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قرارات السيد ا.د / رئيس الجامعة  
أوال: شئون اعضاء هيئة التدريس

تـاســـــــــعا
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

نيفين صالح ابراهيم / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٨١٢٢٠١٧/٠٧/٠٢
 -جويلى رئيسا لمجلس قسم النبات والمكروبيولوجي بكلية العلوم  

. ٢٠١٧/٦/١٤جامعة القاهرة اعتبارا من 
يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذ ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

تعيين السادة اعضاء هيئة التدريس في الوظائف الموضحة :أوال٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
قرين اسم كل منهم بكليات الجامعة ومعاهدها حسب ما هو موضح 

-:فيما يلى
استاذد.أشرف على عبده على كلية اآلداب

استاذد.أمية إبراهيم عبدالفتاح

مدرسد.كيفورك ونيس يعقوب

مدرسد.منال دمحم سيد  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

مدرسد.فاطمه احمد زكى  كلية التجارة

مدرسد.والء على احمد احمد

مدرسد.إيمان دمحم عبدالونيس

استاذد.جليلة عبداللطيف دمحم كلية العلـوم

استاذ مساعدد.إيمان فوزى حمزه

استاذد.ريم سمير حمدى

مدرسد.وليد دمحم عبدهللا

استاذد.عمر ممدوح حسن كلية طب قصر العينى

استاذ مساعدد.تامر احمد يحي عويس

مدرسد.دمحم نبيل دمحم

مدرسد.محمود دمحم على مصطفى

مدرسد.أيمان هانى احمد دمحم

مدرسد.نوال فهمى دمحم

استاذ مساعدد.حاتم السيد دمحم

استاذ مساعدد.شريف احمد مصطفى

استاذ مساعدد.أسماء دمحم كمال

استاذ مساعدد.نيرمين مجدي رياض

استاذ مساعدد.هشام مصطفى احمد

استاذ مساعدد.محمود عبده عبدالعليم

استاذ مساعدد.حنان أحمد صديق
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

استاذد.فؤاد دمحم سعد الدين كلية طب قصر العينى

استاذد.وليد المعز محى الدين

مدرسد.مصطفى احمد خيري

استاذد.دمحم السيد عبدهللا

استاذ مساعدد.خالد صادق على

استاذد.إيمان عبدالغنى عبدالغنى

استاذد.نجالء دمحم كمال الدين

استاذد.نرمين رامى دمحم

استاذد.راند فايز عبدالسالم

استاذ مساعدد.دمحم كريم احمد

استاذد.حنان فهمى احمد  كلية التمريض

استاذد.فاطمه احمد عابد

مدرسد.احمد دمحم سعد  كلية العالج الطبيعى

مدرسد.شريف على محمود  كلية طب الفم واالسنان

مدرسد.عال دمحم دمحم

مدرسد.سلمى بالل عيد دمحم

مدرسد.سارة دمحم قناوى

مدرسد.منى فكرى سعيد  كلية الصيدلة

استاذ مساعدد.إنجى عبدالحميد

استاذ مساعدد.نهى فوزى حامد

مدرسد.منى عبدالعزيز

مدرسد.مصطفى رمضان احمد  كلية الهندسة

مدرسد.عمرو دمحم احمد دمحم

مدرسد.شيماء دمحم دمحم

استاذ مساعدد.آيات اسامة دمحم

استاذ مساعدد.عمرو فاروق على

استاذد.دمحم إسماعيل

استاذد.حسن على حسن  كلية الزراعة

استاذد.سامى محمود حامد

استاذد.نعمه احمد عشماوى

استاذ مساعدد.أكرم إبراهيم دمحم

استاذ مساعدد.هبه دمحم دمحم

مدرسد.هانى عبدالستار احمد

استاذد.وئام رمضان عرفة

مدرسد.زينب سعيد احمد  كلية الطب البيطرى
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تعيين

مدرسد.أحمد عرابى حسن  كلية الطب البيطرى

استاذ مساعدد.نائله دمحم رجاء

استاذد.سلوى احمد كامل كلية اآلثار

استاذ مساعدد.أنور أحمد سليم

استاذد.عزة عبدالمعطىعبده

استاذ مساعد    تعينها اعتبارا من تاريخ موافقةد.هيام حافظ رواش
مجلس الجامعة

استاذ مساعدد.رشدية ربيع على

مدرسد.ريهام دمحم جمال معهد القومي لألورام

استاذ مساعدد.نيفين فوزى شفيق

استاذ مساعدد.ريهام على عباس

استاذ مساعدد.عمرو محمود امين

استاذ مساعدد.شيرين كمال عبدالفتاح كلية الدراسات العليا للتربية

إيمان أحمد احسان عبد / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩١٥٢٠١٧/٠٧/٢٠
 -المجيد رئيسا لمجلس قسم طب األطفال بكلية طب قصر العيني 

تاريخ  ٢٠١٩/٩/١٠حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من 
. بلوغ سيادتها سن االحاله للمعاش

يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة
.بهذا العمل

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة
.يخصه

    

أشرف هالل عبدهللا هالل / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩١٦٢٠١٧/٠٧/٢٠
 -رئيسا لمجلس قسم جراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني 

. ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

عادل عبدالمنعم دمحم حب هللا / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩١٧٢٠١٧/٠٧/٢٠
جامعة القاهرة اعتبارا -رئيسا لمجلس قسم المحاصيل بكلية الزراعة 

تاريخ بلوغ سيادته سن االحاله  ٢٠١٨/٩/٨حتى  ٢٠١٧/٨/١من 
.للمعاش

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

    

أسامه سليمان محمود / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩١٨٢٠١٧/٠٧/٢٠
جامعة  -القبيصي رئيسا لمجلس قسم النبات الزراعي بكلية الزراعة 

تاريخ بلوغ  ٢٠١٩/١١/٨حتى  ٢٠١٧/٨/١القاهرة اعتبارا من 
.سيادته سن االحاله للمعاش

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

دمحم صفي الدين دمحم جودة / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٠٢٠١٧/٠٧/٢٤
جامعة  -رئيسا لمجلس قسم العلوم السياسية بكلية العلوم السياسية 

