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 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2016يونيو  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 قرارات

 مجلس جامعة القاهرة

 م(28/6/2016( بتاريخ )1153الجلسة رقم )
 

الفطـر : الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلـس ، والتهنئة بقــر  حلــوع عيـ  أول  

 المبارك، كل عام وحضراتكم بخير.

: الترحيب وتهنئة األستاذ ال كتور/ إيها  محم  حسن أبـو عـيب بمناسـبة تعيـين ثانيا  

سيادته عمي اُ لكلية التجارة ، وتوجيه الشكر والتقـ ير لسسـتاذ الـ كتور/ رأ ـ  

 أحم  على إبـراهيم قـا م بمعمـاع عميـ  كليـة التجـارة السـابا علـى مـا بذلـه مـن

 جه  متميز  ى أثناء  ترة عضوية سيادته بالمجلس.

  /الترحيب باألستاذ/ محمـ  أبـو الـ هب لتواجـ ل بـالمجلس بـ ل  مـن األسـتاذ

ــى لســيادته التو يــا  ــة انداريــة ، ونتمن ــود عبــ  اعخــر عضــو الرقاب محم

والس اد ونشي  بمداء الرقابـة انداريـة  ـى الفتـرة األخيـرة باعتبارهـا جـزء 

 ظومة اندارية .متمما  للمن

 :كما قام األستاذ ال كتور ر يس المجلس بتكريم كل من 

 ر يــس مجلـــس ال ولــــة المستشار ال كتور/ جماع طـه نـ ا

 عضــو الرقابــة انداريــــة المق م/ محمــود عبـ  اعخــر

الطرق  : الشكر والتق ير لم يرية أمن الجيزة على مابذلته من مجهودات لنتظامثانيا  

المحيطة بالحرم الجامعى، والشكر للشئون الهن سية وكل من أسهم  ى إنجاز 

 عملية المتحانات بمنتهى السهولة واليسر .

ا بمن كلية العالج الطبيعي قام  باستالم ع د )رابعا   ( 100: إحاطة المجلس علم 

 كرسي بعجل لستخ امهم بالكلية كالتالي :

 تـــرددين علـــى العيـــادة الخارجيـــة خمســـون كرســـي لخ مـــة المر ـــى الم

 بالكلية.

 .خمسون كرسي تمنح للمر ى ذوى الحتياجات الخاصة غير القادرين 

 كما تم توزيع الخمسين كرسي ا الباقية كالتالى : ـ 

 ـ خمسة وعشرون كرسي ا على العيادة الخارجية داخل الحرم.

 ـ خمسة وعشرون كرسي ا توزع لمتح ى انعاقة التابع للتكا ل.

 : انحاطة علما  بالو ود الزا رة:امسا  خ

  زيارة سفير اليابـان لمقابلـة السـي  األسـتاذ الـ كتور ر ـيس الجامعــة يـوم

 م(.1/6/2016)

  زيارة و   من سفارة بوليفيا لمقابلة السـي  األسـتاذ الـ كتور نا ـب ر ـيس

 م( . 8/6/2016الجامعة لشئون ال راسات العليا والبحوث يوم )
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  المصادقـات
  إدارة الجامعة

ـــى - ــــرة الجلســــة رقــــم ) المصـــادقة عل ــــة القاه ــــس جامع ــــاع مجل  (1152محضـــر اجتم

 م(.31/5/2016بتاريـخ )

 

لصــادرة بــالتفوي  مــن المصــادقة علــى قــرارات األســتاذ الــ كتور/ ر ــيس الجامعــة ا -

م(  ى المجـالت 28/6/2016م( حتى )1/6/2016خالع الفترة من ) مجلس الجامعة

   اعتية:

 منح ال رجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والبكالوريوس( و)ال راسات العليا(. .1

تعيين أعضاء من الخارج بمجالس الكليـات ، و م أساتذة لمجالسـها، وذلـط طبقــا   .2

 (49( مــــــن القانــــــون رقــــــم )40للفقـــــرتين ) جــــــ( و )هــــــ( مـــــــن المـــــــادة )

 م(  ى شمن تنظيم الجامعات.1972لسـنة )

 وع ه ايـــــــا وتبرعـــــات وجوا ـــــز.قبــــــ .3

 م  البعثات وانجازات ال راسية بع  العام الرابع  ى  وء القواع  المنظمة لذلط.  .4

وقـــــ قــــي  الطـــال  وقبـــوع أعـــذارهم بمرحلتـــى )الليســـانس أو البكـــالوريوس(  .5

 و)ال راسـات العليا(.

