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 قرارات
 مجلس جامعة القاھرة

 )م٢٩/١٢/٢٠١٤(بتاريــخ ) ١١٣٧(الجلسة رقم 
 

 عقـد مجلس جامعـة القاھرة جلسته السابعة والثالثين والمائـة بعد األلف
) م٢٩/١٢/٢٠١٤(ام الساعـة العاشرة والنصف صباح يـوم االثنين الموافـق فى تم

بالجـيزة برئاسـة السيد األستاذ ) إدارة الجامعـة(بمبنى ) أحمد لطفى السـيد(بقاعـة 
  .اعضاء المجلس ةوحضور كل من الساد جابر جاد نصار ـ رئيس الجامعة/ الدكتور

 المجلس االجتماع رئيس/ وقد افتتح السيد األستاذ الدكتور
 "بسم هللا الرحمن الرحيم"بـ 

 :ثم استھل المجلس جلسته بما يلى 
الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس ، والتھنئة بحلول العام الميالدي : أوالً 

والتھنئة بحلول المولد النبوي الشريف ، وتھنئة األخوة ) م٢٠١٥(الجديد 

 .عام وحضراتكم بخير المسيحيين بعيد الميالد المجيد ، وكل

 ً التھنئة بنھاية الفصل الدراسى األول وتوجية الشكر لكل من ساھم فى ظھور : ثانيا

 .الجامعة بالمظھر المشرف الذى ظھرت به الجامعة

 ً الترحيـب بالسـيد معالـى الوزير شريـف حمـاد وزير البحـث العلمى واألستاذ : ثالثا

حث العلمى والتكنولوجيا واألستاذ محمود صقر رئيس أكاديمية الب/ الدكتور

فاروق عبد الباقى العقدة محافظ البنك المركزى السابق واألستاذ / الدكتور

 .ھانى محمد جوھر مدير مركز ضمان الجودة واالعتماد/ الدكتور

 ً اد / تحدث األستاذ الدكتور: رابعا ھانى محمد جوھر مدير مركز ضمان الجودة واالعتم

ى المت ار الزمن ى عن االط اد أو إل دھا لإلعتم ة ومعاھ ات الجامع ديم كلي ع لتق وق

ى  ى الجودة باإلضافة إل م حصولھا عل ات ت زيارة إستطالعية فھناك عشرة كلي

ات سوف  ين كلي م ب ات فتنقس اقى الكلي ة وب ة الھندس ن كلي امج اتصاالت م برن

اكل  م مش ة ولھ ة خاص ات ذات طبيع الى وكلي ى الح ام الدراس الل الع دم خ تتق

د مختلفة م ال ومعھ ة رياض األطف ثل معھد الدراسات والبحوث االحصائية وكلي

 .الدراسات والبحوث التربوية

وفى ھذا الصدد قرر المجلس اعداد مذكرة باستبعاد اعداد المنتسبين  من اعداد 

 .الطالب بالكليات النظرية النھم ليس لھم نسبة حضور 

 ً ة اإلحاطـة علمـاً بالتقرير الشفوى المقدم : خامسا دير عام المستشفيات الجامعي من م

داً  خمة ج ة ض دم خدم ى تُق داً وھ ة ج ة شرس ن ھجم ه م رض ل ا تتع وم

والى  ددھم ح امعى وع فى الج ى المستش رددين عل واطن  ١٠٨للمت ف م أل

ة  وعشرات اآلالف من العمليات الجراحية وآالف من األشعة المقطعية وخالف

ة الص دور تعليمى وفى منظوم وم ب اك فالمستشفيات تق ا وھن حة لمصر كلھ
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كلتان ة : اوالً : مش كلة الثاني ل والمش ن : التموي أكثر م ريض ف كالية التم اش

ذا % ٣٠ ـل لھ ـض مؤھ ـود تمري ـدم وج ة لع ى معطل ر العين وة القص ن ق م

ع مستوى المستشفيات  ذ خطة ممنھجة لرف م تنفي اھرة وت ة الق العمل بجامع

دراء الم دا ووكالء وم ة الطب عمي ى جھود كلي رھم ونحي ى فك ستشفيات عل

 .الجديد لمواجھة ھذه المشكالت 
وائح  ة متخصصة لتطوير الل ة فني رر المجلس تشكيل لجن وفى ھذا الصدد ق

دكتور تاذ ال ة األس اھرة برئاس ة الق فيات جامع ة لمستش د / اإلداري ر محم عم
 .محمد سالم عميد كلية الحقوق

 ً ا ة ال: سادس ادة ھيكل ة إلع كيل لجن ة تش س الجامع رر مجل اھرة ق ة الق املين بجامع ع
ة / برئاسة األستاذ الدكتور ـى نائب رئيس الجامع جمـال عبــد الناصر مدبولـ

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 ً التأكيد على ما جاء بقرار مجلس الجامعة السابق بشأن االلتزام بكافة : سابعا

حة لجميع الضوابط والقيود الخاصة بضرورة اعتماد الھيئة المصرية للمسا
الخرائط المستخدمة بجميع المصالح الحكومية وھي الخرائط التي تظھر بھا 

 .منطقة حاليب وشالتين داخل الحدود المصرية 
 ً ً باتفاقيـــة التعاون بيـن جامعـة القاھـــرة ووزارة الشــباب : ثامنا اإلحاطـة علمـا

 ) .م٢١/١٢/٢٠١٤(والرياضـة ، يوم 
 ً  :الزيارات التاليةاإلحاطة علماً ب: تاسعا

ارة أ • وم . د.زي ين  ي ي الص الي ف يم الع ة التعل د كلي ن ـ عمي ارد ش ريتش
 ).م٢/١٢/٢٠١٤(

وم / زيارة سعادة السفير  • اھرة ، ي شاھين عبد الاليف ـ سفير أذربيجان بالق
 ) .م٩/١٢/٢٠١٤(

 ) .م٢٣/١٢/٢٠١٤(مصطفى السيد ، يوم . د.زيارة السيد أ  •
اھرة ، وھيب محمد . زيارة السيد أ • خدابخش ـ المستشار الثقافي اليمني بالق

 ) .م٢٤/١٢/٢٠١٤(يوم 
راً  دكتور :عاش تاذ ال يد األس ى الس اتذة/ نع ادة األس ة الس يس الجامع  رئ

ن  رة م الل الفت اھم هللا خ ذين توف ى ) م٢٥/١١/٢٠١٤(ال حت
 :، وھـم)م٢٩/١٢/٢٠١٤(

 ـةاألسـتاذ بكليـة الزراعــــ عزمــي محمـــد البري/ الدكتور
 األسـتاذ بكليـة الھندســـــة صــالح الديـن بيومــي/ الدكتور
 األستـاذ بكليـة طب قصر العينى حســام الديـن األنـــور/ الدكتور
 األستـاذ بكليـة طب قصر العينى ساميـة الحلوانــــــي/ الدكتور
 األســتاذ بكليـــة دار العلـوم عبــد اللطيف عبـد الحليم/ الدكتور
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 األسـتاذ بكليـة الھندســـــة سامح جميل سراج الديـن/ الدكتور
 األستـاذ بكليـة طب قصر العينى عمــــرو أميـــــن/ الدكتور
 األستـاذ بكليـة طب قصر العينى أحمــد عمـر القراقصــي/ الدكتور

بر  م الص يھم وذويھ م أھل ه، وأن يلھ دھم برحمت الى أن يتغم ائلين هللا تع س
 .انوالسلو