تاريخ بلوغ  ٢٠٢٠/٣/٢٢حتى  ٢٠١٧/٨/٢٦القاهرة اعتبارا من 
نهاية   ٢٠٢٠/٧/٣١سن االحاله للمعاش مع إبقاء سيادته حتى 

.٢٠٢٠/٢٠١٩العام الجامعى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

حسين سيد عبدهللا مراد / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٣٢٠١٧/٠٧/٢٤
 -رئيسا لمجلس قسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات األفريقية 

تاريخ  ٢٠١٨/١٢/٢٦حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من 
بلوغ سيادته سن االحاله للمعاش او حتى حدوث اى تغيير يطرأ 

.بالقسم ايهما اقرب
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

احمد حسين احمد سيد / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٤٢٠١٧/٠٧/٢٤
محمود رئيسا لمجلس قسم طب الحاالت الحرجة بكلية طب قصر 

حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من  -العينى 
تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش  مع إبقاء سيادته  ٢٠١٨/٢/١٩

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى  ٢٠١٨/٧/٣١حتى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

ماجدة احمد السيد هارون / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٥٢٠١٧/٠٧/٢٤
جامعة  -رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجيا بكلية طب قصر العينى 

تاريخ بلوغ  ٢٠١٨/٩/٢٢حتى  ٢٠١٧/٨/١القاهرة اعتبارا من 
.سيادته سن االحاله للمعاش  

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

ايناس دمحم دمحم القصاص / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٦٢٠١٧/٠٧/٢٤
 -رئيسا لمجلس قسم األمراض الجلدية بكلية طب قصر العينى 

تاريخ  ٢٠١٨/٣/٢٦حتى  ٢٠١٧/٧/١٦جامعة القاهرة اعتبارا من 
 ٢٠١٨/٧/٣١بلوغها سن االحاله للمعاش  مع إبقاء سيادتها حتى 

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى 
يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة

.بهذا العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

احمد عبدالعال حافظ / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٧٢٠١٧/٠٧/٢٤
السلماوى رئيسا لمجلس قسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بكلية 

حتى  ٢٠١٧/٧/١٦جامعة القاهرة اعتبارا من  -طب قصر العينى 
تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش  مع إبقاء سيادته  ٢٠١٨/٧/٢١

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى  ٢٠١٨/٧/٣١حتى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

دمحم حسن عبدالعال نايل / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٨٢٠١٧/٠٧/٢٤
 -رئيسا لمجلس قسم جراحة المخ واألعصاب بكلية طب قصر العينى 

تاريخ  ٢٠١٧/١٠/١حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من 
 ٢٠١٨/٧/٣١بلوغه سن االحاله للمعاش مع إبقاء سيادته حتى 

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

دمحم ممتاز دمحم الشحات دمحم / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٩٢٠١٧/٠٧/٢٤
عوض رئيسا لمجلس قسم التوليد وامراض النساء بكلية طب قصر 

حتى  ٢٠١٧/٩/١١جامعة القاهرة اعتبارا من  -العينى 
تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش  مع إبقاء سيادته  ٢٠١٨/٧/١٠

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى  ٢٠١٨/٧/٣١حتى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

هاني احمد سامى / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٣٠٢٠١٧/٠٧/٢٤
عبدالشكور رئيسا لمجلس قسم األشعة التشخيصية بكليةطب قصر 

حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من  -العينى 
تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش  مع إبقاء سيادته  ٢٠٢٠/٦/٢٢

.٢٠٢٠/٢٠١٩نهاية العام الجامعى  ٢٠٢٠/٧/٣١حتى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

مصطفي عبدالرحمن احمد / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٣١٢٠١٧/٠٧/٢٤
 -الشاذلى رئيسا لمجلس قسم الجراحة العامة بكلية طب قصر العينى 

تاريخ  ٢٠١٩/١/٣١حتى  ٢٠١٧/٨/٢٩جامعة القاهرة اعتبارا من 
 ٢٠١٩/٧/٣١بلوغ سن االحاله للمعاش مع إبقاء سيادته حتى 

.٢٠١٩/٢٠١٨نهاية العام الجامعى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

    

دمحم يوسف عبدالقادرالجمال / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٣٢٢٠١٧/٠٧/٢٤
-رئيسا لمجلس قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب قصر العينى 

 ٢٠١٧/١٠/٣٠حتى  ٢٠١٧/٧/٢٣جامعة القاهرة اعتبارا من 
تاريخ بلوغ سن اإلحاله للمعاش مع ابقاء سيادته حتى 

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى ٢٠١٨/٧/٣١
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذ ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

حسين على حسين أحمد / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٥٠٢٠١٧/٠٧/٢٦
جامعة القاهرة  -رئيسا لمجلس قسم الفيروسات بكلية الطب البيطرى

.حتى حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم ٢٠١٧/٧/١٦اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

هبه هللا بهجت السمري / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٥٧٢٠١٧/٠٧/٢٧
جامعة القاهرة وكيل  -رئيس قسم اإلذاعة والتلفزيون بكلية االعالم 

الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك اعتبارا من 
وحتى بلوغ سيادتها السن القانوني وتستمر سيادتها  ٢٠١٧/٨/١

.٢٠٢٠/٧/٣١حتي نهايه العام الجامعى في 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة

.يخصه،،،،،،
    

مدحت دمحم على السباعى / تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٧٥٢٠١٧/٠٧/٣١
رئيسا لمجلس قسم االشعة العالجية والطب النووي بالمعهد القومى 

جامعة القاهرة  لمدة ثالث سنوات اعتبارا من  -لالروام 
٢٠١٧/٨/١  .

يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل 

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 
. يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تعيين

 -هويدا سيد على دمحم / تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨١٢٠١٧/٠٧/٣١
جامعة القاهرة   -رئيساً لمجلس االذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم 

.  ٢٠١٧/٨/١لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 
يصرف لسيادتها البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة

.بهذا العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

. يخصه
    

عبير دمحم عبد السالم /تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨٦٢٠١٧/٠٧/٣١
 -رئيسا لمجلس قسم اللغة األسبانية وآدابها بكلية األداب  -زهانه 

حتى حدوث اي تغيير يطرا  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من 
. بالقسم 

يصرف لسيادتها البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة
.بهذا العمل 

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 
. يخصه

    

جابر جاد جاد الحق نصار / تعيين السيد األستاذ الدكتور ):١(مادة٩٨٨٢٠١٧/٠٧/٣١
جامعة القاهرة -رئيسا لمجلس قسم القانون العام بكلية الحقوق 

.حتى حدوث اى تغيير يطرأ بالقسم ٢٠١٧/٨/١اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ):٢(مادة

.العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ):٣(مادة

.يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

تجديد تعيين

امل عبدالحليم دمحم / تجديد تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٨٣٦٢٠١٧/٠٧/٠٤
جامعة  -عيسي رئيسا لمجلس قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة 

.٢٠١٧/٨/١القاهرة لمدة ثالث سنوات  اعتبارا من 
يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة

.بهذا العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تجديد تعيين

سامي عبدالباقى دمحم صالح / تجديد تعيين األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٠٢٢٠١٧/٠٧/١٨
األستاذ ورئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق مديرا لمعهد  

قانون األعمال الدولى بالكلية لمدة ثالث سنوات  اعتبارا من 
٢٠١٧/٨/١.

.علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار):٢(مادة
    

عماد الدين حمزة / تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٢٢٢٠١٧/٠٧/٢٤
الجميعي رئيسا لمجلس قسم باثولوجيا األورام بالمعهد القومي  

حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من  -لألورام
.تاريخ بلوغ سيادته سن االحاله للمعاش ٢٠١٨/٨/٣١

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

احمد محمود / تجديد تعيين السيداألستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٣٣٢٠١٧/٠٧/٢٤
عبدالعزيز عامر رئيسا لمجلس قسم الباثولوجيا بكلية طب قصر 

حتى  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من  -العيني 
تاريخ بلوغه سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادته  ٢٠١٧/١٠/٢٦

.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى  ٢٠١٨/٧/٣١حتى 
يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

ايمان نعمان دمحم / تجديد تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٧٤٢٠١٧/٠٧/٣١
خليل جمعه رئيسا لمجلس قسم العالقات العامة واالعالن بكلية 

جامعة القاهرة لمدة ثالث سنوات  اعتبارا من  -اإلعالم 
٢٠١٧/٩/٢٦.

يصرف لسيادتها البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذ ): ٢(مادة
.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تجديد تعيين

ابتهال أحمد كمال /تجديد تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨٢٢٠١٧/٠٧/٣١
 -رئيسا لمجلس قسم اللغة الفرنسية وادابها  بكلية األداب  -يونس  

 ٢٠١٧/١١/٢١حتى ٢٠١٧/٨/١٠جامعة القاهرة اعتبارا من 
تاريخ بلوغ سيادتها سن االحاله للمعاش مع ابقاء سيادتها حتى 

.  ٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى  ٢٠١٨/٧/٣١
يصرف لسيادتها البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة

.بهذا العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 

. يخصه
    

اشرف علي حسن / تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨٣٢٠١٧/٠٧/٣١
 -رئيسا لمجلس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية األداب  -دعدور 

.  ٢٠١٧/٨/١جامعة القاهرة اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 

. يخصه
    

رجاء أحمد على /تجديد تعيين السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨٤٢٠١٧/٠٧/٣١
جامعة القاهرة  -رئيسا لمجلس قسم الفلسفة بكلية األداب  -علي 
. تاريخ بلوغ سيادتها سن االحاله للمعاش ٢٠١٩/١١/١حتى 
يصرف لسيادتها البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام ): ٢(مادة

.بهذا العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 

. يخصه
    

شحات سيد أحمد / تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨٥٢٠١٧/٠٧/٣١
جامعة القاهرة  -رئيسا لمجلس قسم الجغرافيا بكلية األداب  -طلبه 

.  ٢٠١٧/٨/١اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 

. يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

تجديد تعيين

محمود ابراهيم خليل / تجديد تعيين السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٩٨٧٢٠١٧/٠٧/٣١
رئيس لمجلس قسم الصحافة بكلية االعالم جامعة القاهرة  -ابراهيم 

.  ٢٠١٧/٩/٢لمدة ثالث سنوات اعتبارا من 
يصرف لسيادته البدل المقرر اعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة

.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 

. يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

الغاء تكليف

محمود حسام الدين عبدالهادي حسن /إلغاء تكليف السيد م):١(مادة٨٣٣٢٠١٧/٠٧/٠٤
بوظيفة معيد بقسم الرياضيات والفيزيقا الهندسية بكلية الهندسة 

.لعدم حضوره واستالمه العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة

. يخصه
    

سمر سيد مصطفي عثمان بوظيفة / إلغاء تكليف السيدة م ):١(مادة٨٣٤٢٠١٧/٠٧/٠٤
معيد بقسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية بكلية الهندسة 

.لعدم حضورها واستالمها العمل 
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة

. يخصه
    

مصطفى نبوى على بوظيفة فني / إلغاء تكليف السيد ):١(مادة٨٤٠٢٠١٧/٠٧/٠٥
تمريض رابع من الدرجة الرابعة بمجموعه الوظائف الفنية 

بالمعهد القومى لألورام وذلك اللتحاقه بكلية ) تمريض وصحة عامه(
.الجامعة البريطانيه  -التمريض 

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة
. يخصه

    

احمد امين عبدالرازق احمد / الغاء تكليف كال من السيد ط ): ١(مادة٩١٢٢٠١٧/٠٧/١٩
دمحم امين عبدالرازق احمد حسن بوظيفة معيد / السيد ط ، حسن 

بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعالج األلم بكليه طب 
.قصر العينى لعدم حضورهما واستالمهما العمل 

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة
.  يخصه
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القرارالتاريخرقم القرار

قيام باعمال

ناجى رمضان درويش عمران بأعمال / قيام السيد الدكتور ):١(مادة٩٢١٢٠١٧/٠٧/٢٤
رئاسة مجلس قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات بمعهد الدراسات 

 ٢٠١٧/٧/١٦جامعة القاهرة اعتبارا من  -والبحوث االحصائية 
.حتى حدوث اى تغيير يطرا بالقسم

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل 

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة
. يخصه

    