 هر من تاريخ النقطاع.قَبـُوع أعذار أعضاء هيئة الت ريس الذين عادوا خالع ش .6

تقرير إنهاء خ مـة أعضاء هيئة الت ريس الذين لـم يعـودوا خــالع سـتة أشـهر مــن  .7

 تاريخ النقطاع.

حــالت تصــحيح بيانــات الــ رجات العلميــة التــي حــ ث  يهــا خطــم، وتتطلــب العــر   .8

ــة للشــئون  ـــن اندارة المركزي ــا مـ ــط بعــ  مراجعته ـــة، وذل ـــس الجامعـ ـــى مجلـ علـ

 ة بالجامعة.القانوني

 حــالت نــ   أعضــاء هيئــة الت ريس من خارج كليات الجامعة. .9

 إصـــ ار قـــرارات إنهـــاء الخ مـــة  ـــى حـــالت انقطـــاع أعضـــاء هيئـــة التـــ ريس .10

 والهيئـــة المعاونــــة المنتــــ بين أو المعــــارين أو مـــن يعمــــل بشــــكل غيــــر رســــمى

 تح  أى اسم ل ى أية جهة أخرى خارج الجامعة.

 اذ ال كتور نا ـب ر ـيس الجامعـة لل راسـات العليـا والبحـوثتفوي  السي  األست .11

  ى اعتماد بع  المو وعات نيابة عن السي  األسـتاذ الـ كتور ر ـيس الجامعـة

  ى قطاع العالقات الثقا ية وال راسات العليا بجامعة القاهرة.

 

 تعيينات
 كلية اعدا 

عزيـز حسـين  ـى )وةيفـة الكلية الموا قة على تعيـين الـ كتورة / نهـى  ـاروق عبـ  ال -

 أستاذ( الشاغرة )بقسم اللغة اننجليزية وآدابها( بالكلية.
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الموا قة على تعيين الـ كتورة / دينـا أبـو الفتـوي حسـين سـالمة  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم اللغة األلمانية وآدابها( بالكلية.

)وةيفة مـ رس( الشـاغرة الموا قة علـى تعيين ال كتورة / داليا على على حمادة  ى  -

 )بقسم ال راسات اليونانية والالتينية( بالكلية.

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / عبير محمـ  علـى حسـن حامـ   ـى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم اللغات الشرقية وآدابها( بالكلية.

)وةيفـة  الموا قة علـى تعيين ال كتورة / نهى أحم  مه ى محمـ  السـي  جـاد ى  ـى - 

 م رس( الشاغرة )بقسم ال راسات اليونانية والالتينية( بالكلية.

 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
الموا قة علـى تعيين ال كتورة / أيه أنس علـى عبـ  ى عمـارة  ـى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم الحصاء( بالكلية.
 

 كلية التجارة
مــ  حامــ  صــفوت زكــى الشــرنوبى  ــى )وةيفــة الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / مح -

 م رس( الشاغرة )بقسم إدارة األعماع( بالكلية.

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / رغ ة أبو السعود أحم  يونس  ـى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم إدارة األعماع( بالكلية.

مــ رس( الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / ياســر أحمــ  محمــ  عليــول  ــى )وةيفــة  -

 الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.

 

 كلية العلوم
ــة مــ رس(  - ــود ســي   ــى )وةيف ــل محم ــ كتورة / هــ ى كام ــين ال ـــى تعي ــة عل الموا ق

 الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.

الموا قـــة علـــى تعيـــين الـــ كتور / أحمـــ  إبـــراهيم أمـــين محمـــ   ـــى )وةيفـــة أســـتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.

الموا قة على تعيين ال كتور / يوسـ محم  إمام عبـ  الموجـود  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم النبات( بالكلية.

الموا قــة علــى تعيــين الــ كتورة / مهــا محمــ  يوســـ الخازنــ ار  ــى )وةيفــة أســتاذ  -

 مساع ( الشاغرة )بقسم النبات والميكروبيولوجى( بالكلية.

ل كتور / أحم  صبرى عب  الرحمن ثاب   ى )وةيفـة مـ رس( الموا قة علـى تعيين ا -

 الشاغرة )بقسم الفيزياء( بالكلية.

ــ   ــى )وةيفــة مــ رس(  - ــ كتور / هشــام أنــور صــالح محم ــة علـــى تعيــين ال الموا ق

 الشاغرة )بقسم الفيزياء( بالكلية.

