلداب ، ) الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية(الجغرافيا بعنوان 
 

 صاد والعلوم السياسيةكلية االقت
الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ 

القاضى بالموافقة على أن يسدد طالب الماجستير المھنى فى ) م١٤/٧/٢٠١٤(
الدراسات السياسية االستراتيجية بين كلية االقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية 

أربعمائة وثالثون جنيھاً مصريـاً ال (جنيه  ٤٣٠ساھمة قدرھا ناصر العسكرية العليا م
لكل ساعة معتمدة بخالف المصروفات الدراسية المقررة مع تعديل موعد بدء ) غير

 .الدراسة ليصبح فى شھر يوليو الذى يلى موافقة الجھات المختصة
ريخ الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتا -
القاضى بالموافقة على قرار اللجنة األكاديمية فيما يخص التقدم ) م١٤/٧/٢٠١٤(

كحد ) درجة ٥٠٠(للماجستير المھنى فى اقتصاديات الصحة بإعتماد درجة التويفل 
أدنى للمتقدمين وتعديل بند الحد األدنى لعدد الطالب المتقدمين بأال يقل عدد الطالب 

 ين طالب المقيدين فى البرنامج عن عشر
فؤاد علوان ـ المقيد / بناء علي المذكرة المعروضة بشأن حالة الطالب الجزائرى -

 ببرنامج الدكتوراه بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
 .قرر المجلس منح سيادته فرصة أخرى ببرنامج الدكتوراه برسوم جديدة

 
 كلية العلوم

ات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة علي  قرار مجلس الدراس -
والخاص بموافقة ) ٢،  ١(القاضى بالموافقة على إلغاء القرار رقم ) م١٤/٧/٢٠١٤(

بشأن إعفاء الطالب ) م١٤/١٢/٢٠٠٩(مجلس الدراسات العليا والبحوث فى 
الوافدين والمصريين من سداد نصف المصروفات الدراسية إذا انتھوا من إعداد 

 خالل ستة أشھر من بداية العام الدراسى  الرسالة
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 كلية طب قصر العينى
المدرس (طارق محمد عبد الرحيم / احالة المذكرة المعروضة بشأن حالة السيد -

 .بكلية طب قصر العينى إلى المستشار القانونى للجامعة) المساعد بقسم الفسيولوجيا
النظرية أو العملية التى يجرى  بناء علي المذكرة بشأن تحديد وحصر الكليات سواء -

بھا أعمال االمتحانات الشفوى والعملى وتحديد قواعد موحدة وفئات للصرف طبقاً 
 للعبء الفعلى والعملى 

قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس شئون التعليم والطالب لتحديد الكليات 
 .وقواعد الصرف طبقاً للمذكرة المعروضة

ستاذ الدكتور مدير مركز اللغات األجنبية والترجمة الموافقة علي الخطاب األ-
التخصصية بشأن وجوب اجتياز جميع المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه 
بجامعة القاھرة إمتحان إتقان اللغة األجنبية أو ما يعادلھا من مركز اللغات األجنبية 

 والترجمة التخصصية 
والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا -
بمبلغ (القاضى بالموافقة على تحديد رسوم المقرر الدراسى الواحد ) م١٤/٧/٢٠١٤(

 ً  فى حالة فتح فصل صيفى اعتباراً من العام الجامعى ) خمسمائة جنيھا
 بمعھد الدراسات والبحوث التربوية ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
 

 اونــيات تعاقاتف
 كلية اآلداب

علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة  -
القاضى بالموافقة على إنشاء درجة ماجستير دولية مشتركة ) م٢٢/٧/٢٠١٣(
و ) جامعة القاھرة ـ كلية اآلداب(فى اللغة والثقافة األسبانية بين ) مصرية ـ أوروبية(
 ) جامعة ساالمنكا ـ أسبانيا(
 

 ىكلية العالج الطبيع
الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ -
جامعة القاھرة ـ  (القاضى بالموافقة على تفعيل اتفاقية التعاون بين ) م١٢/٥/٢٠١٤(

فى مجال الدراسات ) أكتوبرـ كلية العالج الطبيعى ٦جامعة (و ) كلية العالج الطبيعى
 )م٢٠١٤/٢٠١٥(ى العليا والبحوث للعام الجامع

 
 البحوث التربويةمعھد الدراسات و

الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ -
جامعة القاھرة معھد (القاضى بالموافقة على اتفاقية التعاون بين ) م١٤/٧/٢٠١٤(

العلوم كلية الشرق العربى للدراسات العليا (و ) الدراسات والبحوث التربوية
 بالسعودية فى مجاالت البحوث والتعليم وبرامج التدريب ) التربوية

الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  -
جامعة القاھرة ـ معھد (القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم بين ) م١٤/٧/٢٠١٤(
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ربى لتنمية الموارد البشرية لتقديم االتحاد الع(و ) الدراسات والبحوث التربوية
 ) الدبلومات العامة فى التربية شعبة التعليم العام والفنى عن بعد

 
 إدارة الجامعة

الموافقة علي خطاب المجلس األعلى للجامعات بشأن الموافقة على إنشاء درجة -
الماجستير األوروبى المصرى فى اللغة األسبانية بين جامعة القاھرة وجامعات 

 وجامعة ساالمنكا بأسبانيا،) إلسكندرية ـ عين شمس ـ األزھر ـ حلوان ـ المنياا(
 

 اتــرعــتب
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 : الموافقة علي اقتراح الكلية الموافقة على قبول التبرعات المقدمـة من كل من -

وستمائة فقط سبعة وعشرون ألف (جنيه  ٢٧٦٧٠السفاره البريطانية بمبلغ وقدره 
فقط ثالثة وستون (جنيه  ٦٣٤٥٠، السفارة األمريكية بمبلغ وقدره ) وسبعون جنيه

جنيه  ١٦,٠٠٠، السفارة األمريكية  بمبلغ وقدره ) ألف وأربعمائة وخمسون جنيه
) ً مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمبلغ وقدره  ) فقط ستة عشر ألف جنيھا

، مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية ) فقط عشرة اآلف جنيه(جنيه ١٠,٠٠٠
ھالة / ، األستاذ الدكتورة) فقط خمسون ألف جنيه(جنيه  ٥٠,٠٠٠بمبلغ وقدره  

شريف ھاشم / الدكتور) فقط ألفان جنيه(جنيه  ٢,٠٠٠حلمى السعيد بمبلغ وقدره  
/ األستاذ الدكتور) فقط أربعمائة وسبعة وأربعون جنيه(جنيه  ٤٤٧بمبلغ وقدره  

مع )  فقط أربعمائة وسبعة وأربعون جنيه(جنيه  ٤٤٧الشريف بمبلغ وقدره محمود 
 .الشكر

 
 كلية الھندسة

الموافقة على قبول الدعم المقدم من شركة االتصاالت لبرنامج الماجستير المھنى -
ً لمدة ) خمسمائة ألف جنيه( ٥٠٠,٠٠٠لقسم االتصاالت بالكلية بمبلغ وقدره  سنويا

اركة قسم الھندسة الكيميائية مع جامعة عين شمس فى خمس سنوات ، وكذلك مش
المشروع البحثى إلنشاء مركز تميز إلدارة المخلفات الصلبة بتمويل من صندوق 
العلوم والتنمية التكنولوجية وإنشاء معمل حرارى لمعالجة المخلفات الصلبة بالقسم 

 .مليون جنيھاً ، ومع الشكر ٢بميزانية تزيد عن 
 

 والمعلوماتكلية الحاسبات 
 IBMخادم (وھى عبارة عن   IBMالموافقة على قبول الھدية المقدمة من شركة  -

x٣٦٥٠ M٤ Compute Node  ٢٥، حاملU Rack  ، وسويتشاتUPS  ،
 .نظام تحكم إدارة الخادم مع الشكر
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 ازةــــاج
 كلية العلوم

لدايم عباس أشرف عبد ا/ بناء المذكرة المعروضة بشأن حالة األستاذ الدكتور -
 بكلية العلوم ) األستاذ بقسم الكيمياء(

أشرف عبد الدايم / قرر المجلس الموافقة على احتساب الفترة التى انقطعھا الدكتور
حتى ) م٢٤/٤/٢٠١٤(عباس األستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم من 

 .إجازة خاصة بدون مرتب) م١١/٦/٢٠١٤(
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
التى ) م١٧/٦/٢٠١٤(حتى ) م١/٥/٢٠١٤(موافقة على احتساب الفترة من ال -

) األستاذ المساعد بقسـم اإلدارة العامة بالكلية(نورا عاطف عبيد / تجاوزتھا الدكتورة 
إجازة (على أنھا ) بشركة ھيل انترناشيونال بمصر(عقب انتھاء إعارة سيادتھا للعمل 

 )خاصة بدون مرتب
 

 كلية طب قصر العينى
التى ) م١٩/٤/٢٠١٤(حتى ) م٢٨/٢/٢٠١٤(الموافقة على احتساب الفترة من -

المدرس بقسـم عالج األورام والطب (وائل عبد الجواد طه عديسة / تجاوزھا الدكتور 
إجازة (عقب انتھاء إعارة سيادته للعمل بالسعودية ، على أنھا ) النووى بالكلية

 )خاصة بدون مرتب
األستاذ (أحمد محمود نجيب حسنى / المقدم من الدكتورالموافقة علي االلتماس -

