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 قرارات
 مجلس جامعة القاھرة

 )م٢٤/١١/٢٠١٤(بتاريــخ ) ١١٣٦(الجلسة رقم 
 

ة الترحيب بالسادة األسـاتذة أعضـاء المجلس الموقر، والترحيب بالساد: أوالً 
/ ـ مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور العيسويمحمد / األساتذة الدكتور

الجديد لحضورھم  التعليمي العينينبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر 
 .جلسات مجلس الجامعة

 ً عالء الدين عبد الحكيم بلبع ـ عميد كلية العـالج / تھنئة األستاذ الدكتور: ثانيا
 .د تعيين سيادته عميداً بمناسبة تجدي الطبيعي

 :وتھنئة السادة األساتذة
معھد الدراسات والبحوث  عميد العباسيعبد الحميد محمــد / الدكتور

 اإلحصائية 
 عميــــد كليــــة اإلعــــالم جيھان يسرى حسين أبو العال/ الدكتورة
 عميــد كليـة الحاسبات والمعلـومات إيمان على ثروت إسماعيــل/ الدكتورة
عميد معھد البحوث والدراسات حسن حافظ صبحيحسن محمد / الدكتور

 األفريقية
 عميــد كليــة الطـــب البيطـري عزيزة محروس محمد عامـر/ الدكتورة
 عميــــد كليــــة الزراعـــة عبد العزيز طلبة الشيمى ھاني/ الدكتور

 .بمناسبة تعيين سيادتھم عمداء بكلياتھم ومعاھدھم  
ً ثال محمـد رضـوان عبد الحميد المعيد بكلية الھندسة جامعة / الترحيب بالمھندس : ثا

أولمبياد  فيالقاھرة وتكريمه بمناسبة حصوله على الجائزة األولى 
 ).م٢٠١٤(االلكترونيات الدقيقة بأرمينيا عام 

 ً  العلميمحمود صقر رئيس أكاديمية البحث / كما تحدث األستاذ الدكتور: رابعا
مصر بعد إجراء بعض التعديالت  في العلميولوجيا عن منظومة البحث والتكن
 .سبيلھا لالعتماد في ھي التي

 ً ً ببيان مجلس الجامعة الخاص : خامسا أعضاء ھيئة التدريس  بنادياإلحاطة علما
 :كالتالي

 " الذيأعضاء ھيئة التدريس بجامعة القاھرة  ناديدأب مجلس إدارة 

ً وأعضاًء إلى ا لجماعة اإلرھابية بعد استقالة اثنين من ينتمى رئيسا

أعضائه، إلى إثارة القالقل بالجامعة والتحريض عليھا، وتناسى دوره 

والتحريض على  السياسيالعمل  فيخدمة أعضائه وانغمس  في االجتماعي

) جبھة جامعات ضد االنقالب(الجامعة والدولة، وقد شكل ما أسماه 

محمد / جلس ، كما ألقى الدكتوروالمتحدث باسمھا أحد أعضاء ھذا الم

ً باسم  الذيسامح ھالل  على منصة  النادييترأس مجلس إدارته بيانا

اعتصام رابعة العدوية ، وما فتئ يحرض على الجامعة والدولة داخلياً 

وخارجياً ، وكان آخر افتراءاته على الجامعة ھو الزعم بأن مطالبة الجامعة 
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ألف جنيه  ٢٠٠٠٠٠امعة السابقة قدره باسترداد تبرع قدمته له إدارة الج

تم اقتطاعه من األموال المخصصة للعملية التعليمية والبحثية بالجامعة، ، 

 ھيتقاريره ضرورة استرداده  فيللمحاسبات  المركزيوقرر الجھاز 

فترة إجازة منتصف العام، وھو أمر  في الناديتوقف أنشطة  فيالسبب 

قبل شھر  الناديا كانت لتصل إلى غير صحيح حيث إن ھذه االشتراكات م

إبريل ـ مايو، وھو ما يؤكد وجود سوء النية نحو إثارة أعضاء ھيئة 

، ثم إنه الناديالتدريس وأعضاء الھيئة المعاونة بالجامعة المترددين على 

يمكن أن ) المائتى ألف جنيه(ليس من المتصور أن استرداد الجامعة مبلغ 

ھذا المجلس حيث تقدر موازنته بالماليين،  أزمة كما يزعم في النادييدخل 

تطبق صحيح  فھيإن الجامعة تؤكد أنھا حين طالبت باسترداد ھذه األموال 

القانون، وكان أولى بھذا المجلس االنصياع لذلك، ورّد ھذه األموال تلقائياً 

 ".حيث ال حق له فيھا

وفى ھذا الصدد قرر المجلس عدم الموافقة على استضافة الجمعية 

مبنى يتبع  أيكلية من كليات الجامعة ومعاھدھا أو  أي في للناديالعمومية 

 . الجامعة

 ً أسابيع وسوف تصدر  ٤التنويه على أن مجلة صوت الجامعة انتظمت منذ : سادسا

ً بكل حرية، والجامعة تدعمھا ونحيى كلية اإلعالم وعميدھا،  أسبوعيا

إلصدار مجلة الجامعة  ونسعى. محمود خليل رئيس قسم الصحافة/ والدكتور

 .بعد صدور قرار جديد لھا
 ً  باطنهقرر المجلس تحويل جميع عيادات األسنان بالجامعة إلى عيادات : سابعا

 .وتفكيكھا والتبرع بوحداتھا إلى محافظة الجيزة
 ً التأكيد على الكليات والمعاھد بسرعة إرسال ترشيح عدد واحد أو اثنين من : ثامنا

 .عيد العلم فيعلى قيد الحياة بالكلية لتكريمھم  لوامازااألساتذة الذين 
 ً من التُخت بورش كلية ) ١٠٠٠(وافق مجلس الجامعة على تصنيع عدد : تاسعا

 يم لتوزيعھا بمعرفة محافظة الجيزة،الزراعة وإھدائھا لوزارة التربية والتعل
 .بھالخدمة المجتمع المحيط  المجتمعيمن الجامعة بدورھا  إيماناوذلك 

 ٥٠٠٠اإلحاطة علماً بقيام مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس بتدريب : شراً عا
، الجمعة يومي(شاب أسبوعياً  ١٠٠شاب بأحد المدرجات بالجامعة بمعدل 

 خريجيمجال بعض الصناعات والمشروعات الصغيرة وذلك من  في) السبت
ً  خريجيالجامعة أو شباب محافظة الجيزة من غير  وبدون  الجامعة مجانا

 .رسوم  
ً بمواعيد العروض والندوات واالحتفاالت خالل الفترة : عشر حادي اإلحاطة علما

 ـ :  كالتاليالقادمة 
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  عرضان مسرحيان كل أسبوع بناء على البروتوكول الموقع بين
تمام الساعة  في" للمسرح الفنيالبيت "الجامعة ووزارة الثقافة 

امسة والنصف بمسرح الرابعة بمسرح المدينة الجامعية والخ
 .الحقوق

 )بمحاضرة فضيلة األستاذ  الثقافيافتتاح الموسم ) م٢٤/١١/٢٠١٤
التدين "عالم مفتى الديار المصرية بعنوان  شوقي/ الدكتور
 .مساءالساعة الخامسة " المفھوم والممارسة.. .الصحيح

 )دولة رئيس وزراء مصر  معاليلقاء مفتوح مع ) م٧/١٢/٢٠١٤
 .تمام الساعة الخامسة مساًء  فيم محلب إبراھي/ المھندس

 )فاروق / األستاذ الدكتور المصريمحاضرة العالم ) م٨/١٢/٢٠١٤
صحراء "الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن بعنوان 

 " .رحلة فضائية فوق أراضيھا الواعدة... مصر وأفاق إنمائھا 
 )للفرقة  يفنويعقبه حفل  العلم،االحتفال بعيد ) م٢١/١٢/٢٠١٤

 . القوميـة بقيـادة المايسترو سليـم سـحاب الساعة الرابعة
التأكيد على سرعة إنھاء استخراج الكرنيھات للطالب بمختلف كليات : عشر ثاني

 . الجامعة ومعاھدھا
واألبحاث العلمية والنشر  العلميالموافقة على عرض تقرير عن النشاط : رثالث عش