ــة  - ــى )وةيف ــ  الجــواد   ــى إســماعيل عب ــ  قرن ــ كتور / محم ــين ال ـــى تعي ــة عل الموا ق

 م رس( الشاغرة )بقسم الجيولوجيا( بالكلية.
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 كلية العلوم
الموا قة على تعيين ال كتورة / حنان أحم  حم ى أحم   ى )وةيفة أستاذ( الشـاغرة  -

 )بقسم علم الحشرات( بالكلية.

 

 كلية طب قصر العينى
( الموا قة على تعيين ال كتورة / رحا  عب  الحى أحم  عب  الحى  ى )وةيفـة أسـتاذ -

 الشاغرة )بقسم الصحة العامة( بالكلية.

الموا قة على تعيـين الـ كتورة / يمنـى خالـ  عبـ  المـنعم رمضـان  ـى )وةيفـة أسـتاذ  -

 مساع ( الشاغرة )بقسم األمرا  الباطنة( بالكلية.

الموا قة علـى تعيـين الـ كتورة / همـ  عليـوة الحـ اد عبـ  العـاع  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  -

 ا  الباطنة( بالكلية.الشاغرة )بقسم األمر

اقتراي الكلية الموا قة على تعيين ال كتور / عمرو محم  أحم  عبـ  البـاقى  بناء على -

  ى )وةيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.

 قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة القادمة.

أحمـ  سـي  مصـطفى سـي   ـى اقتراي الكلية الموا قة على تعيين الـ كتور /  بناء على -

 )وةيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.

 قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة القادمة.

الموا قــة علــى تعيــين الــ كتور / محمــ  إبــراهيم أحمــ  المعــ اوى  ــى )وةيفــة أســتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.

الــ كتور / شــريـ عبــ  الفتــاي خضــرعلى  ــى )وةيفــة أســتاذ( الموا قــة علــى تعيــين  - 

 الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.

ــة أســتاذ(  -  ــى )وةيف ــل اســكن ر مســيحه   ــ كتور / أيمــن أمي ــين ال ــى تعي ــة عل الموا ق

 الشاغرة )بقسم طب األطفاع( بالكلية.

 ــى )وةيفــة أســتاذ الموا قــة علــى تعيــين الــ كتور / تــامر أحمــ  عبــ  الحميــ  ديهــوم  -

 مساع ( الشاغرة )بقسم طب األطفاع( بالكلية.

الموا قة على تعيين ال كتورة / رشا محم  عب  السميع عب  الـالل  ـى )وةيفـة أسـتاذ  -

 مساع ( الشاغرة )بقسم األمرا  الباطنة( بالكلية.

الحمـ   اقتراي الكلية الموا قـة علـى تعيـين الـ كتورة / ولء الشـعرانى أبـو بناء على - 

  راج  ى )وةيفة أستاذ مساع ( الشاغرة )بقسم طب األطفاع( بالكلية.

 قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة القادمة. -

الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / محمــ  عاصــم محمــ  محمــود  ــى )وةيفــة مــ رس(  -

 الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.

ــة علـــى تعيــين الــ كتور - ة / إيمــان  ــاكر مختــار كمــاع  ــى )وةيفــة مــ رس( الموا ق

 الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.

الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتورة / جيهــان علــى محمــود صــادق  ــى )وةيفــة مــ رس(  -

 الشاغرة )بقسم التولي  وأمرا  النساء( بالكلية.

  أسـع   ـى )وةيفـة الموا قة علـى تعيين ال كتور / محمـ  أحمـ  تيمـور محمـود محمـ -

 م رس( الشاغرة )بقسم التولي  وأمرا  النساء( بالكلية.
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 كلية طب قصر العينى
ــ كتورة / حنــان محمــ  محمــ  محمــ  مصــطفى  ــى )وةيفــة  - ـــى تعيــين ال الموا قــة عل

 م رس( الشاغرة )بقسم التخ ير( بالكلية.

ــ - ــى )وةيف ــه محمــود   ــامر محمــ  عطي ــ كتور / ت ــين ال ـــى تعي ــة عل ة مــ رس( الموا ق

 الشاغرة )بقسم التخ ير( بالكلية.

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / دينا  ـوزى يوســ الياسـرجى  ـى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.