 المصادقـات
  إدارة الجامعة

) ١١٣٦(محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاھـرة الجلسـة رقـم المصادقة على  -
 :ليصبح ) ٧(بعد تصويب الموضـوع  رقم ) م٢٤/١١/٢٠١٤(بتاريـخ 

من السادة أعضاء ) عشرة آالف جنيه(جنيه  ١٠,٠٠٠مذكرة بشأن تحصيل مبلغ "
ين لإلعارات وتجديد اإلعارات ـ واإلجازة لمرافقة ھيئة التدريس واألساتذة المتفرغ

 ١٠٠٠وكذلك مبلغ ) م١/١/٢٠١٥(الزوجة بعد العام العاشر اعتباراً من / الزوج 
الشتراك أعضاء ھيئة التدريس فى عضوية مجالس اإلدارات ) ألف جنيه(جنيه 

 للشركات أو تاسيسھا 
ى - ادقة عل ـة الق المص ـداء جامع ـس عم اع مجل ر اجتم ـخ محض ـرة بتاري اھـ

 ).م١٤/١٢/٢٠١٤(
التفويض المصادقة على  - ة الصادرة ب دكتور رئيس الجامع قـرارات السيد األستاذ ال

ن  رة م الل الفت ة خ ـس الجامع ـن مجل ى )م٢٥/١١/٢٠١٤(م  حت
 :في المجاالت التالية).م٢٩/١٢/٢٠١٤(

 ).لياالدراسات الع(و) اليسانس والبكالوريوس(منح الدرجات العلمية بمرحلتي  -١
ك  -٢ ھا ؛ وذل اتذة لمجالس ات ، وضم أس الس الكلي ارج بمج ن الخ ين أعضاء م تعي

ـم ) ٤٠(مــن المــادة ) ھـ(و ) جـ( طبقـاً للفقرتين  ـون رق لسـنة ) ٤٩(مـن القان
 .فى شأن تنظيم الجامعات) م١٩٧٢(
 .قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز -٣
 . سية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلكمد البعثات واإلجازات الدرا -٤
ى  -٥ الب بمرحلت ـذار الط ـُول أع ـيد وقَب ـف ق الوريوس(وق انس أو البك ) الليس

 ).الدراسـات العليا(و
 .قَبـُول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع -٦
ذين ل -٧ ودوا خـالل ستة أشھر تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئة التدريس ال م يع

 .مـن تاريخ االنقطاع
ب             -٨ أ ، وتتطل ا خط دث فيھ ي ح ة الت درجات العلمي ات ال حيح بيان االت تص ح

ـن اإلدارة  ا مـ ة العرض علــى مجلــس الجامعــة ، وذلك بعد مراجعتھ المركزي
 .للشئون القانونية بالجامعة

 .ارج كليات الجامعةحــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة التدريس من خ -٩
دريس -١٠ ة الت اء ھيئ اع أعض االت انقط ى ح ة ف اء الخدم رارات إنھ دار ق  إص

مى ر رس كل غي ل بش ن يعم اريين أو م دبين أو المع ة المنت ة المعاون  والھيئ
 . تحت أى مسمى لدى أى جھة أخرى خارج الجامعة
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ا و -١١ البحوث تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العلي
فى اعتماد بعض الموضوعات نيابة عن السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة 

 .فى قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاھرة 

 
 يناتـتعي

 كلية اآلداب
وظيفة (نسرين محمد محمد رجب محمد شرابى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بات والوثائق والمعلوماتبقسم المكت(الشاغرة ) مدرس
 صفاء إسماعيل مرسى السيد/ اقتراح الكلية الموافقة على تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم علم النفس(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(فى 
 فؤاد محمد أبو المكارم / اقتراح الكلية الموافقة على تعيين الدكتور-

 .بالكلية) م علم النفسبقس(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 
 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى نادية بدر الدين أبو غازٮ/ كتورةالموافقة على تعيين الد -
 .بالكلية) بقسم العلوم السياسية(
) وظيفة مدرس(إبتسام كامل إبراھيم سليمان فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) االقتصاد بقسم(الشاغرة 
) وظيفة مدرس(شيماء السيد إبراھيم حطب فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم العلوم السياسية(الشاغرة 
وظيفة ( ابتسام على مصطفى على حسين فى/  الموافقة علـى تعيين الدكتورة -

 .بالكلية) بقسم العلوم السياسية(الشاغرة ) مدرس
) وظيفة مدرس(أمانى محمود غانم السيد فى / قة علـى تعيين الدكتورة المواف -

 .بالكلية) بقسم العلوم السياسية(الشاغرة 
وظيفة (أميرة على الدين حسن أبو سمرة فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  - 

 .بالكلية) بقسم العلوم السياسية(الشاغرة ) مدرس
 

 كلية التجارة
ي - ى تعي ة عل دكتورة الموافق ال/ ن ال د المتع د عب ال أحم د المتع ة عب  ھب

 .بالكلية) بقسم المحاسبة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ مساعد(فى 
 

 كلية العلوم
وسام طه طه بصل فى وظيفة مدرس بقسم علم / الموافقة على تعيين الدكتور  -

 الحيوان بعد رفع الجزاءات الموقعة على سيادته 

موقع على سيادته مع تعينيه فى وظيفة مدرس بقسم الموافقة على محو الجزاء ال-

 .علم الحيوان بكلية العلوم 
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دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق د ف رى أحم ن يس رى حس درس(يس ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم الرياضيات(الشاغرة 

وظيفة (عبد القادر فى  أحمد يونس عبد الونيس/ الدكتور  الموافقة علـى تعيين -
 .بالكلية) بقسم الرياضيات(اغرة الش) مدرس

دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ان ف يد عرم د الس د مصطفى محم ة (محم وظيف
 .بالكلية) بقسم الفيزياء(الشاغرة ) مدرس

دكتور - ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق وح األعصر ف يد أبوالفت د الس د أحم ة (محم وظيف
 .ةبالكلي) بقسم الكيمياء(الشاغرة ) أستاذ مساعد

 
 كلية طب قصر العينى

دكتور  - ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق ر ف تاذ (حسن مصطفى إسماعيل جعف ة أس وظيف
 .بالكلية) بقسم التوليد وأمراض النساء(الشاغرة ) مساعد

دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق اب ف د الوھ ه عب ة ط د عطي ازن أحم ة (م وظيف
 .لكليةبا) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) مدرس

دكتورة  - ين ال ى تعي ة عل ى / الموافق طفى ف راھيم مص د إب تاذ (والء أحم ة أس وظيف
 .بالكلية) بقسم التوليد وأمراض النساء(الشاغرة ) مساعد

دكتور - ين ال ى تعي ة عل يح / الموافق د المس ار عب ى مق موئيل حلم  ص
 .بالكلية) بقسم طب األطفال(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 

ة عل - دكتورالموافق ين ال رحمن/ ى تعي د ال د عب ف محم د يوس  محم
 .بالكلية) بقسم طب األطفال(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 

دكتورة - ين ال ى تعي ة عل ريم / الموافق زب ك ال ع ريف جم ة ش  ھب
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 

دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ع/ الموافق د س ى محم د ماض ى محم درس(يد ف ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة 

دكتورة  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ن ف ى حس نى زك ان س درس(إيم ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الجلدية(الشاغرة 