القرارالتاريخرقم القرار

منح القاب علمية

منح السادة أعضاء هيئة التدريس اآلتى أسماؤهم بعد اللقب : ثانيا٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
-:العلمى لوظائف الموضحة قرين اسم كل منهم

استاذ مساعدد.إيمان محمود عرفه  كلية االثار

استاذ مساعدد.احمد دمحم عبدالحافظ  كلية االقتصاد والعلوم 
السياسية

استاذ مساعدد.دعاء دمحم عبدالعزيز كلية طب قصر العينى

استاذ مساعدد.سماح فتحى ابراهيم

استاذد.إيمان عبدالمحسن عبده

استاذد.ريهام عبدالعليم دمحم

استاذد.احمد مصطفى دمحم

استاذد.زينب دمحم المغازى

استاذ مساعدد.ردينة صبحى دمحم

استاذ مساعدد.ماريان فايق فريد

استاذ مساعدد.انجى عادل دمحم

استاذ مساعدد.ماجدة جيد سيدهم  كلية العالج الطبيعى

استاذد.نيفين دمحم دمحم

استاذ مساعدد.ياسر دمحم أنيس

استاذ مساعدد.خالد دمحم عبدالباري  كلية الزراعة

استاذد.غادة ابراهيم محمود

استاذد.محمود عبيد شحات كلية اآلثار

استاذد.سمير عزت ابراهيم معهد البحوث والدراسات 
االفريقية

استاذد.صبحى على دمحم

استاذ مساعدد.روكسان عزت شفيق معهد القومي لألورام

استاذ مساعدد.إيمان زغلول الشحات
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القرارالتاريخرقم القرار

تشكيل لجان و مجالس

تشكل لجنة الموارد البشرية بجامعة القاهرة برئاسة السيد ): ١(مادة٨٢١٢٠١٧/٠٧/٠٢
أمين عام الجامعة وعضوية كل من  -يسرى إبراهيم دمحم / األستاذ

 -:السادةاآلتى أسماؤهم
هانى دمحم جوهر                         مدير مركز ضمان / د.السيد أ

الجودة                               عضوا
سعيد السيد حسن                          رئيس اإلدارة / السيد أ

المركزية للشئون القانونية              عضوا
خالد على هيبه                              مدير عام الموارد / السيد

البشرية                                عضوا
رئيس اللجنة النقابية بالجامعة                                                                        / السيد 
عضوا

يتولى االمانه الفنية للجنة احد موظفى االدارة العامة ): ٢(مادة
.للموارد البشرية

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به ): ٣(مادة 
. من تاريخ صدوره

    

يسري إبراهيم دمحم / تشكل لجنة برئاسة السيد األستاذ ): ١(مادة٩٠٨٢٠١٧/٠٧/١٨
أمين عام الجامعة لتحديث الهياكل التنظيمية بالجامعة  -على 

وبطاقات الوصف الخاصة بموازنة الوظائف بقسم التعليم اعماال لما 
 -:جاء بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية وعضوية كل من 

هشام عبد الجواد أبوبكر             أمين الجامعة المساعد /السيد
للشئون المالية

عمرو زكريا البلتاجى                أمين الجامعة المساعد / السيد
للشئون االدارية     

خالد على دمحم هيبه                 مدير عام شئون العاملين/ السيد
موريس جندى سليمان              مدير عام التنظيم واالدارة/ السيد 
منال دمحم كمال                     مدير إدارة التنظيم وطرق / السيدة
العمل

حنان سعيد حسن مصطفى          مدير ادارة ترتيب الوظائف/السيدة
إيهاب ابراهيم سرحان             مدير ادارة الجودة/ السيد 
حسن عفيفى دمحم                 مدير إدارة الكادر العام/ السيد 
احمد فتحى نعيم                   أخصائي شئون افراد ثان / السيد 

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار والعمل به ):٢(مادة
. من تاريخ صدوره

    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة -   يوليو  ٢٠١٧

القرارالتاريخرقم القرار

تجديد ندب

مكارم احمد دمحم / تجديد ندب السيدة األستاذ الدكتور ): ١(مادة٨١٥٢٠١٧/٠٧/٠٢
األستاذ المتفرغ وعميد كلية األلسن ورئيس قسم اللغة  -الغمري 

للقيام باعمال رئيس مجلس  -الروسية األسبق بجامعة عين شمس 
) ندبا جزئيا (قسم اللغة الروسية وآدابها بكلية اآلداب جامعة القاهرة 

.  ٢٠١٧/٩/١٤اعتبارا من 
من المرتب % ٢٠٠يصرف لسيادتها مكافأه قدرها ): ٢(مادة

.األساسي شهريا
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة 

. يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

إلغاء قرار

دمحم جمال عبدالمنعم دمحم بوظيفة / إلغاء اعارة الطبيب ):١(مادة٨٣٧٢٠١٧/٠٧/٠٤
بالمعهد القومي لألورام من الدرجة الثالثة )تخدير (طبيب مقيم 

بمجموعة الوظائف التخصصية لوظائف الطب البشري مع الغاء 
.تعيينه بذات الوظيفة

علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٢(مادة
. يخصه

    

القرارالتاريخرقم القرار

نقل

لمياء دمحم نبيل المدرس بقسم تمريض / نقل السيدة الدكتور: خامسا٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
الباطنى الجراحى بكلية التمريض الي مثل وظيفتها بقسم تعليم 

.التمريض بذات الكلية وبدرجتها المالية
    

القرارالتاريخرقم القرار

اجازة

والتى  ٢٠١٧/٤/١٢حتى  ٢٠١٧/١/١احتساب الفترة من : رابعا٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
رجب هانى محمود دنقل األستاذ / تجاوزها السيد األستاذ الدكتور 

بقسم األشعة التشخيصية بكلية طب قصر العينى عقب انتهاء اجازته 
.أجازة خاصة بدون مرتب -الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة 

    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة -   يوليو  ٢٠١٧

القرارالتاريخرقم القرار

ابقاء بالعمل

دمحم ابو السعود ابراهيم / ابقاء السيد األستاذ الدكتور ): ١(مادة٨٧٣٢٠١٧/٠٧/١٦
سلطان رئيسا لمجلس قسم هندسة اإللكترونيات واإلتصاالت 