الموا قـــة علــــى تعيـــين الـــ كتور / محمـــود الســـي  يوســــ المتاعيشـــى  ـــى )وةيفـــة  -

  ( بالكلية.م رس( الشاغرة )بقسم جراحة المخ واألعصا

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / يمنى مج ى عب  ى محمـود إسـماعيل   ـى )وةيفـة  -

 م رس( الشاغرة )بقسم طب العين وجراحتها( بالكلية.

الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / عمــرو مــاهر جــالع محمــ   ــى )وةيفــة مــ رس(  -

 الشاغرة )بقسم الفارماكولوجيا( بالكلية.

لـــى تعيــين الــ كتورة / نــانيس عبــ  العلــيم عبــ  المــنعم رجــب  ــى )وةيفــة الموا قــة ع -

 م رس( الشاغرة )بقسم األمرا  الجل ية( بالكلية.

 

 كلية التمري 
الموا قة على تعيين ال كتورة / سهير عب  ربه محم  عبـ  العـاع  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم تمري  األطفاع( بالكلية.
 

 عىكلية العالج الطبي
الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتورة / أمــانى عيــ  عبــ  التــوا   ــى )وةيفــة مــ رس(  -

 الشاغرة )بقسم الميكانيكا الحيوية( بالكلية.
 

 كلية طب الفم واألسنان
ــ كتورة / هبــة محمــود أحمــ  دهمــوذ  ــى )وةيفــة أســتاذ(  - ــى تعيــين ال الموا قــة عل

 الشاغرة )بقسم باثولوجيا الفم( بالكلية.

قة على تعيين ال كتورة / هن  محم  وجيه محمود  ى )وةيفة أستاذ( الشاغرة الموا  -

 )بقسم باثولوجيا الفم( بالكلية.

الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / محمــ  عــاطـ عبــ  الرســوع محمــ   ــى )وةيفــة  -

 م رس( الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.

شــيماء  ــاروق قاســم حبيــب  ــى )وةيفــة مــ رس(  الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتورة / -

 الشاغرة )بقسم العالج التحفظى( بالكلية.
 

 كلية الصي لة
الموا قة علـى تعيين ال كتورة /  اطمة ر ـا صابــر السـي  نصـر الـ ين  ـى )وةيفـة  -

 م رس( الشاغرة )بقسم العقاقير( بالكلية.
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 كلية الصي لة
يهام عاطـ محمـ  عبـ  المـنعم محمـ   ـى )وةيفـة الموا قة علـى تعيين ال كتورة / ر -

 م رس( الشاغرة )بقسم األدوية والسموم( بالكلية.

ــ كتور / أشــرر أحمــ  منيــر مصــطفى حمــودة  ــى )وةيفــة  - ــى تعيــين ال الموا قــة عل

 أستاذ( الشاغرة )بقسم الكيمياء العضوية الصي لية( بالكلية.

ى عريـان  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  الموا قة على تعيين ال كتور /  ـادى محسـن عـو  -

 الشاغرة )بقسم الكيمياء الصي لية( بالكلية.

الموا قة على تعيين ال كتورة / عزة رامـى عبـ  المـنعم الحـو ى  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم العقاقير( بالكلية.

 

 كلية الهن سة
يفـة أسـتاذ( الموا قة علـى تعيـين الـ كتور / محمـ  حسـين عبـ  القـادر حسـن  ـى )وة -

 الشاغرة )بقسم الهن سة المعمارية( بالكلية.

الموا قة على تعيين ال كتورة / إيناس أحمـ  محمـ  يـس  ـى )وةيفـة أسـتاذ مسـاع (  -

 الشاغرة )بقسم الهن سة الحيوية الطبية والمنظومات( بالكلية.

اذ( الموا قــة علــى تعيــين الــ كتورة / منــاع عبــ  الواحــ  عبــ  الفتــاي  ــى )وةيفــة أســت-

 الشاغرة )بقسم الهن سة الحيوية الطبية والمنظومات( بالكلية.

الموا قــة علــى تعيــين الــ كتور / أحمــ  هشــام بهــى الــ ين قنــ يل  ــى )وةيفــة أســتاذ(  -

 الشاغرة )بقسم الهن سة الحيوية الطبية والمنظومات( بالكلية.

ر  ـى )وةيفـة الموا قة علـى تعيـين الـ كتور / أحمـ  مصـطفى عبـ  الحميـ  عبـ  الغفـا -

 أستاذ مساع ( الشاغرة )بقسم الهن سة المعمارية( بالكلية.

الموا قة على تعيين ال كتور / إيها  حلمى رزيا جرس  ى )وةيفة أسـتاذ مسـاع (  -

 الشاغرة )بقسم هن سة األشغاع العامة( بالكلية.