ب مد اإلجازة الخاصة للحصول على للباحث عند تقدمه بطل العلمي

الماجستير أو الدكتوراه أو المھمات العلمية بعد انتھاء المدة السابق 

 .الموافقة عليھا
مركز التعلم إيمان سعيد سويلم مدير / تحدثت األستاذة الدكتورةو :رابع عشر

بمناسبة حصول المركز على المركز األول على مستوى  اإللكترون
وقدمت " إنتاج المقررات االلكترونية"الجامعات المصرية فى المشروع 

سيادتھا ملخصا إلنجازات المركز خالل العام السابق لدعم العملية 
ات العليا والخدمة التعليمية على مستوى البكالوريوس والدراس

المجتمعية ، وتجديد الدعوة لمشاركة الكليات خاصة الكليات النظرية 
 . إلنتاج المقررات االلكترونية على مستوى البكالوريوس

 العينينبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر / تحدث األستاذ الدكتور: خامس عشر
لعمل داخل مجال تطوير ا فيالجديد عما قام به من أعمال  التعليمي

الوقت الحاضر للنھوض به، وحل مشكالته المعلقة من  فيالمستشفى 
 .عيادات وأطباء وأدوية وفترات العمل الموزعة وبعض األعمال اإلدارية

اإلحاطة علًما ببروتوكول التعاون بين جامعة القاھرة والبيت الفني  :سادس عشر
الفنية من  للمسرح بوزارة الثقافة، حيث يتم تبادل تقديم العروض

للمسرح على مسارح الجامعة وتقديم عروض الفرق  الفنيالبيت 
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الفنية بالجامعة على مسارح وزارة الثقافة، وذلك بتاريخ 
 ).م١١/١١/٢٠١٤(

اإلحاطة علماً بمذكـرة التفاھـم بين ُكّل مـن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  :سابع عشر
ھرة وجھاز مشروعات المعلومات ووزارة البحث العلمي وجامعة القا

بشأن إنشاء ) م٤/١١/٢٠١٤(الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتاريخ 
 .العلميمجمع لالبتكار وريادة األعمال وربط الصناعة واألعمال بالبحث 

اإلحاطة علًما بعقد االتفاق بين مؤسسة وفاء لمصر وجامعة القاھرة : ثامن عشـر
معة بمـد الفترة الزمنية والمتضمن رغبة الجا) م٤/١١/٢٠١٤(بتاريخ 

الخاصة بإھداء األرض المشار إليھا لجامعة القاھرة وذلك وفقـًا للعقد 
وملحقه، وذلك إلنشاء وتشغيل ملحق ) م٢٥/٢/٢٠٠٩(المؤرخ 

من خالل ) أبو الريش الياباني(لمستشفى األطفال الجامعـي التخصصي
 ٢٠١٧اھا عام برنامج المعونة التابع للحكومة اليابانية وذلك فترة أقص

 .بحد أقصى
وفى ھذا الصدد قرر المجلس توجيه الشكر باسم مجلس الجامعة 

السعيد عميد كلية االقتصاد والعلـوم السياسية  حلميھالة / للدكتورة
ھذا  فيعلى مجھوداتھا  اإلفريقي العربيوعضو مجلس إدارة البنك 

طب عميد كلية  خيريحسين محمود / الشأن، وتوجيه الشكر للدكتور
 .العينيقصر 

الموافقة على القواعد المنظمة لألبحاث الخاصة بالدراسـات اإلكلينيكية   :تاسع عشر

والتي تتم في كليات القطاع الطبي بموافقة لجنة أخالقيات البحث 

 :كالتاليالعلمي وھي 

  يقوم الباحث الرئيسي بعد موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي بعمل

 .تمد من مجلس الدراسات العليا والبحوثملحق مالي للدراسة يع

 يتم فتح حساب بالكلية التابع لھا الباحث الرئيسي باسم الدراسة. 

  يتم استقطاع مقابل الخدمات والتسھيالت التي تقوم بھا الجامعة

 .الكليةحصة % ١٠حصة الجامعة و% ١٠ :كالتاليوالكلية 

 بة المتبقية للباحث الرئيسي الحق في تحديد بنود اإلنفاق من النس

 .طبقـًا لحاجة الدراسة واتفاقه مع الجھة المانحة%) ٨٠(

 .وفى ھذا الصدد قرر المجلس الموافقة على القواعد المعروضة 

 :اإلحاطة علماً بالزيارات التالية: عشـرون

 فاطمة البوعينين / زيارة المستشارة الثقافية لسفارة البحرين السيدة

 ) .م٢٨/١٠/٢٠١٤(وذلك يوم 
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 تاكاھيرو كاجاوا سفير اليابان بالقاھرة يوم / ة سعادة السفيرزيار

 ).م٥/١١/٢٠١٤(

 أرمين ميلكونيان سفير أرمينيا بالقاھرة يوم / زيارة سعادة السفير

 ).م١٠/١١/٢٠١٤(

  م١٣/١١/٢٠١٤(زيارة وفد جامعة ماربرج األلمانية يوم. ( 

 مارات العربية محمـد عبد هللا البيلى ـ نائب رئيس جامعة اإل. د.زيارة أ

 ).م٢٣/١١/٢٠١٤(يوم 

 
 المصادقـات

  إدارة الجامعة
) ١١٣٥(محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاھـرة الجلسـة رقـم   المصادقة على-

ً (بعد تصويب البند ) .م٢٧/١٠/٢٠١٤(بتاريـخ   :ليصبح ) خامسا
ئيس جمال الدين عصمت جميل نائب ر/ الموافقة على ما ورد بخطاب األستاذ الدكتور

للجامعة  الدوليالجامعة للدراسات العليا والبحوث مـن أجـل تحسين التصنيف 
ً التصنيف  يعتمد بصورة كبيرة على البوابة اإللكترونية  الذي اإلسبانيوخصوصا

للجامعة ، رجاء الموافقة على إدراج شرط وجود تحديث الصفحة العلمية لعضو ھيئة 
سفر للخارج لحضور مؤتمرات دولية أو التدريس والھيئة المعاونة المرشحين لل

ورش عمل ودورات تدريبية أو مھام علمية ، على أن يقوم مركز تنمية قدرات 
إنشاء ھذه الصفحة العلمية مع قيام كل من  فيأعضاء ھيئة التدريس بمساعدتھم 

العالقات الثقافية والكادر الخاص بمتابعة التنفيذ عن طريق فريق عمل البوابة 
ة ، وعدم السماح بسفر أعضاء ھيئة التدريس لحضور ورش العمل اإللكتروني

 " .أوالدورات التدريبية أوالمؤتمرات إال بعد تحديث ھذه الصفحة
 .وفى ھذا الصدد قرر المجلس الموافقة على الخطاب المعروض 

يس الجامعة الصادرة بالتفويض السيد األستاذ الدكتور رئ على قـراراتالموافقة  -
 )م٢٤/١١/٢٠١٤(ىحت) م٢٨/١٠/٢٠١٤(الل الفترة من الجامعة خمجلـس  مـن

 :في المجاالت التالية
 ).الدراسات العليا(و) والبكالوريوس الليسانس(منح الدرجات العلمية بمرحلتي  -١
          وذلك طبقـاً  لمجالسھا؛وضم أساتذة  الكليات،تعيين أعضاء من الخارج بمجالس  -٢

) م١٩٧٢(لسـنة ) ٤٩(مـن القانـون رقـم ) ٤٠(لمــادة مــن ا) ھـ(و ) جـ( للفقرتين 
 .شأن تنظيم الجامعات في
 .قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز -٣
 . ضوء القواعد المنظمة لذلك فيمد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع  -٤
) بكالوريوسالليسانس أو ال( بمرحلتيوقـف قـيد وقَبـُول أعـذار الطالب  -٥

 ).الدراسـات العليا(و
 .قَبـُول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع -٦
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تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئة التدريس الذين لم يعودوا خـالل ستة أشھر  -٧
 .مـن تاريخ االنقطاع

          وتتطلب   خطأ،حاالت تصحيح بيانات الدرجات العلمية التي حدث فيھا  -٨
وذلك بعد مراجعتھا مــن اإلدارة المركزية  الجامعــة،العرض علــى مجلــس 

 .للشئون القانونية بالجامعة
 .حــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة -٩
 حاالت انقطاع أعضاء ھيئة التدريس فيإصدار قرارات إنھاء الخدمة  -١٠

 رسميأو من يعمل بشكل غير  المعارينو والھيئة المعاونة المنتدبين أ
 . جھة أخرى خارج الجامعة أيمسمى لدى  أيتحت 

تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  -١١
اعتماد بعض الموضوعات نيابة عن السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة  في
 .العليا بجامعة القاھرة والدراساتقطاع العالقات الثقافية  في

 
 ناتـــيـتعي

 كلية اآلداب
) وظيفة مدرس( فييز محمد محمد عبد العز أماني/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات(الشاغرة
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
) وظيفة مدرس( فيحسنى  سماء حازم أحمد/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 . بالكلية) بقسم اإلحصاء(الشاغرة 
 

 كلية التجارة
) وظيفة مدرس( فيمحمد حسن  صبحيسارة / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم إدارة األعمال(الشاغرة 
 

 كلية العلوم
) درسوظيفة م( فيمحمد كمال أحمد عبد السميع / الموافقة علـى تعيين الدكتور -

 . بالكلية) بقسم علم الحشرات(الشاغرة 
) وظيفة مدرس( في شعراويفاطمة قاسم طه / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم علم الحيوان(الشاغرة 
) مساعدوظيفة أستاذ( في الجنديعزة محمد محمود / الموافقة على تعيين الدكتورة -

 . بالكلية) بقسم علم الحشرات(الشاغرة 
) وظيفة أستاذ مساعد( فيإبراھيم  فتحيحسن / الموافقة على تعيين الدكتور -

 .بالكلية) بقسم الفيزياء(الشاغرة 
دكتور - ين ال ى تعي ة عل ى/ الموافق ق عيس د توفي يد أحم د س  خال

 .بالكلية) بقسم الجيوفيزياء(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في
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دكتورة - ين ال ى تعي ة عل ات / الموافق اء برك ينھن ن حس  حس

 .بالكلية) بقسم الكيمياء(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في
 

 العينيكلية طب قصر 
دكتورة - ين ال ى تعي ة عل ين / الموافق ينيف د  مح دين محم لبيال  ش
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة الخاصة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

دكتور - ين ال ى تعي ة عل عير/ الموافق ود ش ى محم ال زك امة كم  أس
 .بالكلية) بقسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

دكتور - ين ال ـى تعي ة عل د / الموافق ليمان محم الم س ود س يمحم درس( ف ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم التخدير(الشاغرة 

د الخالق / الموافقة علـى تعيين الدكتور - د الخالق عب ة ( في القاضيعمرو عب وظيف
 .بالكلية) بقسم المسالك البولية(الشاغرة  )مدرس

دكتورة - ين ال ـى تعي ة عل راھيم / الموافق ؤاد إب د ف ة محم يھب درس( ف ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم طب العين وجراحتھا(الشاغرة 

 فييمنى عمرو عبد الوھاب على االحمداوى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -
 .بالكلية) عين وجراحتھابقسم طب ال(الشاغرة ) وظيفة مدرس(
دكتور - ين ال ـى تعي ة عل د / الموافق عد عب اب س يإيھ ى  النب يعل درس( ف ة م ) وظيف

 .بالكلية) النوويبقسم عالج األورام والطب (الشاغرة 
دكتور - ين ال ـى تعي ة عل د / الموافق ود عب د محم اديمحم ز  الھ و الع يأب ة ( ف وظيف

 .كليةبال) بقسم األمراض الجلدية(الشاغرة ) مدرس
دين حسنى / الموافقة على تعيين الدكتور - د سمير حسنى صالح ال يأحم ة ( ف وظيف

 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة ) أستاذ مساعد
دكتور - ين ال ى تعي ة عل ل/ الموافق راھيم خلي د إب ين أحم د حس  أحم
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد( في

دكتورة الموا - ين ال ى تعي ة عل د/ فق أمون محم د م د الحمي دى عب  ھ
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد( في

يمنى محمد شعبان محروس أحمد / الموافقة على تعيين الدكتورة - ة أستاذ ( ف وظيف
 .بالكلية) بقسم التوليد وأمراض النساء(الشاغرة ) مساعد

ى ت - ة عل دكتورة الموافق ين ال د / عي نى أحم د حس افعيأروى محم  الش
 .بالكلية) بقسم الصحة العامة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد( في

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل اجي/ الموافق اھض  م عيد الن ورجيس  ج
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد( في

 
 كلية التمريض

) وظيفة مدرس( فيعزة عوض محمود إمام / ن الدكتورةالموافقة علـى تعيي -
 .بالكلية) بقسم تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ(الشاغرة 
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 الطبيعيكلية العالج 
) وظيفة مدرس( فيمھا مصطفى محمد محمد / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .ليةبالك) الحركي العضليالضطرابات الجھاز  الطبيعيبقسم العالج (الشاغرة 
) وظيفة مدرس( فيإيناس متولى عبد المنعم محمد / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) الحركي العضليالضطرابات الجھاز  الطبيعيبقسم العالج (الشاغرة 
) وظيفة مدرس( في حجازيرانيا جالل الدين عبده / الموافقة على تعيين الدكتورة  -

الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند  الطبيعيبقسم العالج (الشاغرة 
 .بالكلية) األطفال

) وظيفة أستاذ( فينيفين عبد اللطيف عبد الروؤف / الموافقة على تعيين الدكتورة  -
 .بالكلية) بقسم العلوم األساسية(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ( فيفرج عبد المنعم على محمد / الموافقة على تعيين الدكتور -
) والمسنين التنفسي الدوريالضطرابات الجھاز  الطبيعيبقسم العالج ( الشاغرة
 .بالكلية

) وظيفة أستاذ( فيمنال محمد إسماعيل فراج / الموافقة على تعيين الدكتورة  -
) وجراحتھا الحركي العضليالضطرابات الجھاز  الطبيعيبقسم العالج (الشاغرة 
 .بالكلية

) وظيفة مدرس( فيعفاف محمد محمود بتله  /الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -
 .بالكلية) ألمراض النساء والتوليد الطبيعيبقسم العالج (الشاغرة 

 
 كلية طب الفم واألسنان

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل د/ الموافق د أحم نعم محم د الم ام عب  وس
 .بالكلية) بقسم طب الفم وعالج اللثة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد( في

دكتورالمواف - ين ال ى تعي ة عل ب/ ق د هللا الغري راھيم عب ارق إب  ط
 .بالكلية) بقسم جراحة الفم والوجه والفكين(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد( في

دكتور - ين ال ـى تعي ة عل ان / الموافق ليمان القط اب س د أھ يمحم درس( ف ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم طب أسنان األطفال(الشاغرة 

ي - ـى تعي ة عل دكتورة الموافق دا / ن ال نعم ن د الم د عب ا محم يراني ة مدرس( ف ) وظيف
 .بالكلية) بقسم تقويم األسنان(الشاغرة 

دكتورة  - ين ال ـى تعي ة عل ـيف النصر / الموافق ـورا س دين ه  حم الق ط د الخ يعب  ف
 .بالكلية) بقسم أشعة الفم(الشاغرة ) وظيفة مدرس(
دكتورة - ين ال ى تعي ة عل د عب/ الموافق ة محم يحىأمني د الش  د الحمي
 .بالكلية) بقسم االستعاضات السنية المثبتة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل يرى/ الموافق د العش دين محم ال ال ھيرة جم  ش
 .بالكلية) بقسم طب الفم وعالج اللثة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

 
 كلية الصيدلة

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل ان/ الموافق ن  حن دريحس ي ق  عفيف
 .بالكلية) بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في
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 كلية الھندسة
دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل ل/ الموافق ز خلي د العزي ود عب ة محم  مايس

 .بالكلية) بقسم الھندسة المعمارية(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في
دكتور - ين ال ـى تعي ة عل ؤ/ الموافق ـد الم د عب امة أحم يمن أس درس( ف ة م ) وظيف

 .بالكلية) بقسم ھندسة القوى واآلالت الكھربية(الشاغرة 
دكتورة - ين ال ـى تعي ة عل دھود / الموافق ى ھ ادة منصور عل يمي درس( ف ة م ) وظيف

 .بالكلية) بقسم ھندسة الحاسبات(الشاغرة 
 

 كلية الزراعة
) وظيفة مدرس( فيد العاطى نعمة حسين عثمان عب/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم الوراثة(الشاغرة 
) وظيفة مدرس( فيمروة عبد اللطيف محمد زيتون / الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم أمراض النبات(الشاغرة 
دكتور  - ين ال ى تعي ة عل عد / الموافق دين س ام ال اجيحس ارب البلت  ش
 .بالكلية) قسم الكيمياء الحيويةب(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