 ٢٠١٨/٧/٣١جامعة القاهرة اعتبارا من  -الكهربية بكلية الهندسة
.٢٠١٨/٢٠١٧نهاية العام الجامعى 

يصرف لسيادته البدل المقرر إعتبارا من تاريخ القيام بهذا ): ٢(مادة
.العمل
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما ): ٣(مادة

.يخصه
    

القرارالتاريخرقم القرار

انهاء خدمة

عالء عاشور حداد عاشور المدرس / اعتبارالسيد الدكتور : عاشرا٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
بقسم طب الحاالت الحرجة بكلية طب قصر العينى مستقيال من عمله 

تاريخ انقطاعه عن  ٢٠١٧/١/٢واعتبار خدمته منتهية اعتبارا من 
من قانون تنظيم الجامعات ، ) ١١٧(العمل وذلك تطبيقا لنص المادة 

مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من التزامات ماليه 
.قبل الكلية والجامعة

أيمن عطيه سليمان اباظة / اعتبارالسيد الدكتور : حادى عشر
المدرس بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة  

 ٢٠١٦/٧/١٥مستقيال من عمله واعتبار خدمته منتهية اعتبارا من 
من ) ١١٧(تاريخ انقطاعه عن العمل وذلك تطبيقا لنص المادة 

قانون تنظيم الجامعات ، مع الزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا 
.عليه من التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة

ياسمين سامى دمحم حسن / إنهاء خدمة السيدة الدكتور :ثانى عشر
ضيف هللا المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم 

تاريخ انقطاعها عن العمل  ٢٠١٥/٥/١السياسية اعتبارا من 
إللتحاقها بخدمة دولة أجنبية دون أذن من الجامعة وذلك تطبيقا 

لسنة ) ٨١(من قانون الخدمة المدنية رقم)٨/٦٩(لنص المادة
، مع الزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليه من  ٢٠١٦

.التزامات ماليه قبل الكلية والجامعة
علي جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما : ثالث عشر

.يخصه
    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة -   يوليو  ٢٠١٧

القرارالتاريخرقم القرار

سحب قرار

سحب قرار مجلس الجامعة السابق بجلسته المنعقدة بتاريخ : ثالثا٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
سارة إبراهيم / فيما تضمنه من تعيين السيدة الدكتور ٢٠١٧/٤/٢٤

رسالن بوظيفة مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة واعتباره كأن 
.لم يكن وذلك بناء علي مذكرة الكلية المعروضة

    

القرارالتاريخرقم القرار

إستقالة

منى جمال / قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور : سادسا٩١١٢٠١٧/٠٧/١٩
الدين محمود حسن ندا المدرس بقسم الميكروبيولوجيا الطبية 

عقب  ٢٠١٦/٩/٢٨والمناعة بكلية طب قصر العينى اعتبارا من 
إنتهاء أجازتها الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ، مع إلزام 

سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها من إلتزامات مالية قبل 
.الكلية والجامعة

رانيا دمحم / قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور :سابعا
عبدالمنعم ندا المدرس بقسم تقويم األسنان بكلية طب الفم واألسنان 

عقب إنتهاء أجازتها الخاصة بدون مرتب  ٢٠١٦/٦/٢٢اعتبارا من 
لمرافقة الزوج ، مع إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا عليها 

.من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
إيمان كمال / قبول االستقالة المقدمة من السيدة الدكتور :ثامنا

عبدالفتاح المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينكية بالمعهد القومي 
عقب إنتهاء أجازتها الخاصة بدون  ٢٠١٧/٤/٢لألورام اعتبارا من 

مرتب لمرافقة الزوج ، مع إلزام سيادتها بسداد ما قد يكون مستحقا 
.عليها من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة

إيمان / قبول االستقالة المقدمة من السيدة األستاذ الدكتور :تاسعا
مصطفى احمد مراد األستاذ المتفرغ بقسم تمريض صحة المجتمع 

عقب إنتهاء أجازتها  ٢٠١٦/٥/١بكلية التمريض اعتبارا من 
الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج ، مع إلزام سيادتها بسداد ما قد 

.يكون مستحقا عليها من إلتزامات مالية قبل الكلية والجامعة
 

    



مركز المعلومات - جامعة القاهرةالنشرة الرسمية لجامعة القاهرة -   يوليو  ٢٠١٧

القرارالتاريخرقم القرار

تكليف

دمحم خلف عبدالحكيم شعبان من خريجى المعهد / تكليف السيد : أوال٩٥٢٢٠١٧/٠٧/٢٦
الفنى للتمريض التابع لكلية التمريض جامعة القاهرة دور أغسطس 

بوظيفة فنى تمريض رابع من الدرجة الرابعه  ٢٠١٦/٢٠١٥
للعمل باإلدارة )تمريض وصحة عامة (بمجموعه الوظائف الفنية 

أثنين وأربعون  ٤٢العامة لللشئون الوقائية براتب شهري قدره 
.جنيها اعتبارا من تاريخ استالمه العمل

.يكون التكليف لمدة عامين اعتبارا من تاريخ صدور القرار: ثانيا
) ٢٩(مراعاة قيام الجهة المكلفة عليها بتطبيق القانون رقم : ثالثا

.علي حاالتهم ١٩٩٢لسنة 
إرجاع أقدميته مدة قدرها عامين وذلك باحتساب مدة الخبرة :رابعا

.العلمية
من التأشيرات العامة ) ٢٢(يصرف راتبه طبقا للمادة :خامسا

.للموازنة للعام الحالي
.يتم استدعائه ليتسلم العمل على محل اقامته:سادسا
.عدم تسليمه العمل دون تقديم مسوغات التعيين:سابعا
.علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه:ثامنا

    



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

رئيس الجبمعة  / د .قرارات السيد ا
شئون طالة الدراسبت العليب: ثبنيبً

تـبســـــــــعب



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح اآلداب

16882017/07/11                                                                      

                                         

16892017/07/11                                                                 

                                                               

                      

16902017/07/11                                                              

                                                 

16912017/07/11                                                                    

                  

16922017/07/11                                                               

                           

16932017/07/11                                                              

                                          

16942017/07/11                                                                     

                       

16952017/07/11                                                                  

                                       

16962017/07/11                                                                 

                                           

17452017/07/12                                                                    

                                  

17462017/07/12                                                                

                                                              