 الموا قة علـى تعيين ال كتور / شريـ حمـ ى أحمـ  الجـوهرى  ـى )وةيفـة مـ رس( -

 الشاغرة )بقسم الهن سة الحيوية الطبية والمنظومات( بالكلية.

ــة علـــى تعيــين الــ كتور / أحمــ  عــالء الــ ين إســماعيل محمــ   ــى )وةيفــة  - الموا ق

 م رس( الشاغرة )بقسم الهن سة اننشا ية( بالكلية.

 

 كلية الزراعة
يفــة أســتاذ الموا قــة علــى تعيــين الــ كتورة / ردينــة أحمــ  حســن عبــ  الواحــ   ــى )وة -

 مساع ( الشاغرة )بقسم الحشرات القتصادية والمبي ات( بالكلية.

الموا قة على تعيين ال كتور / محم  عب  القادر الخشن  ى )وةيفـة أسـتاذ مسـاع (  - 

 الشاغرة )بقسم بساتين الفاكهة( بالكلية.

 الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور /  يكتــور  ــارس عيــاد شــاكر  ــى )وةيفــة مــ رس( - 

 الشاغرة )بقسم القتصاد الزراعى( بالكلية.
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 كلية الطب البيطرى
الموا قة علـى تعيين ال كتورة / إيمان إبراهيم حسنين إبراهيم  ـى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / برديس بهاء عب  الحكيم حسن  ى )وةيفة م رس(  -

 ة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.الشاغر

ــ  العــاطى  ــى  - ـــ  الرســوع عب ــ كتورة / الزهــراء محمـــ  عب ـــى تعيــين ال الموا قــة عل

 )وةيفة م رس( الشاغرة )بقسم التغذية والتغذية انكلينيكية( بالكلية.

الموا قـــة علــــى تعيـــين الـــ كتورة / هبـــه نعـــيم محمـــ   ـــيـ  ـــى )وةيفـــة مـــ رس(  -

 وبيولوجيا( بالكلية.الشاغرة )بقسم الميكر

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / إسـراء عبـ  المجي  محم  عبـ  المجيـ   ـى )وةيفـة  -

 م رس( الشاغرة )بقسم األمرا  المشتركة( بالكلية.

ــى - ــاء عل ــايز عــو  ى صــليب  بن ــ كتور /   ــين ال ــى تعي ــة عل ــة الموا ق ــراي الكلي اقت

 م األمرا  الباطنة والمع ية( بالكلية.عو  ى  ى )وةيفة أستاذ( الشاغرة )بقس

 قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة القادمة.

اقتــراي الكليــة الموا قــة علــى تعيــين الــ كتور / أحمــ  محمــ  جــالع محمــ   بنــاء علــى -

 سليمان  ى )وةيفة أستاذ مساع ( الشاغرة )بقسم األدوية( بالكلية.

 قادمة.قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة ال

الموا قــة علــى تعيــين الــ كتور / عــادع ر ــا معــو  أبــو المجــ   ــى )وةيفــة أســتاذ  -

 مساع ( الشاغرة )بقسم التولي  والتناسل والتلقيح الصطناعى( بالكلية.

الموا قة علـى تعيين ال كتورة / شيماء أحم  الب وى الشربينى  ى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم األدوية( بالكلية.

 

 ية دار العلومكل
الموا قة علـى تعيين ال كتورة /  اطمة الزهراء عب  العظيـم عب  الرحيم  ى )وةيفـة  -

 م رس( الشاغرة )بقسم علم اللغة وال راسات السامية والشرقية( بالكلية.

الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / كمــاع محمــ  الســي  محمــ   ــى )وةيفــة مــ رس(  -

 دبية( بالكلية.الشاغرة )بقسم ال راسات األ

 

 كلية اعثار
الموا قة علـى تعيين الـ كتور / عـادع محمـ  نصـرال ين مهـ ى  ـى )وةيفـة مـ رس(  -

 الشاغرة )بقسم اعثار المصرية( بالكلية.
 