 
  كلية الطب البيطري

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل ة/ الموافق و عيط ى أب ادل عل وى ع  نش
 .بالكلية) بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

دكتور  - ين ال ى تعي ة عل دي/ الموافق ليوس مج ا باس راھيم حن  إب
 .بالكلية) م أمراض األسماك ورعايتھابقس(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

 
 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

دكتور - ين ال ى تعي ة عل ي / الموافق ركي ف ت الس ين رفع د حس تاذ(محم ة أس ) وظيف
 .بالكلية) بقسم التصميم العمراني(الشاغرة 

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل عد / الموافق ة س اويھال ن مك  حس
 .بالكلية) العمرانيقسم التخطيط ب(الشاغرة ) وظيفة أستاذ( في

 
  معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية

ة مدرس(مروة عبد هللا عبد الغفار على في / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  - ) وظيف
 .بالمعھد) بقسم اإلحصاء الرياضي(الشاغرة 

دمرانى في / الموافقة علـى تعيين الدكتور  - ز ال د العزي د عب ز أحم ة و(عبد العزي ظيف
 .بالمعھد) بقسم علوم الحاسب والمعلومات(الشاغرة ) مدرس

 
 معھد البحوث والدراسات األفريقية

دكتورة ين ال ـى تعي ة عل ي / الموافق اجورى ف د الب ين محم ن حس مر حس ة (س وظيف
 .بالمعھد) بقسم السياسة واالقتصاد(الشاغرة ) مدرس
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 المعھد القومي لألورام
ة (ُعال محمد رضا محمود حافظ خورشيد في / رة الموافقة على تعيين الدكتو - وظيف

 .بالمعھد ) بقسم طب األورام(الشاغرة ) أستاذ
دكتور  - ين ال ى تعي ة عل ي / الموافق د ف افظ أحم ود ح د محم تاذ(محم ة أس ) وظيف

 .بالمعھد ) بقسم بيولوجيا األورام(الشاغرة 
) وظيفة أستاذ(حاس في ياسر إبراھيم على حسن الن/ الموافقة على تعيين الدكتور  -

 .بالمعھد ) بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(رشا أبو الفتوح العوضى السيد في / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالمعھد) بقسم األشعة العالجية والطب النووي(الشاغرة 
دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل ند/ الموافق د بش ه أحم د نبي ادة محم  ىغ

 .بالمعھد) بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(في 
ة مدرس(ريمون رمسيس أنيس بطرس في / الموافقة علـى تعيين الدكتور  - ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم األشعة العالجية والطب النووي(الشاغرة 
دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل د ال/ الموافق اتم محم د ح م محم ي معتص ادى ف ة (عي وظيف

 .بالمعھد) بقسم طب أورام األطفال(الشاغرة ) مدرس
دكتورة - ين ال ـى تعي ة عل ي / الموافق دى ف د ھري د محم اء أحم درس(دع ة م ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم علم النفس التربوي(الشاغرة 
يم في / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  - ة مدرس(نجالء فتحي أحمد عبد الحل ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم دراسات الطفولة(ة الشاغر
 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية
دكتورة  - ين ال ـى تعي ة عل يد / الموافق د س اروق أحم اء ف يھن درس( ف ة م ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم المناھج وطرق التدريس(الشاغرة 
 

 كلية اآلداب: فرع الخرطوم
دوى ضاھر في / الموافقة على تعيين الدكتور ة أستاذ(محمد أحمد ب الشاغرة ) وظيف

 .بالكلية) بقسم اللغة العربية وآدابھا(
 

 المستشفيات الجامعية
دكتور  - ة / بناء على مذكرة بشأن تعيين ال ى في وظيف د المحسن عل د عب ود عي محم

ل  ب والصدر(زمي ة القل ة ) بقسم جراح ة لدرج اھرة والمعادل ة الق بمستشفيات جامع
 ).م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(للقانون رقم مدرس بالكادر الجامعي وذلك طبقاً 

 .قرر المجلس الموافقة على تعيين سيادته في وظيفة زميل
دكتور  - ى  مجدي/ بناء على مذكرة بشأن تعيين ال د عل يمحم ل  شبانه ف ة زمي وظيف
ادر ) الطبيعيبقسم العالج ( ة لدرجة مدرس بالك بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادل

 .)م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(ن رقم وذلك طبقاً للقانو الجامعي
 .قرر المجلس الموافقة على تعيين سيادته في وظيفة زميل
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دكتورة  - ين ال ذكرة بشأن تعي ى م اء عل ة / بن ول في وظيف د سعيد زغل ة هللا محم ھب
ة لدرجة مدرس ) بقسم العالج الطبيعي(زميل  اھرة والمعادل ة الق بمستشفيات جامع

 ).م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(ون رقم بالكادر الجامعي وذلك طبقاً للقان
 .قرر المجلس الموافقة على تعيين سيادته في وظيفة زميل

 
 تجديد إعارات

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

دكتورة  - ـارة األستاذة ال د إع نعم مسعد / الموافقة على تجدي د الم ين عب األستاذ (نيف
ة ية بالكلي وم السياس م العل ل ) بقس د الب(للعم ل لمعھ ة وكي ات العربي وث والدراس ح

ع عشر ) بمصر ام الجامعي الراب اراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للع ) م١/٨/٢٠١٤(اعتب
 .مھمة قومية) م٣١/٧/٢٠١٥(حتى 

 
 كلية طب قصر العيني

األستاذ (شيرين مصطفى إسماعيل / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  -
ة ب(للعمل ) بقسم طب الحاالت الحرجة بالكلية وبر بمصر ٦جامع ام الجامعي ) أكت للع

 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(السابع 
 

 كلية العالج الطبيعي
المدرس (رأفت محمد فوزى خليل / الموافقة على تجديد وتغيير مقر إعـارة الدكتور -

ة ة بالكلي ا الحيوي م الميكانيك ل ) بقس ز(للعم  PRO PHYSIO SPORTبمرك
MEDICINE CENTRS دا دالً من ) بكن  Golden Plough long term(ب

care home حتى ) م١/٨/٢٠١٤(ن الثامن اعتباراً م الجامعيللعام ) تورنتو ـ كندا
 .)م٣١/٧/٢٠١٥(
 

 كلية طب الفم واألسنان
األستاذ بقسم (ھشام إبراھيم األنصاري / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور -

ة ة بالكلي نية المثبت ل ) االستعاضات الس ف(للعم ون بمستش ي للعي ز المغرب يات ومراك
 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعي العاشر ) واألذن واألسنان بالسعودية

دكتورة - تاذة ال ـارة األس د إع ى تجدي ة عل ى / الموافق زت وال ى ع م (من تاذ بقس األس
ة م بالكلي ا الف ل ) بثالوجي ة واآلداب بمصر(للعم وم الحديث وبر للعل ة أكت ام ) بجامع للع

 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعي الثامن 
دكتور - ـارة ال د إع ى تجدي ل / الموافقة عل روت خلي ـد ث األستاذ المساعد بقسم (محم

ة ة بالكلي ل ) االستعاضات السنية المثبت ز بالسعودية(للعم د العزي ك عب ة المل ) بجامع
 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعي الثامن 
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 كلية الھندسة
ة -  ة عدم الموافق راح الكلي ى اقت اءاً عل دكتوربن د إعارة ال ى تجدي د / عل د محم أحم

راھيم داود  ة(إب زات بالكلي رول والفل اجم والبت ة المن م ھندس درس بقس ل ) الم للعم
 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعي السابع ) بشركة شلمبرجير بالكويت(
 

 كلية الزراعة
دكتور  - تاذ ال ـارة األس ر إع ر مق د وتغيي ى تجدي ة عل ان / الموافق وزى عري د ف ودي

ة (للعمل ) األستاذ بقسم األراضي بالكلية( ة العام ع المستوى باألمان مستشار فني رفي
بالمركز العربي لدراسات (بدالً من العمل ) مھمة قومية(لجامعة الدول العربية بمصر 

ة بسوريا دول العربي ام ) المناطق الجافة واألراضي القاحلة أكساد التابع لجامعة ال للع
 ).م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعي الخامس عشر 