د درغام فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  - ة مدرس(داليا أحمد حمزة أحم ) وظيف
 .بالكلية) الروماتيزم والتأھيلبقسم (الشاغرة 

دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ا ف ليم األغ ين س د هللا أم درس(عب ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم أمراض القلب(الشاغرة 

دكتورة- ين ال ى تعي ة عل روف/ الموافق ى مع د لطف ة محم  ھال
 .بالكلية) بقسم طب األطفال(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 

ى - ة عل دكتور الموافق ين ال ى/ تعي فيق عل د ش ماعيل أحم  إس
 .بالكلية) بقسم الجراحة العامة(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 

دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ين ف ه حس د ط ريف أحم درس(ش ة م ) وظيف
 .بالكلية) بقسم األمراض الباطنة(الشاغرة 
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 كلية التمريض
وظيفة أستاذ (فى  عبد الرؤوف إبراھيمھدى عزت / رة الموافقة على تعيين الدكتو -

 .بالكلية) بقسم تمريض الباطنى الجراحى(الشاغرة ) مساعد
) وظيفة مدرس(إيمان محمد إبراھيم محمد فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم تمريض الصحة النفسية(الشاغرة 
 

 الج الطبيعىكلية الع
دكتورة - ين ال ـى تعي ة عل ى /  الموافق ند ف ود س د محم اء أحم درس(دع ة م ) وظيف

د بقسم (الشاغرة  ـا عن ـو والتطـور وجراحتھ العالج الطبيعى الضطرابات مراحـل النم
 .بالكلية) األطفال

دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ھاوى ف د الش ؤمن محم د الم د عب ة (أحم وظيف
درس اغرة ) م از (الش طرابات الجھ ى الض الج الطبيع م الع ى بقس دورى التنفس ال

 .بالكلية) والمسنين
دكتورة  - ين ال د رحاب فى / الموافقة علـى تعي راھيم محم ة مدرس(نجوى إب ) وظيف

اغرة  ا(الش لى وجراحتھ بى العض از العص طرابات الجھ ى الض الج الطبيع م الع ) بقس
 .بالكلية

ز رجب فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  - د العزي در(والء محمد عب ة م ) سوظيف
اغرة  ا(الش لى وجراحتھ بى العض از العص طرابات الجھ ى الض الج الطبيع م الع ) بقس
 .بالكلية

 
 كلية طب الفم واألسنان

دكتورة - د الوھاب السالوى فى / الموافقة على تعيين ال ل عب د نبي دا أحم ة (ران وظيف
 .بالكلية) بقسم المواد الحيوية(الشاغرة ) أستاذ

 
 كلية الصيدلة

) وظيفة مدرس(إيمان عمر محمود عثمان فى / تعيين الدكتورة  الموافقة علـى -
 .بالكلية) بقسم الكيمياء العضوية(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ مساعد(ممدوح رضا رزق يوسف فى / الموافقة على تعيين الدكتور  -
 .بالكلية) بقسم الكيمياء التحليلية(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ مساعد( نوح فىسن محمد مصطفى ح/ الموافقة على تعيين الدكتور  -
 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية(الشاغرة 

) وظيفة أستاذ مساعد(ريھام صالح الدين السيد فى / الموافقة على تعيين الدكتورة  -
 .بالكلية) بقسم العقاقير(الشاغرة 

ة الشاغر) وظيفة أستاذ(فى  نادية عبد هللا خليل/ ن الدكتورةالموافقة على تعيي -
 .بالكلية) بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية(
) وظيفة أستاذ(فى  إيمان محمد أحمد مصطفى/ الدكتورةالموافقة على تعيين  -

 .بالكلية) بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية(الشاغرة 
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 كلية الھندسة
دكتور  - ين ال ـى تعي ة عل ين فى / الموافق د أم د أحم ين ماج د أم ة مدرس(أمج ) وظيف

 .بالكلية) بقسم ھندسة القوى واآلالت الكھربية(غرة الشا
دكتور  - ين ال ى تعي ة فى / الموافقة عل د عطي دين أحم د صالح ال ة أستاذ (محم وظيف

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

 كلية الزراعة
) وظيفة أستاذ( فىعبد هللا صالح مھدى عمار/ لدكتورالموافقة على تعيين ا -

 .بالكلية) بقسم الصناعات الغذائية(الشاغرة 
 

 كلية الطب البيطرى
يم فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة - د الحك ة مدرس(ھدى عمر أبو بكر عب ) وظيف

 .بالكلية) بقسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية(الشاغرة 
 

 كلية دار العلوم
دكتور  - ة أستاذ (طارق سليمان مصطفى سليمان فى / الموافقة على تعيين ال وظيف

 .بالكلية) بقسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية(الشاغرة ) مساعد
ده / اقتراح الكلية الموافقة علـى تعيين الدكتور  بناء على - د عب على عبد الفتاح محم

 .بالكلية) بقسم الفلسفة اإلسالمية(الشاغرة ) وظيفة مدرس(فى 
 .س سحب الموضوع من جدول األعمال المعروضقرر المجل

 
 كلية اإلعالم

دكتورة - ين ال ى تعي ة عل د / الموافق د حام دوى محم د الب ا أحم  ثري
 .بالكلية) بقسم العالقات العامة واإلعالن(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 

 
 كلية اآلثار

دكتورة  - ين ال ـى تعي ة عل ى / الموافق ى ف ابر برع د ص ى محم ة م(نيلل ) درسوظيف
 .بالكلية) بقسم اآلثار المصرية(الشاغرة 

ولى فى / الموافقة علـى تعيين الدكتور  - ز مت د العزي ة مدرس(خالد حسن عب ) وظيف
 .بالكلية) بقسم اآلثار المصرية(الشاغرة 

 
 كلية الحاسبات والمعلومات

 )وظيفة أستاذ(فى  ھشام محمد السيد عبد السالم/ تورالموافقة على تعيين الدك -
 .بالكلية) بقسم بحوث العمليات ودعم القرار(الشاغرة 

دكتور - ين ال ى تعي ة عل ادر/ الموافق د الق ليمان عب ليمان س ر س  عم
 .بالكلية) بقسم بحوث العمليات ودعم القرار(الشاغرة ) وظيفة أستاذ بدل معار(فى 
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 معھد البحوث والدراسات اإلفريقية
) وظيفة مدرس(ة عادل سعد الحسنين فى مرو/ الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالمعھد) بقسم السياسة واالقتصاد(الشاغرة 
 

 المعھد القومى لألورام
دكتورة - ين ال ى تعي ة عل ريف/ الموافق د ش يد أحم ود س ادة محم  غ

 .بالمعھد) بقسم اإلحصاء الطبى ووبائيات السرطان(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 
اوى فى / ر الموافقة علـى تعيين الدكتو - د القلع د الحمي ة (عبد الحميد محمد عب وظيف

 .بالمعھد) بقسم جراحة األورام(الشاغرة ) مدرس
ايق سعد فى / الموافقة على تعيين الدكتور  - ة أستاذ مساعد(إيھاب سامى ف ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم جراحة األورام(الشاغرة 
الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى  أحمد محمد أسامة تونى/ ن الدكتورالموافقة على تعيي -
 .بالمعھد) بقسم جراحة األورام(
 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية
ة مدرس(رانيا إبراھيم أحمد السيد طبال فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  - ) وظيف