     

17472017/07/12                                                                  

                            

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الحقىق

16152017/07/06                                                                    

                               

16162017/07/06                                                                

                                

20202017/07/31                                                               

                                    



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الحقىق

20212017/07/31                                                                    

                               

20222017/07/31                                                             

                                     

20232017/07/31                                                                

                                                         

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

17372017/07/12                                                                  

                             

17382017/07/12                                                              

                                                   

17392017/07/12                                                                     

                           

17402017/07/12                                                                

                     

17422017/07/12                                                           

                                   

17432017/07/12                                                             

                             

17812017/07/13                                                                   

       

17832017/07/13                                                                 

                             

17842017/07/13                                                                      

                

17852017/07/13                                                                  

                                 

17862017/07/13                                                              

                     

17872017/07/13                                                                  

                     

17892017/07/13                                                                   

                      



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح االقتصاد والعلىم السياسيح

17932017/07/13                                                               

                       

17942017/07/13                                                                   

                                

17952017/07/13                                                               

                      

17962017/07/13                                                                 

             

20452017/07/31                                                                     

                

20462017/07/31                                                                

                       

20472017/07/31                                                                    

                

20482017/07/31                                                                 

                      

20492017/07/31                                                                    

             

20502017/07/31                                                               

                                           

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التجارج

16972017/07/11                                                                

            

16982017/07/11                                                                    

                  

16992017/07/11                                                       

       

17002017/07/11                                                                      

                                 

17012017/07/11                                                                  

                           

17022017/07/11                                                                       

                           



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التجارج

17442017/07/12                                                              

                           

17482017/07/12                                                                  

       

17492017/07/12                                                                    

                            

19932017/07/31                                                               

19942017/07/31                                                               

                 

19952017/07/31                                                                

         

19962017/07/31                                                                  

                           

19972017/07/31                                                              

                  

19982017/07/31                                                                  

       

19992017/07/31                                                                   

                           

20002017/07/31                                                                   

                           

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

17122017/07/12                                                                    

                     

                                                                

                     

17132017/07/12                                                                   

                  

                                                                    

                   

17142017/07/12                                                                     

                

                                                                   

                   



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

17152017/07/12                                                                

                    

                                                                    

                       

 

17162017/07/12                                                                 

                           

17172017/07/12                                                                

                          

                                                                

                

17182017/07/12                                                                     

                   

17192017/07/12                                                               

                       

                                                                 

                   

17202017/07/12                                                                

                           

17212017/07/12                                                                     

                          

                                                                 

                           

17222017/07/12                                                                   

                          

                                                                        

                         

17342017/07/12                                                                      

                       

17352017/07/12                                                                    

                 

                                                                       

                           

17362017/07/12                                                                

                               

18812017/07/31                                                                 

                            

18822017/07/31                                                                       

                



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح العلـىم

18832017/07/31                                                                     

                   

18842017/07/31                                                                     

                                    

18852017/07/31                                                                

                           

18862017/07/31                                                                  

                

18872017/07/31                                                                    

                   

                                                                

                                     

18882017/07/31                                                                     

                 

                                                              

                   

18892017/07/31                                                                

                  

18902017/07/31                                                                  

                                

                                                                 

                   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الطة

15712017/07/04                                                            

                       

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التوريط

16342017/07/06                                                           

                   

16352017/07/06                                                                       

                     

16362017/07/06                                                                   

                                



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التوريط

19702017/07/31                                                                     

                  

19712017/07/31                                                                 

                  

19722017/07/31                                                            

                             

19732017/07/31                                                             

                                            

19742017/07/31                                                                 

                            

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

15382017/07/04                                                                  

                                                          

15392017/07/04                                                                 

                                                                

        

15402017/07/04                                                                   

                                                          

15412017/07/04                                                              

                                                              

               

15422017/07/04                                                                     

                                                  

15432017/07/04                                                                  

                                                  

15442017/07/04                                                                   

                                                               

               

15452017/07/04                                                                  

                                                               

                   

15462017/07/04                                                              

                                                               

                



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

15472017/07/04                                                                  

                                         

15482017/07/04                                                            

                                                    

15502017/07/04                                                              

                                                             

                           

15512017/07/04                                                               

                                                               

                   

15522017/07/04                                                             

                                                            

                           

15532017/07/04                                                                    

                                                                

          

15542017/07/04                                                                 

                                                                

        

15552017/07/04                                                              

                                                               

                   

15562017/07/04                                                                  

                                                               

                   

15572017/07/04                                                                  

                                                              

        

15582017/07/04                                                                 

                                                              

        

15592017/07/04                                                              

                                                            

                           

15602017/07/04                                                              

                                                               

15612017/07/04                                                                  

                                                             

        



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

15622017/07/04                                                                   

                                                               

               

15632017/07/04                                                               

                                                          

15642017/07/04                                                              

                                                             

                           

15672017/07/04                                                                

                                                               

                   

15692017/07/04                                                                  

                                                                  

                           

15702017/07/04                                                                   

                                                        

15722017/07/04                                                            

                                         

15732017/07/04                                                                     

                                                                

15742017/07/04                                                                     

                                 

15752017/07/04                                                                 

                                                                

        

15762017/07/04                                                            

                                                               

                   

15772017/07/04                                                               

                                               

15782017/07/04                                                                       

                                                                

          

15792017/07/05                                                                     

                                                               

                   

15802017/07/05                                                                   

                                                               

                   



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

15812017/07/05                                                                    

                                                               

15822017/07/05                                                                    

                                                         

        

15832017/07/05                                                                  

                                                               

               

15842017/07/05                                                                   

                                                       

15852017/07/05                                                              

                                         

18152017/07/31                                                             

                                                                

        

18162017/07/31                                                                 

                                                          

18172017/07/31                                                                   

                                                                

          

18182017/07/31                                                                  

                                                            

                   

18192017/07/31                                                                   

                                                               

                   

18202017/07/31                                                                    

                                                        

18212017/07/31                                                                 

                                                   

18222017/07/31                                                               

                                                                 

        

18232017/07/31                                                                   

                                                         

        

18242017/07/31                                                               

                                                               

                   



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح العالج الطثيعً

18252017/07/31                                                                    

                                                          

18262017/07/31                                                                 

                                                               