 
 المعھد القومي لألورام

و المجد / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة - المدرس بقسم (رشـا نبيـل محمـد أب
د م بالمعھ اش وعالج األل دير واإلنع ل ) التخ دة(للعم ة المتح امعي ) بالمملك ام الج للع

 ).م٣١/٨/٢٠١٥(حتى ) م١/٣/٢٠١٥(اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(السابع 
 

 ألقاب علمية منح
 كلية طب قصر العيني

دكتورة - نح ال ى م ة عل الم / الموافق د الس ى عب اب عل ازيرح  حج
 ).لوظيفة أستاذ مساعد( العلمياللقب ) المدرس بقسم األمراض الجلدية بالكلية(
دكتورة - نح ال ى م ة عل افظ/ الموافق يم ح د الحل د عب ا محم  دالي
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(لقب العلمي ال) المدرس بقسم األمراض الجلدية بالكلية(
ـورة- ـح الدكت ـى من ـة عل راھيم / الموافق زي إب ود رم ان محم اعد (جيھ تاذ المس األس

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمي ) بقسم األمراض الباطنة الخاصة بالكلية
ـورة- ـح الدكت ـى من ـة عل ار كشك / الموافق د الغف ادل عب رمين ع اعد (ن تاذ المس األس

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمي ) مراض الباطنة الخاصة بالكليةبقسم األ
ـورة - ـح الدكت ود الجوھري / الموافقـة علـى من د محم رة محم األستاذ المساعد (أمي

 ).لوظيفة أستاذ( العلمياللقب ) بقسم األمراض الباطنة الخاصة بالكلية
دكتور - نح ال ى م ة عل اھين/ الموافق د ش ف أحم د اللطي د عب  محم
ـةا( ية بالكلي ـة التشخيص ـم األشع ـدرس بقس ي ) لم ـب العلم تاذ (اللق ـة أس لوظيف

 ).مساعد
 

 كلية التمريض
ـورة - د حسان / الموافقـة علـى منـح الدكت ار رجب محم األستاذ المساعد بقسم (أفك

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمي ) تمريض األطفال بالكلية
- 
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 كلية العالج الطبيعي
ى - ة عل دكتورة الموافق نح ال د/ م ز واك د العزي الم عب ار س  انتص
ة( ة بالكلي ي للجراح الج الطبيع م الع درس بقس ي ) الم ـقب العلم تاذ (الل ـة أس لوظيف

 ).مساعد
دكتورة - المدرس بقسم العالج (سماح حسنى نجيب رزق هللا / الموافقة على منح ال

 ).دلوظيفـة أستاذ مساع( العلمياللقـب ) للجراحة بالكلية الطبيعي
ـورة- ـح الدكت ود / الموافقـة علـى من ود سيد محم ام محم األستاذ المساعد بقسم (ھي

اللقب العلمي ) العالج الطبيعي الضطرابات الجھاز العصبي العضلي وجراحتھا بالكلية
 ).لوظيفة أستاذ(
األستاذ المساعد بقسم العالج (ھبة هللا محمد كمال / الموافقـة علـى منـح الدكتـورة -

ةالط ال بالكلي د األطف اللقب ) بيعي الضطرابات مراحـل النمـو والتطـور وجراحتھـا عن
 ).لوظيفة أستاذ(العلمي 

األستاذ المساعد (منـال صـالح الديـن عبد الوھاب / الموافقـة علـى منـح الدكتـورة -
ال  د األطف ـا عن ـو والتطـور وجراحتھ بقسم العالج الطبيعي الضطرابات مراحـل النم

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمي ) كليةبال
 

 كلية طب الفم واألسنان
ـورة  - ـح الدكت ـى من ـة عل لم / الموافق يد حسن مس ا س الج (راني م الع درس بقس الم

 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمي ) التحفظي بالكلية
 

 كلية اإلعالم
ـور - ـح الدكت ـى من ـة عل د المغيث / الموافق د عب د أحم األستاذ المساعد (أشرف أحم

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمي ) بقسم العالقات العامة واإلعالن بالكلية
 

 مستشفي المعھد القومي لألورام
ـل / بناءاً على  مذكرة بشأن منح الدكتورة بقسـم (فاطمة محمد أحمـد أبـو القاسم زمي

ي ) طب األورام ب العلم ألورام اللق ومي ل د الق فى المعھ ـة(بمستش ارى  لوظيف إستش
اعد م ) مس انون رق اً للق ك طبق امعي وذل ادر الج اعد بالك تاذ مس ة أس ة لدرج والمعادل

 ).م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(
 

 المستشفيات الجامعية
ـل / بناءاً على مذكرة بشأن منح الدكتورة  ـد هللا زمي د المھدي عب بقسـم (نشوى محم

ـة (قب العلمي بمستشفيات جامعة القاھرة الل) طب الصناعات والصحة المھنية لوظيف
اعد اري مس اً ) استش ك طبق امعي وذل ادر الج اعد بالك تاذ مس ة أس ة لدرج والمعادل

 ).م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(للقانون رقم 
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 مســـــائل تنظيمية
 كلية التمريض

ة  س الجامع أن رأى مجل ات بش ى للجامع س األعل اب المجل ي خط ة عل يالموافق  ف
ة قطاع ال ا لجن ى التعديالت التي أوصت بھ ات عل ى للجامع المجلس األعل تمريض ب

ة ) مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة(إنشاء قسم تمريض المسنين  بكلي
 .التمريض

 
 كلية العالج الطبيعي

اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق اءاً عل بن
ا) م١٧/١١/٢٠١٤( ة المس ديل قيم ى تع ة عل ر القاضي بالموافق ة نظي ھمات المالي

امعي  ام الج داء من الع ا ابت ة الدراسات العلي ديم خدمات لطلب ) م٢٠١٤/٢٠١٥(تق
 .بكلية العالج الطبيعي

 
 كلية الصيدلة

اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق اءاً عل بن
رار المج) م١٧/١١/٢٠١٤( ى ق ة الصيدلة عل لس القاضي بعرض عدم موافقة كلي

ي  تير ف ة الماجس ي لدرج ورد األمريك ھادة الب ة ش أن معادل ات بش ى للجامع األعل
 .الصيدلة اإلكلينيكية

 
 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق ة عل الموافق
في ) ثيةخدمات بح(القاضي بالموافقة على تحصيل المساھمات ) م١٧/١١/٢٠١٤(

 .بداية كل فصل دراسي بكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
 

 المعھد القومي لعلوم الليزر
اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق ة عل الموافق

ر ) م١٧/١١/٢٠١٤( ة نظي اھمات المالي ة المس ع قيم ى رف ة عل القاضي بالموافق
وم % ٥٠ليا برفع النسبة إلى تقديم خدمات لطلبة الدراسات الع ومي لعل د الق بالمعھ

 .الليزر
 

 إدارة الجامعة
ي - ة عل دريس الموافق ة الت اء ھيئ ائف أعض ن وظ الن ع ة اإلع اع لجن محضر اجتم

اريخ  ة بت س الجامع رار مجل كلة بق اونيھم المش دة ) م٢٤/١١/٢٠٠٤(ومع والمنعق
 ).م١٧/١١/٢٠١٤(بتاريخ 

ذكرة بشأن تخصيـص- ى م ة عل ـدد  الموافق ي ) ١٠(ع ل من كليت ـح دراسـية لك من
الب  اھرة لط ة الق ي جامع الوريوس ف ة البك ي بمرحل ر العين ـب قص ـة وط الھندس
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ة  ة الدولي ة اللبناني الوريوس(الجامع ة البك راءات  )مرحل تيفاء االج رط اس بش
 .القانونية

دة - ة بجلسته المنعق ة البيئ ع وتنمي ة المجتم رار مجلس شئون خدم ى ق ة عل الموافق
اريخ  ات ) م١٨/١١/٢٠١٤(بت ز الدراس الق مرك ـى إغ ـة عل ي بالموافق القاض
 .المستقبلية

واتير العالج - الي ف ى إجم د نسب الخصم الممنوحة عل بناءاً على مذكرة بشأن تجمي
 .ي التعليمي لصالح جامعة القاھرةالداخلي الذي يتم داخل مستشفى قصر العين
 م١/١٢/٢٠١٤صم لمدة عام ابتداء من قرر المجلس الموافقة على تجميد نسب الخ
 

 تشكيل لجان ومجالس
 كلية العلوم

ـد بقسم (وسام طه طـه بصـل / بناءاً على مذكرة بشأن حالة السيد ـدرس المساع الم

 .ـ: بكلية العلوم ، قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة ) علم الحيوان
 معــة نائــب رئيــس الجا جمال الدين عصمت / الدكتور