 .بالمعھد) بقسم تكنولوجيا التعليم(الشاغرة 
 

 كلية التربية النوعية
دك - ين ال ى تعي ة عل م / تورةالموافق راھيم أدھ د إب الء أحم  نج

 .بالكلية) بقسم التربية الفنية(الشاغرة ) وظيفة أستاذ(فى 
وظيفة (نھاد أحمد محمد المرسى السيد سليمان فى / الموافقة علـى تعيين الدكتورة  -

 .بالكلية) بقسم التربية الموسيقية(الشاغرة ) مدرس
 
 إدارة الجامعة 
ى - ة عل س ال الموافق رار مجل اريخ ق دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي دراس
 : القاضى بالموافقة على مايلى ) م١٥/١٢/٢٠١٤(

 سكرتيــر عـام محافـظ الجيــزة محمد عبد النور / تجديد تعيين السيد اللواء
وم  عمــرو أمين محمد عدلى/ تعيين السيد  ة العل ندوق تنمي يس ص رئ

 التكنولوجيا
 لخارج لمدة عامين قابلين للتجديدأعضاء بالمجلس من ا   

 

 عيينتاعادة 
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
نورا سعيد محمد عبد المجيد حسانين بوظيفة / الموافقة على إعادة تعيين السيدة  -

 معيد بقسم االحصاء بالكلية
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 ةتجديـد إعار
 كلية العلوم

دكتور  - د محم/ الموافقة على تجديد إعـارة ال ود أحم د محم األستاذ المساعد (د جلم
ة ا بالكلي م الجيولوجي ل ) بقس عود بالسعودية(للعم ك س ة المل ام ) بجامع اق الع ى نط ف

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى الثامن
 

 كلية طب قصر العينى
األستاذ (محمـد كمـال عبـد العزيز / الموافقة على تجديد إعارة األستاذ الدكتـور  -

للعام الجامعى ) بمستشفى األحمدى بالكويت(مل للع) بقسم جراحة العظام بالكلية
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(العاشر

محمد عبد المجيد محمود / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  -
بمستوصف أميريكان كلينيك (للعمل ) األستاذ بقسم الجراحة العامة بالكلية(حسن

اعتباراً من ) م٢٠١٤/٢٠١٥(استكماالً للعام الجامعى العاشر واألخير ) بالكويت
 نھاية السنوات العشر المسموح بھا) م٢٨/٢/٢٠١٥(حتى ) م١/٩/٢٠١٤(
األستاذ (محمـد عبد الرازق على / الموافقة على تجديد وتغيير مقـر إعـارة الدكتـور  -

بمستشفى األطفال لألورام تورنتو بكندا (للعمل ) المساعد بقسم الطب النووى بالكلية
للعام الجامعى الثامن ) السعودى األلمانى بالسعوديةبدالً من مستشفى 

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(
 

 كلية طب الفم واالسنان
دكتورة  - ـارة األستاذة ال ر / الموافقة على تجديد إع دين زعت ة صالح ال األستاذ (ھال

ة م بالكلي ا الف ة واآلداب بمصر(للعمل ) بقسم بيولوجي وم الحديث وبر للعل ة أكت ) بجامع

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(العاشر للعام الجامعى 

األستاذ بقسم (سحر محمود شوكت / الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  -

ة م بالكلي ا الف ل ) بيولوجي ة واآلداب بمصر(للعم وم الحديث وبر للعل ة أكت ام ) بجامع للع

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى التاسع 

 

 كلية دار العلوم
دكت - ـارة ال د إع ى تجدي ة عل اھين / ور الموافق ل ش طفى خلي دى مص تاذ (حم األس

ة (للعمل ) المساعد بقسم التاريخ اإلسالمى بالكلية بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامع
 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى التاسع ) اإلسالمية بالسعودية
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 المعھد القومى لألورام 
عبد الحميد حسين  السـيد أشـرف/ الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  -
للعام ) بشركة الزيت العربية بالسعودية(للعمل ) األستاذ بقسم جراحة األورام بالمعھد(

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى التاسع 
األستاذ (إيھاب معروف معروف عطا هللا / الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  -

بمستشفى األطفال (ل للعم) المساعد بقسم األشعة العالجية والطب النووى بالمعھد
 )م٢٠١٤/٢٠١٥(للعام الجامعى الثامن ) بمصر ٥٧٣٥٧

 

 دـــــاقـــتع
 

 معھد البحوث والدراسات اإلفريقية
مجـدى رزق سـمك أستاذ غير متفرغ بقسم / الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتـور -

من  متعاقد عامل لمدة عامين اعتباراً ) من الخارج(الموارد الطبيعية بالمعھد 
ً ) جنيه ١٥٠٠(بمكافأة مالية قدرھا ) م٢٩/١٢/٢٠١٤(  شھريا

 

 منح ألقاب علمية
 كلية اآلداب

وجى / الموافقة على منح الدكتورة  - المدرس بقسم (داليا عبد الستار عبد الحق الحل
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) المكتبات والوثائق والمعلومات بالكلية

 

 كلية طب قصر العينى
المدرس بقسم جراحة ( أحمد سيد عبد المنعم السيد/ تور الموافقة على منح الدك -

 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) المـخ واألعصاب بالكلية
ـورة - ـح الدكت ـى من ـة عل ـد / الموافق زب أحم د ع ى أحم م (نھ اعد بقس تاذ المس األس

 ).ة أستاذلوظيف(اللقب العلمى ) الروماتيزم والتأھيل بالكلية
ديب / الموافقـة علـى منـح الدكتـورة - د المقصود ال ا فتحى عب األستاذ المساعد (دالي

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) بقسم الھستولوجيا بالكلية
ـورة - ـح الدكت ـى من ـة عل ازى / الموافق د حج الم أحم د الس ى عب ا عل تاذ (راني األس

 ).لوظيفة أستاذ(العلمى  اللقب) المساعد بقسم طب األطفال بالكلية
ـورة  - ـح الدكت ـى من ـة عل د / الموافق د الحمي د عب د صبرى أحم ـر محم تاذ (سم األس

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) المساعد بقسم طب األطفال بالكلية
دكتورة  - نح ال ى م ة عل اھين/ الموافق د ش نى محم د حس ا محم  رش
ة والك( ا اإلكلينيكي م الباثولوجي درس بقس ةالم ة بالكلي ى ) يميائي ب العلم ة (اللق لوظيف

 ).أستاذ مساعد
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المدرس بقسم األمراض ( ھانى مفيد محمود شھاب/ الدكتور  الموافقة على منح -
 ).لوظيفة أستاذ مساعد(اللقب العلمى ) المتوطنة بالكلية

األستاذ المساعد بقسم (منى كمال على الغمراوى / الموافقـة علـى منـح الدكتـورة  -
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) طب األطفال بالكلية

األستاذ المساعد (ھالة أحمد رأفت يوسف محروس / الموافقـة علـى منـح الدكتـورة -
 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) بقسم الروماتيزم والتأھيل بالكلية

 

 كلية طب الفم واألسنان
المدرس بقسم طـب ( سلمأبو مداليا محمد محب / الموافقة على منح الدكتورة  -

 ).لوظيفـة أستاذ مساعد(اللقب العلمـى ) أسنان األطفال بالكليـة
 

 المعھد القومى لألورام
ـور - ـح الدكت ـى من ى فخر / الموافقـة عل د يحي راھيم محم األستاذ المساعد بقسم (إب