 معه  البحوث وال راسات ان ريقية
الموا قة على تعيين ال كتورة / سماي سي  أحم  المرسى  ى )وةيفة أستاذ مسـاع (  -

 )بقسم السياسة والقتصاد( بالمعه .الشاغرة 

ــة مــ رس(  - ــى )وةيف ــ    ــوا  محم ــ  الت ــ كتور / أســامة عب ــين ال ـــى تعي ــة عل الموا ق

 الشاغرة )بقسم التاريخ( بالمعه .
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 المعه  القومى لسورام
الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / محمــ  عبــ  الفتــاي عبــ  الــودود محمــ   ــى )وةيفــة  -

 خ ير واننعاذ وعالج األلم( بالمعه .م رس( الشاغرة )بقسم الت

الموا قــة علـــى تعيــين الــ كتور / عمــر شــوقى  ريــ  عر ــة  ــى )وةيفــة مــ رس(  -

 الشاغرة )بقسم طب أورام األطفاع( بالمعه .

الموا قة علـى تعيين ال كتور / حسام محمـ  ناصــر ال يــن عبـ  النبـى الحريـرى  ـى  -

 ام( بالمعه .)وةيفة م رس( الشاغرة )بقسم طب األور

الموا قة علـى تعيين ال كتور / شادى ع نان مصطفى عو   ـى )وةيفـة مـ رس(  - 

 الشاغرة )بقسم الباثولوجيا انكلينيكية( بالمعه .

 

 كلية ال راسات العليا للتربية
الموا قة على تعيين ال كتورة / سوسن إبـراهيم أبـو العـال شـلبى  ـى )وةيفـة أسـتاذ(  -

 النفس التربوى( بالكلية.الشاغرة )بقسم علم 
 

 لية التربية للطفولة المبكرةك
ــة مــ رس(  - ــى )وةيف ــرة محمــ  عمــر محمــ    ــ كتورة / أمي ــين ال ـــى تعي ــة عل الموا ق

 الشاغرة )بقسم العلوم النفسية( بالكلية.
 

 كلية التربية النوعية
( الموا قة علـى تعيين ال كتورة / هبـة عبـ  الفتـاي مسـع  محمـ   ـى )وةيفـة مـ رس -

 الشاغرة )بقسم العلوم التربوية والنفسية( بالكلية.

 

 المستشفيات الجامعية
الموا قة على تعيين ال كتور / عمر محم  عـاطـ سـي  طلبـة  ـى وةيفـة استشـارى   -

طــب األطفــاع بمستشــفيات جامعــة القــاهرة والمعادلــة ل رجـــة أســتاذ بالكــادر الجــامعى 

 م(1993( لسنة )115وذلط طبقا  للقانون رقم )

 

 إعادة تعيين
 كلية العالج الطبيعى

اقتراي الكلية الموا قة على إعادة تعيين األستاذة الـ كتورة / هالـة إبـراهيم  بناء على -

أحم  قاسم )األسـتاذ بقسـم العـالج الطبيعـى ل ـطرابات مراحـل النمـو وجراحتهـا عنـ  

 األطفاع بالكلية(.

 .قرر المجلس ع م الموا قة علـى اقتراي الكليــة
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 لــقـن
 كلية التمري 

الموا قة على نقل كـال  مـن األسـتاذة ال كتــورة / سهــير علــى عبـ  الهـادى )األسـتاذ  -

المتفرغ بقسم تمري  صحة المجتمـع( ، الـ كتورة / ابتسـام معـو  السـي  )المـ رس 

 .بقسم تمري  صحة المجتمع( إلى قسم تمري  المسنين بالكلية وب رجتها المالية
 

  اةغير مستو  تاتعيين
 كلية طب قصر العينى

اقتراي الكلية ع م الموا قة على ترقية ال كتـور / محم  طلع  عبـ  الحكـيم  بناء على -

 الخولى )األستاذ المساع  بقسم األمرا  الباطنة بالكلية( )لوةيفة أستاذ(.
 قرر المجلس ع م الموا قة على ترقية سيادته لوةيفة أستاذ.

 

 كلية الزراعة
ــىب - ــاء عل ــى أمــين  ن ـــور / أيمــن يحي ــة ال كت ــى ترقي ــة عل ــة عــ م الموا ق ــراي الكلي اقت

 مصطفى )األستاذ المساع  بقسم النبات الزراعى بالكلية( )لوةيفة أستاذ(.
 قرر المجلس ع م الموا قة على ترقية سيادته لوةيفة أستاذ.

 

 المعه  القومى لعلوم الليزر
 قة على ترقية ال كتـور / جمـاع عبـ  الفتـاي علـى اقتراي المعه  ع م الموا بناء على -

 محم  )األستاذ المساع  بقسم علوم الليزر وتفاعالته بالمعه ( )لوةيفة أستاذ(.

 قرر المجلس ع م الموا قة على ترقية سيادته لوةيفة أستاذ.