 لشئون الدراسات العليا والبحوث
 )مقرراً (

 عميـد كليـــة الحقــوق عمر محمـد محمد سالـم/ الدكتور
 أو مــن ينـــوب عـنه

 )عضواً (

 )عضواً ( عميــد كليـــة العلــوم السـيد فھيـم السيد طـه/ الدكتور
المجلس على  تھي إليه أعمال اللجنة وعرضهلدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تن

 .في جلسة قادمة
 

 كلية العالج الطبيعي
ماء  ان إدراج أس ي بش الج الطبيع ة الع د كلي دكتور عمي تاذ ال اب األس ى خط اءاً عل بن

السادة أعضاء ھيئة تدريس كلية العالج الطبيعي بمستشفى قصر العيني الفرنساوي 

 ـ: األساتذة  قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة  لعمل العالج الطبيعي للمرضى ،
 )عضواً ( ج الطبيعيالعميـد كليــة الع عالء الدين عبد الحكيم / الدكتور

 )عضواً ( عميد كلية طب قصـر العيني حسين محمــود خيري/ الدكتور 
مديــــر مستشفــــى قصـر  نبيـل عبــد المقصـود/ الدكتور

 العيني التعليمي الجديد
 )عضواً (

ي داد ص ة الموضوع وإع ي لدراس س ف ى المجل ھا عل ذ وعرض ة التنفي بة آللي غة مناس

 .جلسة قادمة

 

 إدارة الجامعة
يح  أن ترش ة بش ة الدولي ة اللبناني يس الجامع دكتور رئ تاذ ال اب األس ى خط اءا عل بن

دكتوراه في / السيدة  ى درجة ال ميرنا فيكتور األھل للتسجيل في الجامعة للحصول عل
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ة المو وء االتفاقي ي ض ال ف ة إدارة األعم ة اللبناني اھرة والجامع ة الق ين جامع ة ب قع

 .ـ: الدولية، قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة 
 نائــب رئيــس الجامعــة  عز الدين عمر أبو ستيـت/ الدكتور

 لشــئون التعلـيم والطــالب
 )مقرراً (

 نائــــب رئيــس الجامعــة  جمال الدين عصمت جميـل/ الدكتور
 ــات العليـا والبحـوثللدراســ

 )عضواً (

وم  ھالـة حلمي الســعيد/ الدكتورة  اد والعل ة االقتص ـد كلي عمي
 السياسية

 )عضواً (

 )عضواً ( عميــد كليــة التجــــارة سعيد يحيى محمود ضــو/ الدكتور
عميد معھد الدراسات والبحوث  أمل عبد الفتاح أحمد سويدان/ الدكتورة

 التربوية
 )عضواً (

 . لھذه االتفاقية التنفيذيوضع البروتوكول ل
 

 وحدات ذات طابع خاص
 كلية الحقوق

دة  ته المنعق ة بجلس ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ئون خدم س ش رار مجل ى ق ة عل الموافق
اريخ  ارة ) م١٨/١١/٢٠١٤(بت امالت التج ز مع ـى إنشاء مرك ـة عل القاضي بالموافق

ديل اسم الداخلية والدولية مركز ذات طابع خاص تابع  لكلية الحقوق مع التوصية بتع
 ).المعامالت القانونية للتجارة الداخلية والدولية(المركز ليصبح 

 

 كلية العالج الطبيعي
اريخ  دة بت ة بجلسته المنعق رار مجلس الجامع القاضي ) م٢١/٧/٢٠١٤(بناءاً على ق

ابع خاص ة  بالموافقة على إنشاء وحدة عالج عيوب النطق والكالم وحدة ذات ط تابع
ابع  لكلية العالج الطبيعي الموافقة على مذكرة الكلية بأن يكون إنشاء الوحدة ذات الط

الم"الخاص التابعة للكلية تحت مسمى  وحدة ذات " وحدة عالج عيوب النطق والك
 .طابع خاص تابعة للكلية

  لـــــــــوائح
 كلية العالج الطبيعي

ة ل ة والمالي ى الالئحة اإلداري دكتور الموافقة عل دة بدرجة ال امج الساعات المعتم برن
 .DPTالمھني للعالج الطبيعي 

 
 كلية الحاسبات والمعلومات

اريخ  - دة بت ته المنعق ا والبحوث بجلس رار مجلس الدراسات العلي ى ق ة عل الموافق
اھمات ) م١٧/١١/٢٠١٤( ديل مس ى تع ة عل ي بالموافق ة(القاض دمات بحثي ) خ
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رامج الدراسات ة لب ة المالي بات  لالئح ة الحاس دة بكلي ام الساعات المعتم ا بنظ العلي
 .والمعلومات

اريخ  - دة بت ته المنعق ا والبحوث بجلس رار مجلس الدراسات العلي ى ق ة عل الموافق
ادتين ) م١٧/١١/٢٠١٤( ديل الم ى تع ة عل ى بالموافق ن ) ٣٦(، ) ٣٠(القاض م

ى لل د األدن يح الح ة بتوض ا الخاص ات العلي ة للدراس ة الداخلي ة الالئح دة الزمني م
 .للرسالة العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات

 
 شئون أعضاء ھيئة التدريس

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

دة / بناءاً على مذكرة بشأن حالة اآلنسة  بقسم (سيلفيا جوزيف عيسى يسى المعي
ية وم السياس اد والعل ة االقتص اد بكلي دم ) االقتص ى ع ة عل ـس الموافق ـرر المجل ق

دة / استرداد المبالغ التي تقاضتھا اآلنسة بقسم (سيلفيا جوزيف عيسى يسى المعي
 ) .االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

 
 كلية العلوم

اء السيد د بق ى م ة عل د القاضي / الموافق اھر فتحي محم اء (م المدرس بقسم الكيمي
ة يادته ا) بالكلي دريب لس ام الت اء ع ب انتھ ر عق ام آخ دة ع ن لم اراً م عتب

 ).م١٢/٦/٢٠١٤(
 

 كلية طب قصر العيني
ة السيد - ذكرة بشأن حال ى م د طه حسين / بناءاً عل المدرس المساعد (شريف أحم

ال سيادته شھراً ) بقسم األمراض الباطنة رر المجلس إمھ بكلية طب قصر العيني ، ق
ى مجلس الجامع رة أخرى عل ى أن يعرض م ه عل ة لعودته الستكمال إجراءات تعيين

 .القادم
ب - يد الطبي ة الس ذكرة بشأن حال ي م اءاً عل رحيم / بن د ال د عب ارق محم درس (ط الم

ذات ) المساعد بقسم الفسيولوجيا درس ب ة م ه بوظيف ي لتعيين ة طب قصر العين بكلي
م، ي الموضوع  القس ه ف داء رأي ة إلب س الكلي ى مجل س عرض الموضوع عل رر المجل ق

 .والعرض مرة أخرى على مجلس الجامعة
 

 المستشفيات الجامعية
دكتورة ة ال ه استشاري مساعد / بناءاً علي مذكرة بشأن حال د عرف ر محم بقسم (عبي

ـاء الموضوع ) السموم اإلكلينيكية ـس إرج ـرر المجل اھرة ، ق ة الق بمستشفيات جامع
 .لجلسة قادمة
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 اتفاقيات تعاون
  إدارة الجامعة

ا والب ات العلي س الدراس رار مجل ى ق ة عل اريخ الموافق دة بت ته المنعق وث بجلس ح

القاضي بالموافقة على بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة ) م١٧/١١/٢٠١٤(

 .القاھرة والھيئة العامة لتعليم الكبار

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

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

ي بالموافقة على ملحق اتفاقية التمويل بين مؤسسة مصر القاض) م١٧/١١/٢٠١٤(

 .الخير ومركز الدراسات الحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
 

 شــــــــئون مـالية
 إدارة الجامعة

االت  - ة االحتف تغالل قاع ة الس ة اإليجاري ع القيم أن رف ذكرة بش ى م ة عل الموافق
 .بجامعة القاھرة) ة بنت إسماعيلاألميرة فاطم(الكبرى 

ه(جنيه  ١٠,٠٠٠الموافقة على مذكرة بشأن تحصيل مبلغ  - من ) عشرة آالف جني
ازة  ارات واإلج د اإلع رغين لتجدي اتذة المتف دريس واألس ة الت اء ھيئ ادة أعض الس