 ).لوظيفة أستاذ(اللقب العلمى ) جراحة األورام بالمعھد
 الكلية الموافقة على إنشاء قسم اللغة الروسية وآدابھا بالكلية ، اقتراح  بناء على -

 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس شئون التعليم والطالب
 

 تنظيميةمسائل 
 كلية اآلداب

 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء قسم اللغة الروسية وآدابھا بالكلية  -
 .لس شئون التعليم والطالبقرر المجلس إحالة الموضوع إلى مج

 

 كلية الحقوق
ى  - ة عل دكتورالموافق تاذ ال ة األس رو / تزكي د عم د سامح أحم تاذ بقسم (محم األس

ام دولى الع انون ال ا ) الق يس مكتبھ كو ورئ ة اليونس يس منظم ب رئ ة بمنص بالكلي
 التنفيذى 

 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
وم السياسية بشأن خطاب األستاذ الدكتو الموافقة على  - ر عميد كلية االقتصاد والعل

وم  اد والعل ة االقتص اث بكلي دمات األبح ى خ رف عل راءات الص وابط وإج م وض نظ
 .مع تعميمه على كليات الجامعة ومعاھدھاالسياسية 

محمد السيد سليم األستاذ بقسم العلوم / الموافقة على عودة األستاذ الدكتور  -
بعد إنتھاء مدة األربع ) م١٤/٧/٢٠١٤(رغ اعتباراً من السياسية لوظيفة أستاذ متف

 .سنوات بوظيفة أستاذ غير متفرغ
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 كلية التجارة
ى  - ة عل اريخ  الموافق دة بت ا والبحوث بجلسته المنعق رار مجلس الدراسات العلي ق
ة بأقسام ) م٢٤/١١/٢٠١٤( دبلومات المھني إدارة (القاضى بالموافقة على إنشاء ال

 بكلية التجارة ) اسبة ـ الرياضة والتأميناألعمال ـ المح
 

 كلية العلوم
قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  الموافقة على -
القاضى بالموافقة على رفع قيمة المساھمات المالية نظير ) م١٥/١٢/٢٠١٤(

 ية العلومبكل)  م٢٠١٤/٢٠١٥(الخدمات الطالبية للدراسات العليا للعام الجامعى 
 

 كلية طب قصر العينى
ى لألعوام  بناء على - مذكرة بشأن تعديل ھيكل المسالك البولية بكلية طب قصر العين
دد ) م٢٠١٦،  ٢٠١٥،  ٢٠١٤( بح ع ام ) ٣(ليص دد ) م٢٠١٤(ع  )٥(وع

 ، ) ٢(بدالً من عدد  ٢٠١٦عام ) ٤(وعدد ) ٢(بدالً من عدد  ٢٠١٥عام 
معيدين خالل الثالث ) ٧(مجلس القسم بتكليف عدد قرر المجلس الموافقة على رأى 

وذلك فى ضوء احتياجات القسم وعدم وجود ) م٢٠١٦ـ  ٢٠١٥ـ  ٢٠١٤(سنوات 
 .درجات وظيفية بالجامعة 

ى  - اء عل ل بن يم العم روع تنظ ى مش اع عل ة باإلجم دم الموافق ة ع راح الكلي اقت
 .بالمستشفيات الجامعية

ة الطب  اإلحاطة علماً بمشروع قرر المجلس ى رأى مجلس كلي ة عل القانون والموافق
ومجلس إدارة المستشفيات الجامعية مع التأكيد على حق المريض فى العالج المجانى 
ى  فى تعليم ا مستش ة باعتبارھ فيات للجامع ة المستش ة وتبعي فيات الجامعي بالمستش

 .والعمل على تطوير المستشفيات 
 

 كلية التمريض
شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ  قرار مجلس الموافقة على -
القاضى بالموافقة على إنشاء قسم تكنولوجيا تعليم التمريض ) م٢١/١٢/٢٠١٤(

 بكلية التمريض
 

 كلية طب الفم واألسنان
أمينة عبد اللطيف / اقتراح الكلية الموافقة على طلب األستاذة الدكتورة  بناء على -

بإعادة النظر فى تطبيق قرار ) ات السنية المثبتة بالكليةاألستاذ بقسم االستعاض(زكى 
مجلس الجامعة بانتداب السادة أعضاء ھيئة التدريس ليوم واحد فقط وعدم تطبيق 

 ھذا القرار على الكلية إستناداً على طبيعة العمل بالكلية ، 
قرر المجلس تطبيق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن والذى يقضى 

 .ح باالنتداب لمدة يومين إسبوعياً بالسما
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 كلية رياض األطفال
ال(اقتراح الكلية الموافقة على تعديل مسمى الكلية من  بناء على - ) كلية رياض األطف

 ) التربية للطفولة المبكرة(إلى كلية 
 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس شئون التعليم والطالب

لعليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ قرار مجلس الدراسات ابناء على  -
القاضى بالموافقة على إنشاء الدبلومات المھنية التربوية ) م١٥/١٢/٢٠١٤(

بكلية ) الحضانة ـ رياض األطفال ـ التربية الخاصة(التأھيلية فى المراحل الثالث 
 رياض األطفال

 
 إدارة الجامعة

ى  - اء عل ابن ى حي اعى عل أمين جم روع ت أن مش ذكرة بش ة م اء ھيئ ادة أعض ة الس
 .التدريس والعاملين بجامعة القاھرة 

قرر المجلس تعميم المشروع على كليات الجامعة ومعاھدھا لدراسته وإبداء الرأى 
 وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة 

ى - اء عل ة ألسر  بن ة الطبي ة الخصم لصالح صندوق الرعاي د آلي ذكرة بشأن تحدي م
 ة المعاونة أعضاء ھيئة التدريس والھيئ

وافق المجلس على أن يتم الخصم على فترة عشر شھور كل عام لصالح الصندوق   
 .مع الغاء ماعدا ذلك من خصم لصالح الصندوق ) م١/١/٢٠١٥(اعتباراً من 

مذكرة بشأن إدراج مركز خدمة المجتمع ضمن مراكز الخدمة العامة الموافقة على  - 
 بالجامعة

دخول الطالب مذكرة بشأن ات بناء على - ة نحو عدم السماح ب خاذ االجراءات الالزم
امعى  ام الج ات للع دين االمتحان وم ) م٢٠١٤/٢٠١٥(الواف ددو الرس م يس ذين ل وال

ائجھم لحين سداد ) البكالوريوس ـ الليسانس ـ الدراسات العليا(الدراسية  مع حجب نت
 .المصروفات المقررة

نح ح م م ذين لھ الب ال ماح للط س الس رر المجل ان ق دخول امتح م ب ن بالدھ ة م كومي
ل  دفع المصروفات الدراسية قب زامھم ب الفصل الدراسى األول مع حجب النتيجة والت
م منح  ذين ليس لھ دين ال ام الطالب الواف دخول امتحان الفصل الدراسى الثانى مع قي

 .حكومية بسداد الرسوم قبل دخول امتحانات الفصل الدراسى األول 

رارات مذكرة بش بناء على - ة الطب البيطرى والق اع مجلس كلي أن عدم اعتماد اجتم

اريخ  ه بت ادرة عن يس ) م١٤/١٢/٢٠١٤(الص دكتور رئ تاذ ال ة األس دون موافق وب

 .الجامعة على اللجنة

 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض
ى - ة عل دة بت الموافق ته المنعق ا والبحوث بجلس رار مجلس الدراسات العلي اريخ ق
دولى ) م١٤/٧/٢٠١٤( ر ال وابط النش ض ض ديل بع ى تع ة عل ى بالموافق القاض