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح طة الفن واالسناى

16372017/07/06                                                                  

                                   

16382017/07/06                                                               

                                      

16392017/07/06                                                                  

                                     

16402017/07/06                                                                        

                                                           

16412017/07/06                                                                  

                                              

16422017/07/06                                                                  

                                                 

16432017/07/06                                                                     

                                     

16442017/07/06                                                                 

                                   

19302017/07/31                                                                 

                                        

19312017/07/31                                                               

                                   

19322017/07/31                                                                  

                                                  

19332017/07/31                                                                    

                                          

19342017/07/31                                                                  

                                

19352017/07/31                                                                 

                                          



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح طة الفن واالسناى

19362017/07/31                                                                   

                                       

19372017/07/31                                                               

                                               

19382017/07/31                                                                   

                                       

19392017/07/31                                                                   

                                                       

19402017/07/31                                                                 

                                

19412017/07/31                                                                 

                                          

19422017/07/31                                                                      

                                   

19432017/07/31                                                               

                                                       

19442017/07/31                                                               

                                                       

19452017/07/31                                                                 

                                           

19462017/07/31                                                               

                                   

20242017/07/31                                                                   

                              

20252017/07/31                                                                    

                                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيذلح

16042017/07/06                                                                     

                              

16052017/07/06                                                                  

                                        

16062017/07/06                                                                   

                                 



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الصيذلح

16072017/07/06                                                                

                                         

16082017/07/06                                                                 

                               

16092017/07/06                                                                   

                        

16102017/07/06                                                                      

                               

16112017/07/06                                                                

                               

18402017/07/31                                                                  

                              

18412017/07/31                                                                      

                     

18422017/07/31                                                                  

                        

18432017/07/31                                                                   

                                

18442017/07/31                                                                  

                              

18452017/07/31                                                                    

                                  

18462017/07/31                                                                

                              

18472017/07/31                                                                   

                                  

18482017/07/31                                                                  

                                  

18782017/07/31                                                                 

                               

18792017/07/31                                                                      

                                         

18802017/07/31                                                                      

                               



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الهنذسح

16492017/07/09                                                                 

                      

16502017/07/09                                                                 

                       

                                                                 

                

16522017/07/09                                                               

                                        

16532017/07/09                                                                   

                  

16542017/07/09                                                                   

                                     

16552017/07/09                                                              

                     

16562017/07/09                                                               

                                        

16582017/07/11                                                                      

                     

                                                                   

                       

16702017/07/11                                                                 

                  

16712017/07/11                                                               

                     

                                                                 

                     

16722017/07/11                                                                

                                   

16842017/07/11                                                                  

                     

                                                               

                

16852017/07/11                                                                 

                                     

16862017/07/11                                                                  

                  

                                                               

                               



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الهنذسح

18582017/07/31                                                                   

                           

18912017/07/31                                                              

                                      

                                                                     

                                    

18922017/07/31                                                                

                            

18932017/07/31                                                                   

                     

                                                                 

                     

18942017/07/31                                                                    

                

18952017/07/31                                                                 

                                     

18962017/07/31                                                                

                               

18972017/07/31                                                                      

                      

18982017/07/31                                                                  

                                   

18992017/07/31                                                                     

                                     

                                                                    

                                       

19002017/07/31                                                                 

                                    

19012017/07/31                                                                 

                  

                                                                

                                   

19022017/07/31                                                                  

                 

                                                                 

                               



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الهنذسح

19032017/07/31                                                                    

                       

                                                              

                     

19842017/07/31                                                           

             

                                                                 

                 

19852017/07/31                                                                  

                            

                                                                

                      

19862017/07/31                                                                 

                                      

                                                                    

                                 

19872017/07/31                                                                      

                            

19882017/07/31                                                                   

                       

                                                                      

                  

19892017/07/31                                                                 

                

                                                                      

                 

19902017/07/31                                                              

                                        

                                                                    

                               

19912017/07/31                                                                   

                      

                                                                  

                      

19922017/07/31                                                                 

                      

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

17672017/07/12                                                                

                      



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الزراعح

17682017/07/12                                                                  

                                         

17692017/07/12                                                                   

                     

17702017/07/12                                                                    

                            

17712017/07/12                                                                     

                              

17722017/07/12                                                               

                                          

17732017/07/12                                                                       

                                

18502017/07/31                                                                

                            

18512017/07/31                                                                      

                   

18522017/07/31                                                                      

                                   

18532017/07/31                                                             

                              

18542017/07/03                                                                   

                            

18552017/07/31                                                                 

                          

18572017/07/31                                                                      

                     

18592017/07/31                                                                    

                          

18602017/07/31                                                                     

                                   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الطة الثيطري

17232017/07/12                                                                   

                                  



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الطة الثيطري

17242017/07/12                                                                      

                                                          

17252017/07/12                                                                      

                              

17262017/07/12                                                                        

                                                

17272017/07/12                                                                    

                           

17282017/07/12                                                                   

                                       

17292017/07/12                                                                        

                                                     

17302017/07/12                                                                    

                                                            

20062017/07/31                                                                      

                                                     

20072017/07/31                                                                 

                             

20082017/07/31                                                                  

                                    

20092017/07/31                                                                      

                     

20102017/07/31                                                                  

                                           

20112017/07/31                                                                       

                                                     

20122017/07/31                                                                       

                                

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح دار العلىم

16222017/07/06                                                               

                            

16232017/07/06                                                                  

                                



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح دار العلىم

16242017/07/06                                                                 

                     

16252017/07/06                                                                      

             

16262017/07/06                                                                    

                            

16272017/07/06                                                                

                     

16282017/07/06                                                                

                     

16292017/07/06                                                                   

                     

19582017/07/31                                                                      

                                     

19592017/07/31                                                                    

                                        

19602017/07/31                                                                      

                                 

20132017/07/31                                                                   

                     

20142017/07/31                                                                    

                             

20152017/07/31                                                               

                                   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

15922017/07/06                                                                  

                           

15932017/07/06                                                              

                                           

15942017/07/06                                                                 

                              

15952017/07/06                                                                   

                              



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

15962017/07/06                                                                 

                                                                 

                     

15972017/07/06                                                                    

                              

15982017/07/06                                                                   

                              

15992017/07/06                                                                 

                                         

16002017/07/06                                                                  

                                 