غ ) م١/١/٢٠١٥(الزوجة بعد العام العاشر اعتباراً من / لمرافقة الزوج  ذلك مبل وك
ه  ١٠٠٠ ه(جني ف جني دريس ) أل ة الت اء ھيئ تراك أعض يالش الس  ف عضوية مج

 .تأسيسھااإلدارات للشركات أو 
اء - اريخ  بن دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق عل
لية ) م١٧/١١/٢٠١٤( ھادة  األص م الش بح رس ى أن يص ة عل ي بالموافق القاض

دكتوراه  تير وال ه  ١٠٠للماجس ه(جني ة جني دبلومات ) مائ ه  ٧٥ولل ة (جني خمس
 ) وسبعون جنيه

ة  رر المجلس الموافق ـح رسم الشھادات األق ـى أن يصب دبلومات عل  ٢٠٠صلية لل
ـه(جنيه  ـه  ٣٠٠، للماجسـتير )مائتـا جني ـه(جنيـ ـة جني ـوراه )ثالثمائ  ٥٠٠، للدكت

ـه  ـه(جني مائة جني ة )خمس ة األجنبي ـة باللغ ھادات الكرتوني ا الش ه  ٨٠٠، أم جني
 ).ثمانمائة جنيه(

 شـــــئون الطالب
 كلية الحقوق

ال - يم والط ئون التعل س ش رار مجل ى ق اءاً عل اريخ بن دة بت ته المنعق ب بجلس
القاضي بإحاطة المجلس علماً بقصر القبول في السنوات القادمة ) م١٦/١١/٢٠١٤(

وق ـة الحق ة بكلي ة العام  على طالب المرحلتين األولى والثانية فقط من تنسيق الثانوي
ى  ة وعرض األمر عل ررات التي وردت من الكلي أُحيط المجلس علماً في ضوء المب

 .على للجامعاتالمجلس األ
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 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
اريخ  - دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق اءاً عل بن
ب) م١٧/١١/٢٠١٤( د الطال اف قي رض إيق ي بع د /القاض ـم عب ـد المنع اني عب ھ

ام الجامعي  امج الماجستير للع د ببرن دة ) م٢٠٠٧/٢٠٠٨(الرازق التلبانى المقي لم
ة رسمية ) م١/٦/٢٠١٢(اعتباراً من ) أول ، ثاني(امين ع نظراً لسفر الطالب بمھم

 .للخارج بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
ى ة عل س الموافق رر المجل ب ق د الطال اف قي رازق /إيق د ال ـم عب ـد المنع اني عب ھ

 ١/٦/٢٠١٢لمدة عامين اعتبارا من  التلبانى
ات ا- س الدراس رار مجل ى ق ة عل اريخ الموافق دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح لعلي
دارس) م١٥/١٠/٢٠١٤( ى استمرار ال ة عل ـى في / القاضي بالموافق أشرف إمباب

ين  متابعة برنامج الماجستير المھني للدراسات السياسية اإلستراتيجية المشترك ب
ة ناصر العسكرية  وطني بأكاديمي دفاع ال ة ال وم السياسية وكلي كلية االقتصاد والعل

 .لياالع
 

 كلية طب قصر العيني
عبد هللا سطوحي حسن محمد الشافعي لنقله / بناءاً على االلتماس المقدم من الطالب

ذي  ده ال ة وال ر محل إقام ة طب قصر العيني نظراً لتغيي ى كلي ا إل من كلية طب بنھ
ي االلتماس  ة عل يعمل بشركة العربي للتجارة والھندسة، قرر المجلس عدم الموافق

 .المعروض
 

 كلية التمريض
اريخ  دة بت ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل س ش رار مجل ى ق ة عل الموافق

امج التمريض ) م١٦/١١/٢٠١٤( رح الئحة برن اد مقت ى اعتم ة عل القاضي بالموافق
وم التمريض  الوريوس في عل ى درجة البك ات للحصول عل المكثف لخريجي الجامع

 .صروفات بكلية التمريضبرنامج متميز بم) نظام الساعات المعتمدة(
 

 كلية طب الفم واألسنان
اريخ  دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ى ق ة عل الموافق

ب) م١٧/١١/٢٠١٤( ع للطال ي راب افة مشرف أجنب ى إض ة عل / القاضي بالموافق
م واألسنان  ة طب الف عالء الدين محمد عبد السميع ـ المقيد بدرجة الماجستير بكلي

 .ي حالة فتح قناة علمية مع عدم تحمل الجامعة تكاليف المشرف الخارجي الرابعف
 

 كلية الھندسة
اريخ  دة بت ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل س ش رار مجل ى ق ة عل الموافق

ل ) م١٦/١١/٢٠١٤( ر مكتم دير غي ل تق ى تفعي ة عل ي بالموافق القاض
)Incomplete (بكليـة الھندسة. 
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 جــوائــز
 الجامعة ادارة

 –التقديريـة  –التميز(الموافقة على مذكرة بشأن منح جوائز الجامعة المختلفة  -
 ).م٢٠١٤(لعام ) االختراع -التشجيعية  –التفوق العلمي 

 –التقديريـة  –التميز(مذكرة بشأن تعديل الئحة جوائز جامعة القاھرة الموافقة على -
 )االختراع -التفوق العلمى   التشجيعية 

 
 ـدايــاھـ

 كلية الھندسة
 :بناءاً على اقتراح الكلية الموافقة على قبول الھدايا المقدمة من ُكّل من 

) قطعة من األجھزة المختلفة ٣٥٦(وزارة العالقات الخارجية األلمانية عبارة عن  -١
ثمانمائة وواحد وثالثون ألفا وأربعمائة وخمسين (جنيه  ٨٣١٤٥٠,٠٠بمبلغ 

 ) .جنيھاً ال غير
    عدد (أيمـن سعد رئيس قطاع الصناعة شركة سيمنس عبارة عن / المھندس -٢

ستين ( ٦٠.٠٠٠بمبلغ ) وحدات لتدريب الطلبة علي تكنولوجيا التحكم اآللي ٤    
 ).ألف جنيھاً ال غير

 معدل استھالك الوقود  شركة التكنولوجيا المتقدمة عبارة عن جھاز قياسي -٣
 ).عة آالف وتسعمائة جنيھاً ال غيرتس(جنيه  ٩,٩٠٠بمبلغ الكترونياً      
 .قرر المجلس الموافقة على قبول الھدايا مع الشكر     

 
 تـبـرع

 كلية التجارة
دكتور - د الصادي / الموافقة على قبول التبرع المقدم من األستاذ ال د محم حسن أحم

ة لرعاية طالب مرحلة البكالوريو) مائة ألف جنيه(جنيھاً  ١٠٠,٠٠٠بمبلغ  س بالكلي
 .مع الشكر

 

 أجـــازات
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

دكتورة - تاذة ال نح األس ى م ة عل اتى / الموافق ة حسن الزن رغ (فاطم تاذ المتف األس
ة أشھر ) بقسم اإلحصاء بالكلية دة ثالث إجازة خاصة بدون مرتب لظروف خاصة لم

م) م١٥/١٠/٢٠١٤(اعتباراً من  ادة رق انون ) ٩٣( وذلك فى ضوء نص الم من ق
م  رار رق ق نص الق ع تطبي ات، م يم الجامع االت ) ١٥(تنظ ى الح ة عل ذات الجلس ب

 .المماثلة
دكتور  - نح ال ى م ة عل ة الموافق راح الكلي ى اقت اءاً عل ه / بن راھيم وجي مير إب س
ة( دة ) المدرس بقسم اإلحصاء بالكلي دون مرتب لظروف خاصة لم ازة خاصة ب إج

من ) ٩٣(وذلك في ضوء نص المادة رقم ) م١/١٠/٢٠١٤(ثالثة أشھر اعتباراً من 
ذكر في  أن ي دھا ب قانون تنظيم الجامعات، على أن يتم مخاطبة كليات الجامعة ومعاھ
ازة  ى اإلج ول عل ررات الحص ح لمب مى الواض ازة المس ى اإلج ول عل ب الحص طل
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تم عرض  دريس ي ة الت ة وجود حاالت مرضية بأسرة عضو ھيئ ى حال الخاصة وف
ة تقرير ط ى اإلدارة العام د ، وعل بي معتمد من مستشفى قصر العيني التعليمي الجدي