 .للرسائل العلمية
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من كل رسالة " تومسون"وأكد على ضرورة أن يكون ھناك نشر دولى فى تصنيف 
ل  ك قب ة وذل وم الطبي دكتوراه ، فى قطاعات العلوم األساسية والعلوم الھندسية والعل

ا  دكتوراه ، أم نح ال اد م تم اعتم ة ي انية واالجتماعي وم اإلنس اعى العل بة لقط بالنس
ة  اعتماد المجالت التى تنشر بھا من خالل لجنتى القطاعين مع اعتبار مجلتى الجامع
ل النشر  ى يقب ة من المجالت الت وم اإلنسانية واالجتماعي فى العلوم الطبية وفى العل

 .لھم وخصوصات رسائل اإلشراف المشترك
 

 دريسشئون أعضاء ھيئة الت
  كلية العلوم

ى - ى السيد بناء عل ع عل ع الجزاء الموق ذكرة بشأن رف د الوھاب / م د عب د محم خال
 .بكلية العلوم) المعيد بقسم الفيزياء(تعيلب 

ادة  يادته وإع ة س امل عن حال ف ش داد مل ين إع اء الموضوع لح رر المجلس إرج ق
 .عرضه على المجلس فى جلسة قادمة 

 
 كلية طب قصر العينى

المدرس (منى سعد مغازى أحمد سالمان / مذكرة بشأن حالة الدكتورة  اء علىبن -
 .بكلية الطب ) بقسم أمراض النساء والتوليد

العلمى الطب إلبداء الرأى فى ضوء النشر قرر المجلس إعادة الموضوع لمجلس كلية
 .الدولى لھا 

تاذ المساعد األس(أريج حسن الغرباوى / مذكرة بشان حالة الدكتورة  بناء على -
 بكلية طب قصر العينى ) بقسم األمراض الباطنة

قرر المجلس إرجاء الموضوع لحين التأكد من نشر إنتاجھا العلمى بأسم جامعة 
القاھرة خالل الفترة الماضية من سفرھا وذلك عن طريق تحريك البحث الدولى 

سات العليا وسداد المستحق عليھا وإحالة الموضوع إلى نائب رئيس الجامعة للدرا
 .والبحوث 

ماجد منصور عبد الرحمن سالـم / االلتماس المقدم من األستاذ الدكتور بناء على -
بكلية طب قصر العينى بشأن إعادة ) األستاذ بقسم عالج األورام والطب النووى(

النظر فى القرار السابق برفض المھمة العلمية الخاصة به فـى جامعة الملك عبد 
 .ةالعزيز بالسعودي

 .قرر المجلس عدم الموافقة على االلتماس المعروض
 

 كلية اآلثار
فاطمة الزھراء عليوه عليوه / الموافقة على تجديد المھلة االستثنائية للسيدة -
المدرس المساعد بقسم اآلثار المصرية للبقاء بوظيفة مدرس مساعد لمدة عام رابع (

 .على أن يكون أخر مدثار بكلية اآل) م٣١/١٠/٢٠١٤(بعد الخامس اعتباراً من 
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 مستشفى المعھد القومى لألورام
ه ياسر مبروك عبد الوھاب / االلتماس المقدم من الدكتور  عدم الموافقة على - لتعيين

ة  بمستشفى المعھد القومى لألورام) بقسم الكيمياء الحيوية(فى وظيفة زميل  والمعادل
 ).م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(ن رقم لدرجة مدرس بالكادر الجامعى وذلك طبقاً للقانو

 
 كلية التربية النوعية

ة / بشأن حالة األستاذ الدكتور - ة التربي رغ بكلي أحمد سيد محمد مرسى األستاذ المتف
روق  ة فض المنازعات بصرف الف ذ توصية لجن ذى يطلب استمرار تنفي النوعية وال

 المالية المترتبة على ضم العالوات الخاصة لسيادته 
ذكرة وعرضھا / حالة الموضوع إلى السيدقرر المجلس إ ة إلعداد م أمين عام الجامع

 .على المستشار القانونى للجامعة
 

 المستشفيات الجامعية
دكتورة بناء على  - ة استشارى / مذكرة بشأن إعادة عرض حالة ال د عرف ر محم عبي

 مساعد السموم اإلكلينيكية بمستشفيات جامعة القاھرة 
ذا قرر المجلس إرجاء الم   ة فى ھ وضوع لحين االنتھاء من دراسة القواعد المنظم

 .الشأن 
 

 إدارة الجامعة
حاتم مصطفى محمد استشارى مشروع الدراسات / خطاب األستاذ الدكتور بناء على -

اب االستشارية  ة األتع ه من قيم ذى يتضرر في ار ال ة اآلث ابع لكلي ة باألقصر الت األثري

 م للمبانى المستحقة لسيادته عن أعمال التصمي

 .قرر المجلس عدم الموافقة علـى الخطاب المعـروض 
 

 ةــل ماليـــمسائ
 إدارة الجامعة

اريخ  بناء على - ة بت بشأن ) م٢١/٧/٢٠١٤(مذكرة بشأن تعديل قرار مجلس الجامع
ى أن يكون السداد بنسبة  ة عل ة الرقمي % ٥٠رسوم الخدمات الخاصة بوحدة المكتب

ة المعاون ة للھيئ ن القيم اعدين(ة م ين مس دين ، مدرس بة ) معي يض بنس ذلك تخف وك
 .من القيمة للعاملين % ٥٠

قرر المجلس أعفاء أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والمعيدين من الرسوم 
 .من الرسوم% ٥٠على أن يسدد العاملين بالجامعة 

د بشأن خطاب األستاذ الدكتور مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الج بناء على - دي
ل  ة زمي اء بوظيف ادة األطب ھرية للس آت الش رف المكاف ى ص ة ف س الجامع رأى مجل
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ع  املين بواق ررة للع ام المق ادر الع اء الك ى % ١٠٠وأطب ب األساس ن الرات م
 .بالمستشفى

رر المجلس  ع ق م بواق أة لھ تم صرف المكاف أن ي ى الخطاب المعروض ب ة عل الموافق
 .مجلس اإلدارةمن الراتب األساس ويعرض على % ١٠٠

 :إدارة الجامعة
ى  - اء عل اريخ بن دة بت ته المنعق وث بجلس ا والبح ات العلي س الدراس رار مجل ق
ة ) م١٧/١١/٢٠١٤( بعض أعضاء الھيئ ة ل ى المساھمة المالي ة عل القاضى بالموافق

ـ  ة % ٥٠المعاونة لحضور ورش عمل بالخارج ب ات السفر من الجامع من قيمة نفق
اً للحد األقصى والقواعد األخرى من ا% ٥٠والـ  ة طبق م أبحاث مقبول لكلية ممن لھ

 .المعمول بھا 
وافق المجلس على المساھمة ألعضاء الھيئة المعاونه فى نفقات حضور ورش العمل 

 .األخرى من الكلية % ٥٠من قيمـة النفقات مـن الجامعة والـ % ٥٠بالخارج بنسبة 
 

 شئون الطالب
 كلية العالج الطبيعى

قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ  قة علىالمواف -
القاضى بالموافقة على دفع الطالب المتقدم لعمل مقاصة لمعادلة ) م١٥/١٢/٢٠١٤(