 

  تج ي  تعاق 

 كلية الزراعة
مشــالى )األســتاذ غيــر  الموا قــة علــى تج يــ  تعاقــ  األســـتاذ ال كتـــور/ مجــ ى محمــ  -

ا  المتفرغ من الخارج سابقا ( للعمل )بقسـم اننتـاج الحيـوانى بالكليـة( لمـ ة عـامين بـ ء 

جنيه( شـهريا  وذلـط  3000م( متعاق ا  عامال  بمكا مة مالية ق رها )26/6/2016من )

( مـن قـانون تنظـيم الجامعـات والمسـتب ع بهـا قـانون رقـم 123 ى  وء نص المـادة )

 .م(2012ة )( لسن84)

  تج يـ  إعــارات

 كلية اعدا 

الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة الــ كتورة / تغريـــ  حســــن أحمـــ  عبــ  العــاطى )األســتاذ  -

المساع  بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية( للعمل )بجامعة الطا ـ بالسـعودية( للعـام 

 م(.2016/2017الجامعى التاسع )

ال كتورة / مى إدريس محم  أحمـ  )المـ رس بقسـم علـم الموا قة على تج ي  إعارة  - 

الـــنفس بالكليـــة( للعمـــل )بجامعـــة الملـــط ســـعود بالســـعودية( للعـــام الجـــامعى العاشـــر 

 م(2016/2017)
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 كلية اعدا 
الموا قة على تج ي  إعارة ال كتور / عب  ى حسين متولى )األسـتاذ المسـاع  بقسـم  -

ــات بالك ــا ا والمعلوم ــات والوث ــة المتطــورة المكتب ــنظم العربي ــة( للعمــل )بشــركة ال لي

 م(.2016/2017بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )

الموا قة على تج ي  إعارة ال كتورة / سماي ثاب  سي  ثاب  )المـ رس بقسـم اللغـة  - 

اننجليزيـــة وآدابهـــا بالكليـــة( للعمـــل )بجامعـــة محمـــ  بـــن ســـعود بالســـعودية( للعـــام 

 م(.2016/2017الجامعى العاشر )
 

 كلية الحقوق
الموا قة على تج ي  إعارة األستاذ ال كتور / أشرر و ا محم  حسن )األسـتاذ بقسـم  -

القانون ال ولى الخاص بالكلية( للعمل )بجامعة السلطان قابوس بسـلطنة عمـان( للعـام 

 م(2016/2017الجامعى الثامن )

 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
إعارة األستاذة ال كتورة / منار علـى محسـن مصـطفى )األسـتاذ  الموا قة على تج ي  -

ـــات بالجامعـــة  ـــم المعلوم ـــ  لكليـــة اندارة ونظ ـــل )عمي بقســـم القتصـــاد بالكليـــة( للعم

ــانى ) ــام الجــامعى الث ــانى عشــر مــن مجمــل 2016/2017الفرنســية( للع ـــام الث م( الع

 اعارات سيادتها )مهمة قومية(
 

 كلية التجارة
تج ي  إعارة األستاذ ال كتور / عمـرو محم  سعي  عب  الحليم )األستاذ الموا قة على  -

بقسم المحاسبة بالكلية( للعمل )بجامعة الملط  ه  للبتروع والمعادن بالسـعودية( للعـام 

 م(.2016/2017الجامعى العاشر )
 

 كلية العلوم
ألسـتاذ بقسـم الموا قة على تج ي  إعارة األستاذ ال كتور / يحيى يحيى حا ظ سالم )ا -

ــاطا  ــة وزراعــة المن ــة األرصــاد والبيئ ــل )بكلي ــة( للعم ــة بالكلي ــط واألرصــاد الجوي الفل

 م( 2016/2017الجا ة بجامعة الملط عب  العزيز بالسعودية( للعام الجامعى السابع )

الموا قة على تج ي  إعارة األسـتاذ الـ كتور / حسـنى محمـ  سـي  حسـانين )األسـتاذ  - 

صاد الجوية بالكلية( للعمل )بكلية األرصاد والبيئـة وزراعـة المنـاطا بقسم الفلط واألر

ــــــط عبــــــ  العزيــــــز بالســــــعودية( للعــــــام الجــــــامعى العاشــــــر  الجا ــــــة بجامعــــــة المل

 م(.2016/2017)

ــومى أحمــ  )األســتاذ  -  ــز بي ــ  العزي ــ كتور / أحمــ  عب ــ  إعــارة ال ــى تج ي ــة عل الموا ق