ة  ات الجامع ع كلي ى جمي د عل ذه القواع يم ھ دريس تعم ة الت اء ھيئ ئون أعض لش
 .ومعاھدھا

 
 كلية العلوم

شاھيناز مصطفى / اقتراح الكلية الموافقة على منح األستاذة الدكتورة بناءاً على  -
رغ(يوسف  تاذ المتف ة األس ة بالكلي اد الجوي اء واألرص ك والفض وم الفل م عل ) بقس

ھر  ة أش دة ثالث ة  لم ة وقھري ة طارئ روف اجتماعي ب لظ دون مرت ة ب ازة خاص إج
من قانون تنظيم ) ٩٣(ضوء نص المادة رقم  فيوذلك ) م١/٩/٢٠١٤(اعتباراً من 
 .بذات الجلسة على الحاالت المماثلة) ١٥(مع تطبيق نص القرار رقم الجامعات ،

دكتورة  - ى منح األستاذة ال د / الموافقة عل م (منى مصطفى محم األستاذ بقسم عل
اراً من ) الحيوان بالكلية ي أن تكون ) م١١/١٠/٢٠١٤(إجازة تفرغ علمي اعتب عل

 .إجازة التفرغ العلمي براتب لمدة عام
 

 كلية طب قصر العيني
د - تاذة ال نح األس ى م ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت اًء عل ار / كتورة بن وال مخت ن

دون مرتب لظروف ) األستاذ المتفرغ بقسم التخدير بالكلية(إبراھيم  إجازة خاصة ب
وافق المجلس مع تطبيق نص ) م١/١٠/٢٠١٤(ملحة لمدة ثالثة أشھر اعتباراً من 

 .بذات الجلسة علي الحاالت المماثلة) ١٥(القرار رقم 
دكتور الموافقة على تجديد اإلجازة الخاصة بدون مر - ود نجيب / تب لل ـد محم أحم

ة(حسنى  د بالكلي دة ثالث شھور ) األستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتولي لم
وافق المجلس مع تطبيق  مرة ثانية لظروف خاصة) م١/١٢/٢٠١٤(اعتباراً من 

 .بذات الجلسة علي الحاالت المماثلة) ١٥(نص القرار رقم 
نيللى نادر عبد الدايم / صة  بدون مرتب للدكتورةالموافقة على تجديد اإلجازة الخا -
لمدة ثالثة أشھر ) األستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية(

وافق المجلس مع ) الوالدة(مرة ثانية لرعاية األسرة ) م١/١٠/٢٠١٤(اعتباراً من 
 .اثلةبذات الجلسة علي الحاالت المم) ١٥(تطبيق نص القرار رقم 

دكتور - دون مرتب لل د / الموافقة على تجديد اإلجازة الخاصة ب ول محم حسام زغل
ة( ة بالكلي ة العام م الجراح درس بقس ن ) الم اراً م ھر اعتب ة أش دة ثالث لم
رار ) م١/١٠/٢٠١٤( مرة ثانية لظروف خاصة، وافق المجلس مع تطبيق نص الق

 .بذات الجلسة علي الحاالت المماثلة) ١٥(رقم 
 

 الھندسة كلية
ن  - رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م١/٨/٢٠١٤(الموافق ى ) م٧/٩/٢٠١٤(حت الت

ـور  ا الدكت ن / تجاوزھ ديق حس ف ص د اللطي ل عب ة (فيص م ھندس درس بقس الم
ة ة بالكلي ازة الخاصة الممنوحة ) االلكترونيات واالتصاالت الكھربي اء اإلج عقب انتھ

 ـ: ب على النحو التالي لسيادته لمرافقة الزوجة إجازة خاصة بدون مرت
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 إجازة اعتيادية تخصم من رصيد ) م٣١/٨/٢٠١٤(حتى ) م١/٨/٢٠١٤(من  -١
 .إجازات سيادته     
 ، وذلك على خاصة بدون مرتبإجازة ) م٧/٩/٢٠١٤(حتى ) م١/٩/٢٠١٤(من  -٢

 .ه المعروضالوج    
رة من  - ى احتساب الفت ة عل ى ) م١٦/٦/٢٠١٤(الموافق ي ال) م٢٤/٩/٢٠١٤(حت ت

ى / تجاوزھا الدكتور د شريف الخريب المدرس بقسم الھندسة اإلنشائية (طارق محم
ا )بالكلية ى إنھ ة الزوجة عل ازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافق اء اإلج عقب انتھ

 ).إجازة خاصة بدون مرتب(
ن  - رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م١/٧/٢٠١٤(الموافق ي ) م١٣/٨/٢٠١٤(حت الت

ة (طارق على عبده أحمد / تجاوزھا الدكتـور  المدرس بقسم ھندسة القوى الميكانيكي
ة ازة ) بالكلي ة إج ة الزوج يادته لمرافق ة لس ة الممنوح ازة الخاص اء اإلج ب انتھ عق

 ـ :التاليخاصة بدون مرتب على النحو 
 .إجازة خاصة بدون مرتب ) م٣١/٧/٢٠١٤(حتى ) م١/٧/٢٠١٤(من  -١
 .إجازة اعتيادية) م١٣/٨/٢٠١٤(حتى ) م١/٨/٢٠١٤(من  -٢
ن  - رة م اب الفت ى احتس ة عل ى ) م١/٣/٢٠١٤(الموافق ي ) م٢٠/٧/٢٠١٤(حت الت

ـور  ا الدكت ـه / انقطعھ الم ط ـد الس ـود عب ة (محم ـم الھندس اعد بقس تاذ المس األس
 ).إجازة خاصة بدون مرتب(على أنھا ) اإلنشائية بالكليـة
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ة ع - دكتور الموافق تاذ ال نح األس ى م ودة / ل ى حم د الغن د عب م (محم درس بقس الم
د ة بالمعھ وارد الطبيعي ة ) الم دة ثالث ب لظروف خاصة لم دون مرت ازة خاصة ب إج

اراً من  ك )  م١/١٠/٢٠١٤(أشھر اعتب يوذل ادة رق ف من ) ٩٣(م ضوء نص الم
ي الحاالت بذات الجلسة عل) ١٥(قانون تنظيم الجامعات مع تطبيق نص القرار رقم 

 .المماثلة
 

 المعھد القومي لألورام
دكتور  - نح األستاذ ال ى م ة عل د / الموافق د الحمي ـت عب ـد رفع ـد أحم تاذ (محم األس

ة ) بقسم جراحة األورام بالمعھد دة ثالث إجازة خاصة بدون مرتب لظروف خاصة لم
اراً من  م )  م٨/١٠/٢٠١٤(أشھر اعتب ادة رق ي ضوء نص الم ك ف من ) ٩٣(وذل

ا م ق رار رق ق نص الق ع تطبي ات ، م يم الجامع ي ) ١٥(نون تنظ ة عل ذات الجلس ب
 .الحاالت المماثلة

 
 إنھاء خدمة

 تمريضالكلية 
ة  - اء خدم أن إنھ ة بش يس الجامع دكتور رئ تاذ ال يد األس رار الس ى ق ة عل الموافق

دكتورة  ى / ال د عل د محم ان محم اطني (جيھ ريض الب م تم اعد بقس تاذ المس األس
ة ب) الجراحي ر إذن من الجامع ة بغي ة أجنبي كلية التمريض وذلك اللتحاقھا بخدمة دول

م ) ٣(فقرة ) ٩٨(وتطبيقاً لنص المادة  ة رق دنين بالدول املين الم انون الع ) ٤٧(من ق



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

اراً من ) م١٩٧٨(لسنة  ون ) م١/٩/٢٠٠٧(اعتب د يك ا ق زام سيادتھا بسداد م مع إل
 .والجامعة مستحقاً عليھا من التزامات مالية قبل الكلية

 
 اســـــتــقــالة

 المعھد القومي لألورام
دكتورة ـن ال نعم حسين / الموافقة علـى قبول االستقالة المقدمة م د الم ـاء عب دع

د(خليل  اراً من ) المدرس بقسم طب األورام بالمعھ عقب ) م١/٦/٢٠١٤(اعتب
ا مع إلزام سيادتھا بسدإعارة سيادتھا بمستشفى الصليب األحمر بالنمسا ،  اد م

 .قد يكون مستحقاً عليھا من التزامات مالية قبل المعھد والجامعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