ً (جنيه  ٢٠٠المقررات مبلغ  عن كل مقرر يتقدم لمعادلته أسوة بما يتم ) مائتان جنيھا
 طيبعىاتباعه مع الطالب الوافدين بكلية العالج ال

 

 كلية اإلعالم
ى  - اء عل البتين  بن اق ط أن الح الم بش ة اإلع د كلي دكتور عمي تاذ ال اب األس خط

 ) م٢٠١٤/٢٠١٥(سعوديتين بمرحلة الدراسات العليا فى العام الجامعى 

 .قرر المجلس الموافقة على قبول الطالبتين المذكورتين

 
 المعھد القومى لألورام

دم تسليم اقتراح المعھد  الموافقة على - ى للتمريض بع د الفن ألورام والمعھ ومى ل الق
ى  ف وھ رة التكلي اء فت د قض رج اإل بع ھادة التخ ريض ش ى للتم د الفن ى المعھ خريج

 .عامان ميالديان
 .وافق المجلس مع مراعاة موقف الطالب الذكور بالنسبة للتجنيد

 
 إدارة الجامعة

ت الرأفة للطالب خالل العام مذكرة بشأن االستمرار فى إعطاء درجا الموافقة على -
 )م٢٠١٤/٢٠١٥(الجامعى 
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 وحدات ومراكز ذات طابع خاص
 كلية اآلداب

ى - اء عل ز  بن اء مرك أن إنش ة اآلداب بش د كلي دكتور عمي تاذ ال اب األس وث (خط بح

 .بجامعة القاھرة) ودراسات التراث الشعبى

ى المستقرر المجلس  ة الموضوع إل دأ مع إحال انونى الموافقة من حيث المب شار الق

 .للجامعة ومجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية
قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة  الموافقة على - 

القاضى بالموافقة على ضم نشاط بعض المراكز ذات ) م١٦/١٢/٢٠١٤(بتاريخ 
 مع تغيير إسم بعض المراكز الطابع الخاص داخل الكلية

 
 إدارة الجامعة

قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة  الموافقة على  -
القاضى بالموافقـة علـى إنشاء وحدة مكافحة الفيروسات ) م١٦/١٢/٢٠١٤(بتاريخ 

ً إلدارة الجامعة وتعي ين مشرف الكبدية بالمستشفيات الجامعية على أن يكون تابعا
 جامعى ومدير طبى للوحدة

 
  حــــوائــــل

 كلية التمريض
وحدة إدارة (اقتراح الكلية الموافقة على اعتماد اللوائح المالية التالية  بناء على -

المشروعات البحثية ، حساب التصوير للطلبة بالمكتبة ، مركز تطوير التعليم وتدريب 
 التمريض ، وحساب تأجير الدواليب بالكلية

 .قرر المجلس عرض الموضوع على المجالس الجامعية المختصة

 

 كلية العالج الطبيعى
اد الالئحة  بناء على - ة العالج الطبيعى بشأن اعتم د كلي دكتور عمي خطاب األستاذ ال

 .التنفيذية الخاصة بالعيادات الخارجية

قرر المجلس إحالة الموضوع للعرض على مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية 

 .بيئة ال
 

 كلية طب الفم واألسنان
قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ الموافقة على  -
القاضى بالموافقة على الئحة برنامج خاص بنظام النقاط ) م١٧/١١/٢٠١٤(

 المعتمدة لماجستير زراعة األسنان بكلية طب الفم واألسنان
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 المعھد القومى لألورام
ى  - اء عل ى ابن ة عل ى للتمريض الموافق د الفن ألورام والمعھ ومى ل د الق راح المعھ قت

  .من الالئحة الداخلية الموحدة للمعاھد الفنية للتمريض ) ٢٣(تعديل المادة 
 .وافق المجلس بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطالب بالتمرير

 

 ادارة الجامعة
ادة الالئحة خطاب األستاذ الدكتور مدير المركز الق بناء على - ومى للسموم بشأن إع

 ) م١٩٩٠(الخاصة بالمركز إلى أصلھا التى أنشئ عليھا عام 

 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 تشكيل لجان ومجالس
 ادارة الجامعة

ى - اء عل روع  بن ك لمش ال االلكتروميكاني ميم ألعم ادة التص اب إع أن أتع ذكرة بش م
 .مستشفى األمراض المتوطنة بالھرم

ة  كيل لجن ع تش ر المسطح م ة المت ديل قيم ين تع اء الموضوع لح رر المجلس إرج ق
 .قانونية ھندسية برئاسة 

 عميــــد كليـــــة الھندســـة/ األستاذ الدكتور
 عميد كلية التخطيط االقليمى والعمرانـى/ األستاذ الدكتور

 جامعـــــــــةأمــــين عــــام ال/ األستاذ
د من األستاذ  ى أن يعتم ه الدراسة عل ا تنتھى إلي ر بم ديم تقري لدراسة الموضوع وتق

 الدكتور رئيس الجامعة

 رارــــب قــسح
 كلية العلوم

ى  - اء عل دكتور بن تاذ ال ة األس أن حال ذكرة بش ودة / م ل ج يد كام م (س تاذ بقس األس

 .بكلية العلوم) الكيمياء

ة  رر المجلس الموافق دكتورق تاذ ال ة لألس اء الخدم رار إنھ ى سحب ق ل / عل سيد كام

 .بكلية العلوم ) األستاذ بقسم الكيمياء(جودة 

 
  رعـــــتب

 كلية العلوم
ول - ى قب ة عل دكتور الموافق تاذ ال دم من األس رع المق تاذ / التب ودة األس ل ج يد كام س

ف جنيه خمس وأربعون أل(جنيه  ٤٥,٠٠٠بقسم الكيمياء بكلية العلوم بمبلغ 
 .مع الشكر لصندوق تطوير الدراسات العليا) الغير
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 زــــوائــــج
 إدارة الجامعة

مذكرة بشأن ترشيحات كليات الجامعة ومعاھدھا لنيل جوائز الدولة  بناء على -
 ) م٢٠١٣(لعام ) أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا(

 .قرر المجلـس الموافقة علـى اعتمــاد الترشيحــات
ا - ىبن ة  ء عل وائز الدول ل ج دھا لني ة ومعاھ ات الجامع يحات كلي أن ترش ذكرة بش م
 ).م٢٠١٣(لعام ) المجلس األعلى للثقافة(

 .قرر المجلـس الموافقة علـى اعتمــاد الترشيحــات
 

 ازاتـــــــاج
 كلية العلوم

ى ) م٢٢/١٠/٢٠١٤(حتى ) م٢٣/٧/٢٠١٤(الموافقة على احتساب الفترة من  - الت
ة(محمد سعادة الديب / ألستاذ الدكتور تجاوزھا ا اء بالكلي ى ) األستاذ بقسـم الكيمي عل

 . -إجازة خاصة بدون مرتب(أنھا 
رة من  - ى احتساب الفت ة عل ى ) م١/٩/٢٠١٤(الموافق ى ) م٢٨/١٠/٢٠١٤(حت الت

دكتورة  ا ال راھيم / تجاوزتھ ؤاد إب لوى ف وان (س م الحي ـم عل اعد بقس تاذ المس األس
 )إجازة خاصة بدون مرتب(ھا على أن) بالكلية

 