بكلية طب قصر العينى إجازة لرعاية األسرة ) المساعد بقسم التوليد وأمراض النساء
 )م١/٩/٢٠١٤(شھور اعتباراً من  ٣لمدة 

 
 كلية العالج الطبيعى

أميرة مصطفى على أبو العال / بناء علي المذكرة المعروضة بشأن حالة السيدة -
لمدرس المساعد بقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا ا(

 .بكلية العالج الطبيعى ،) عند األطفال
أميـرة / قرر المجلس الموافقة على تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب للسيدة 

المدرس المساعد بقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراحل (مصطفـى علـى أبو العال 
بكلية العالج الطبيعى لمدة عام اعتباراً من ) لنمو والتطور وجراحتھا عند األطفالا
 ).م١٣/٧/٢٠١٥(حتى ) م١٥/٨/٢٠١٤(
 

 كلية طب الفم واألسنان
منال محمد صالح / بناءعلي المذكرة المعروضة بشأن إعادة عرض حالة السيدة  -

 ية طب الفم واألسنان ، بكل) المدرس المساعد بقسم طب أسنان األطفال(الدين مجاور 
قرر المجلس الموافقة على تجديد إجازة سيادتھا الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج 

لمدة عام تاسع ، بعد تقديم صورة وثيقة السفر الخاصة ) م١/١٢/٢٠١٣(اعتباراً من 
 .بزوجھا وموضح بھا انھا مرافقة له فى السفر للكادر الخاص بالجامعة
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 كلية الصيدلة
المدرس بقسم (حازم السيد السيد محمد / علي مذكرة بشأن حالة الدكتور بناء -

 بكلية الصيدلة ) الميكروبيولوجيا والمناعة
قرر المجلس الموافقة على سفر سيادته فى المھمة العلمية بجامعة تينيسى بأمريكا 

بدون مرتب وبدون ) م٧/٦/٢٠١٥(حتى ) م١٨/٦/٢٠١٤(لمدة عام  اعتباراً من 
 .صة من الجامعةنفقات خا

 شئون االداريةال
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
المعيدة (نورا سعيد محمد / الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن حالة السيدة -

 .بكلية االقتصاد والعلوم السياسية لوظيفة إدارية) بقسم اإلحصاء
 

 اتـــرقيـت
 

 كلية طب قصر العينى
قيات منفصلة من أساتذة الحاالت الحرجة بجامعة الموافقة على عمل لجنة تر -

 القاھرة لترقية األساتذة فى طب الحاالت الحرجة بالجامعة 
 

 االتــاستق
 كلية طب قصر العينى

خالد سامى أحمد زكى / الموافقة على قبول االستقالة المقدمة من األستاذ الدكتور -
) م١/٦/٢٠١٠(ة اعتباراً من بالكلي) األستاذ بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة(

عقب إنتھاء اإلجازة المرضية الممنوحة لسيادته مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون 
 مستحقاً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة

 
 كلية الزراعة

ھانى محمد أحمد شتا / الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـور -
اعتباراً من ) شرات االقتصادية والمبيدات بالكليةالمدرس بقسم الح(
عقب إنتھاء إعارة سيادته للسعودية نظراً لھجرته إلى دولة ) م١٨/٥/٢٠١٤(

ً عليه من التزامات مالية قبل  نيوزيالندا  مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا
 الكلية والجامعة 

 
 المعھد القومى لألورام

أريجه كمال عبد المنعم عامر / الستقالة المقدمـة مـن الدكتـورة الموافقة على قبول ا -
عقب ) م١/٤/٢٠١٤(اعتباراً من ) المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعھد(

انتھاء اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادتھا لرعاية الطفل مع إلزام سيادتھا بسداد ما 
 المعھد والجامعة  قد يكون مستحقاً عليه من التزامات مالية قبل
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 النــــاع
 إدارة الجامعة

محضر اجتماع لجنة اإلعالن عن وظائف أعضاء ھيئة التدريس على الموافقة  -
والمنعقدة ) م٢٤/١١/٢٠٠٤(ومعاونيھم المشكلة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 

 ) م٨/٧/٢٠١٤(بتاريخ 
 

 محو جزاء
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
مى سعد حسن برغوت / الموقع على الدكتورة ) التنبيه(حو الجزاء الموافقة على م -
 ) األستاذ المساعد بقسم اإلحصاء بالكلية(

 
 دمةـاء خـــانھ

 كلية الھندسة
المدرس المساعد (عثمان سيد محمد أحمد / احالة المذكرة بشأن حالة المھندس  -

ستشار القانونى للجامعة بكلية الھندسة إلى الم) بقسم الرياضيات والفيزيقا الھندسية
 .إلبداء الرأى توطئه إلنھاء خدمة سيادته

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