16012017/07/06                                                                  

                    

16022017/07/06                                                                 

                                  

16032017/07/06                                                                 

                                         

18272017/07/31                                                                  

                           

18282017/07/31                                                                  

                              

18292017/07/31                                                                 

                              

18302017/07/31                                                               

                                           

18312017/07/31                                                                  

                                                                   

                          

18322017/07/31                                                                  

                                 

18332017/07/31                                                                 

                                         

18342017/07/31                                                                  

                    

18352017/07/31                                                                

                                         



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح االعالم

18372017/07/31                                                                    

                                         

18382017/07/31                                                                 

                              

18392017/07/31                                                                    

                                                               

       

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح اآلثار

16452017/07/06                                                                

                          

16462017/07/06                                                                   

                                 

16802017/07/11                                                                 

                               

16812017/07/11                                                              

                                 

16822017/07/11                                                                  

                          

16832017/07/11                                                                    

                                                                 

19112017/07/31                                                                  

                                                                    

                

19122017/07/31                                                                

                                       

19132017/07/31                                                                    

                          

19142017/07/31                                                                      

                                                               

     



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح التخطيط االقليوً والعورانً

16742017/07/11                                                                    

                                             

16752017/07/11                                                               

                             

16762017/07/11                                                                    

                             

16772017/07/11                                                               

                                     

19082017/07/31                                                                  

                             

19092017/07/31                                                              

                                   

19102017/07/31                                                                     

                             

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح الحاسثاخ والوعلىهاخ

16132017/07/06                                                                

           

16142017/07/06                                                                

                         

18092017/07/31                                                           

           

18102017/07/31                                                           

                   

18112017/07/31                                                                

                   

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهذ الذراساخ والثحىث االحصائيح

18072017/07/31                                                            

                                

18082017/07/31                                                          

                           



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح

16572017/07/09                                                                 

                                                 

16592017/07/11                                                            

                                                               

16602017/07/11                                                                  

                                                                   

                           

16612017/07/11                                                                

                                                                

16622017/07/11                                                                  

                                                                     

                                   

16632017/07/11                                                                 

                                                                

16642017/07/11                                                                 

                                                                    

                           

16652017/07/11                                                              

                                              

16662017/07/11                                                                    

                          

16672017/07/11                                                                   

                                      

16682017/07/11                                                             

                                     

16692017/07/11                                                                   

                                     

19152017/07/31                                                                

                                                    

19162017/07/31                                                                

                                          

19172017/07/31                                                                 

                                                                       

                      

19182017/07/31                                                                 

                                                                



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهذ الثحىث والذراساخ االفريقيح

19192017/07/31                                                                

                                                                

19202017/07/31                                                                    

                                                       

     القرارالتاريخرقن القرار

هعهذ األورام القىهً

16302017/07/06                                                               

                 

16312017/07/06                                                                  

                       

16322017/07/06                                                                       

                                    

16332017/07/06                                                                 

                                                 

19612017/07/31                                                                

                 

19622017/07/31                                                                 

                 

19632017/07/31                                                                 

                            

19642017/07/31                                                                          

                            

19652017/07/31                                                                

              

19662017/07/31                                                                   

                                    

19672017/07/31                                                             

               

19682017/07/31                                                                

              

19692017/07/31                                                            

                 



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الذراساخ العليا للترتيح

17562017/07/12                                                                     

                                     

17572017/07/12                                                                        

                              

17582017/07/12                                                                  

                                     

17592017/07/12                                                               

                                             

17602017/07/12                                                                      

                              

17612017/07/12                                                                       

                                                   

17622017/07/12                                                                    

                                                      

17632017/07/12                                                                        

                                                      

17642017/07/12                                                                      

                                                      

17652017/07/12                                                                    

                                                               

       

17662017/07/12                                                                    

                                                      

18712017/07/31                                                                         

                         

18722017/07/31                                                                  

                                

18732017/07/31                                                                       

                                  

18742017/07/31                                                                      

                              

18752017/07/31                                                                     

                                     

19752017/07/31                                                                        

                                                    



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الذراساخ العليا للترتيح

19762017/07/31                                                                       

                                                      

19772017/07/31                                                                  

                                                                 

19782017/07/31                                                                     

                                                              

19792017/07/31                                                                  

                                   

19802017/07/31                                                                      

                                     

19812017/07/31                                                                      

                         

19822017/07/31                                                                     

                                                    

19832017/07/31                                                                     

                                

20032017/07/31                                                              

                                                            

20042017/07/31                                                                 

                         

20292017/07/31                                                                  

                                                      

20302017/07/31                                                                      

                                

20312017/07/31                                                                  

                                        

20322017/07/31                                                                      

                                        

20332017/07/31                                                                  

                                     

20342017/07/31                                                                     

                                 

20352017/07/31                                                                      

                         



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الذراساخ العليا للترتيح

20362017/07/31                                                                 

                                        

20372017/07/31                                                                   

                                        

20382017/07/31                                                                 

                                           

20392017/07/31                                                                    

                         

20402017/07/31                                                                     

                                            

20412017/07/31                                                                       

                         

20422017/07/31                                                                

                                                                        

       

20432017/07/31                                                                   

                                                             

       

20442017/07/31                                                                      

                                                               

       

     القرارالتاريخرقن القرار

الوعهذ القىهً لعلىم الليزر

18612017/07/31                                                              

                                                     

18622017/07/31                                                                

                                                

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح رياض االطفال

19212017/07/31                                                                 

                                                          

19222017/07/31                                                                      

                                           



جبمعة القبهرة- مركز المعلومبت النشرة الرسمية لجبمعة القبهرة 2017يوليو  -   

     القرارالتاريخرقن القرار

 كليح رياض االطفال

19232017/07/31                                                                     

                                           

19242017/07/31                                                                       

                                     

19252017/07/31                                                                    

                                           

19262017/07/31                                                                     

                                                   

19272017/07/31                                                                       

                                           

19282017/07/31                                                                   

                                           

19292017/07/31                                                                          

                                                  

     القرارالتاريخرقن القرار

كليح الترتيح النىعيح

19052017/07/31                                                                        

                                                                 

19062017/07/31                                                                     

                                                                

                                                  

19072017/07/31                                                                  

                                                                  

                                                          