 كلية طب قصر العينى
دكتورة - دون مرتب لل ازة الخاصة ب د اإلج ى تجدي د / الموافقة عل ر عب د ھالل مني ھن

ة األسرة ) األستاذ المساعد بقسم الروماتيزم والتأھيل بالكلية(الشافعى  زوج (لرعاي ال

 .عام ثانى ) م١/١٢/٢٠١٤(لمدة عام اعتباراً من ) المريض

المدرس المساعد (طارق محمد عبد الرحيم محمد على / لموافقة على منح الطبيب ا -

) الوالد المريض(إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية األسرة ) بقسم الفسيولوجيا بالكلية

وذلك طبقاً لنص ) م١/١٠/٢٠١٤(الذى يعالج بالداخل والخارج لمدة عام اعتباراً من 

 -) م١٩٧٨(لسنة  ٤٧ن رقم من قانون العاملي) ٦٩(المادة رقم 

ازة الخاصة للطبيب  بناء على - اھر / اقتراح الكلية الموافقة على تجديد اإلج ماجد م

ة(صادق لطف هللا  اكولوجى بالكلي م الفارم د بقس ن ) المعي اراً م ع اعتب ام راب دة ع لم

دة(لرعاية األسرة ) م١٠/١٠/٢٠١٤( ادة ) الوال اً لنص الم ك طبق دون مرتب ، وذل ب

 .) م١٩٧٨(لسنة  ٤٧من قانون العاملين رقم ) ٦٩(رقم 

العودة  ذارين لسيادته ب ه إن ة مع توجي راح الكلي ى اقت ة عل قرر المجلس عدم الموافق

 .وإن لم يعد تنتھى خدمته
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 كلية العالج الطبيعى
دون مرتب للسيدة  بناء على - / اقتراح الكلية الموافقة على تجديد اإلجازة الخاصة ب

ة(ذكرى  إيمان ذكرى خالد ة بالكلي ة ) المدرس المساعد بقسم الميكانيكا الحيوي لمرافق
اراً من  ام ) م٩/٨/٢٠١٥(حتى ) م١٠/٨/٢٠١٤(الزوج لمدة عام اعتب فى نطاق الع

 .الخامس والسادس
قرر المجلس مخاطبة سيادتھا بضرورة إحضار إفادة مختومة وموثقة من الجھة التى 

 .خدمتھايعمل بھا الزوج وإال سوف يتم إنھاء 
 

 كلية الھندسة
مؤمن با محسن الحسينى / الموافقة على  مد اإلجازة الدراسية للمھندس  -

 المدرس المساعد بقسم الھندسة المعمارية بأمريكا للعام الثامن بدون مرتب ، 
 .علـى أن يكون العام األخير

المدرس (إبراھيم محمد أحمد محمد / االلتماس المقدم من السيد  الموافقة على -
بكلية الھندسة بتجديد إجازته ) المساعد بقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات

 )م١/٩/٢٠١٤(الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة لمدة عام ثانى اعتباراً من 
إيناس شوقى البابلى / اقتراح الكلية الموافقة على منح الدكتورة بناء على  -
إجازة خاصة بدون ) بية والمنظومات بالكليةالمدرس بقسم الھندسة الحيوية الط(

 ) م١/٩/٢٠١٤(اعتباراً من ) الوالدة(مرتب لرعاية األسرة 
 شھور  ٣قرر المجلس الموافقة على منح سيادتھا إجازة خاصة لمدة 

التى ) م٢/٦/٢٠١٣(حتى ) م١/٩/٢٠١١(الموافقة على احتساب الفترة من  -
األستاذ بقسم الھندسة اإلنشائية (ى عبد هللا ھانى أحمد عل/ تجاوزھا األستاذ الدكتور

 .إجازة خاصة بدون مرتب) بالكلية
التى ) م٨/١١/٢٠١٤(حتى ) م١/٩/٢٠١٤(الموافقة على احتساب الفترة من  -

األستاذ المساعد المتفرغ بقسم ھندسة (محمد عـز حسن أحمـد / انقطعھا الدكتـور
 .ھاء إجازة خاصة بدون مرتبعلى إن) التصميم الميكانيكى واإلنتاج بالكلية

 

 ةــاء خدمــانھ
 كلية الحاسبات والمعلومات

ى - اء عل دكتور بن ة ال اء خدم أن إنھ ذكرة بش تا / م راھيم ش يس إب د أن امة محم أس

ب( وم الحاس م عل درس بقس ن ) الم اراً م ات اعتب بات والمعلوم ة الحاس بكلي

 ).م١/٩/٢٠١٤(

ه بسد ة سيادته مع إلزام اء خدم ه من قرر المجلس إنھ د يكون مستحقاً علي ا ق اد م

 التزامات مالية قبل الكلية الجامعة 
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 المعھد القومى لألورام
الھندسة (محمود معوض السيد على زميل / الموافقة على إنھاء خدمة الدكتور -

بمستشفى المعھد والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر ) الوراثية والتكنولوجيا الحيوية
ً للقانون ) م٢٠/٤/٢٠١٤(اعتباراً من ) م١٩٩٣(لسنة ) ١١٥(رقم  الجامعى طبقا

 .تاريخ انقطاعه عن العمل
ً عليه من التزامات مالية قِبَل المعھد  مع إلزام سيادته بسـداد ما قد يكون مستحقا

 .والجامعة
 اشــــة للمعــاحال

 كلية طب الفم واألسنان
األستاذ (فؤاد عبد الغنى  محمد ھانـى أحمـد/ الموافقة على إحالة األستاذ الدكتور -

طبقاً ) م١/٩/٢٠١٤(للمعاش المبكر اعتباراً من ) بقسم العالج التحفظى بالكلية
بناء ) م١٩٧٨(لسنة ) ٤٧(رقم  من القانون) ١(مكرر ) ٩٥(المادة لقواعد التيسير ب

 .على الطلب المقدم من سيادته لظروف خاصة
 
  الةــاسـتق

 كلية اآلداب
و - ـى قب دكتورة الموافقة عل ـن األستاذة ال ة م ا عباس حسن / ل االستقالة المقدم من
اراً من ) األستاذ المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا بالكلية( ) م١/١٢/٢٠١٤(اعتب

 .وذلك لظروف خاصة
ً  مع إلزام سيادتھا بسـداد الكلية  عليھا من التزامات مالية قِبَل ما قد يكون مستحقا

 .والجامعة
 

 العينىكلية طب قصر 
دكتورة  - ـن ال ة م تقالة المقدم ول االس ـى قب ة عل د / الموافق راھيم محم ادة إب غ

ة(رمضان ال بالكلي م طب األطف درس بقس ن ) الم اراً م ب ) م٢٣/٦/٢٠١٤(اعتب عق
 .انتھاء اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادتھا لمرافقة الزوج 

ً عليھا من ال مع إلزام سيادتھا بسـداد تزامات مالية قِبَل الكلية ما قد يكون مستحقا
 .والجامعة

 
 كلية الصيدلة

دكتور - ـن ال ة م ل / الموافقة علـى قبول االستقالة المقدم ل مصطفى توك األستاذ (وائ
ة اراً من ) المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلي عقب ) م١/٩/٢٠١٤(اعتب

 .إنتھاء إعارة سيادته وذلك لظروف خاصة 
ً عليه من التزامات مالية قِبَل الكلية  بسـدادمع إلزام سيادته  ما قد يكون مستحقا

 .والجامعة