ــة( للعمــل ) ــوان بالكلي ــم الحي ــة المســاع  بقســم عل ــة بترب ــة التطبيقي ــوم الطبي ــة العل بكلي

 م( 2016/2017بجامعة الطا ـ بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )

الموا قة على تج يـ  إعـارة الـ كتور / محمـود أحمـ  محمـ  جلمـ  )األسـتاذ المسـاع   -

بقســم الجيولوجيــا بالكليــة( للعمــل )بجامعــة الملــط ســعود بالســعودية(  ــى نطــاق العــام 

 م(2016/2017عاشر )الجامعى ال
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 كلية العلوم
الموا قة على تج ي  إعارة الـ كتور / محمـود  ــوزى حامـ  )األسـتاذ المسـاع  بقسـم  -

ــل بالســعودية( للعــام الجــامعى الســابع  ــة بالكليــة( للعمــل )بجامعــة حا  الفيزيــاء الحيوي

 م(.2016/2017)

تاذ المسـاع  بقسـم الموا قة على تج ي  إعارة الـ كتور / خالـ  حسـين محمــود )األسـ -

الفيزيــــاء بالكليــــة( للعمــــل )بجامعــــة الطــــا ـ بالســــعودية( للعــــام الجــــامعى التاســــع 

 م(.2016/2017)

الموا قة على تج ي  إعارة ال كتور / حسـن عـاطـ حسـن محمـ  )األسـتاذ المسـاع   - 

يم بقسم الريا يات بالكلية( للعمل )بكلية التربية األساسـية التابعـة للهيئـة العامـة للتعلـ

 م( 2016/2017التطبيقى والت ريب بالكوي ( للعام الجامعى التاسع )

الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة الــ كتورة / نســرين محمــ  مجــ  الــ ين خليــل )المــ رس  - 

ــوم وال راســات اننســانية  ــة العل ــل )بكلي ــة( للعم ــة بالكلي ــط واألرصــاد الجوي بقســم الفل

الســعودية( للعــام الجــامعى العاشــر بــالخرج ـ جامعــة األميــر ســطام بــن عبــ  العزيــز ب

 م(.2016/2017)

الموا قة على تج ي  إعارة ال كتور / نصر أنور صالح محمـ  زيـادة )المـ رس بقسـم  -

الريا يات بالكلية( للعمل )بكلية العلوم بجامعة ج ة بالسعودية( للعام الجامعى التاسع 

ا من )2016/2017)  م( 26/4/2017م( حتى )27/4/2016م( ب ء 

الموا قة علـى تج يـ  إعـارة الـ كتور / سـعي  عبـ  الفتـاي علـى طـه )المـ رس بقسـم  - 

أكتـوبر  6الفيزياء الحيوية بالكلية( للعمل )بجامعة مصـر للعلـوم والتكنولوجيـا بم ينـة 

 م(2016/2017بمصر( للعام الجامعى التاسع )

ــاي )المــ  - ــ  الفت ــ كتور / محســن أحمــ  عب ــ  إعــارة ال ــى تج ي رس بقســم الموا قــة عل

الجيولوجيا بالكلية( للعمل )بشركة هالبيرتون أو رسيز بمصر( للعـام الجـامعى التاسـع 

ا من )2016/2017)  م( 30/4/2017م( حتى )1/5/2016م( ب ء 

الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة الــ كتورة / داليــا يســرى محمــ  عبــ  الجليــل )المــ رس  - 

م الطبية التطبيقية بتربة بجامعة الطا ـ بقسم علم الحيوان بالكلية( للعمل )بكلية العلو

 م(.2016/2017بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )
 

 كلية طب قصر العينى
الموا قة على تج ي  إعارة األستاذة ال كتورة / حنان خيـرى محمـ  شـريـ )األسـتاذ  -

 بقسم األشعة التشخيصية والت اخلية بالكلية( للعمل )بمؤسسة حمـ  الطبيـة بقطـر(  ـى

 م(.2016/2017نطاق العام الجامعى التاسع )

الموا قة على تج ي  إعارة ال كتورة / غادة عادع يوسـ إبراهيم )األستاذ المساع   - 

بقسم التخ ير والعناية المركزة الجراحية وعالج اعلم بالكليـة( للعمـل )بمستشـفى ابـن 

ــ ( ل ــوزارة الصــحة بالكوي ــة التخصصــية ب ــة الصــباي الطبي ــام الجــامعى ســينا منطق لع

 م(.2016/2017التاسع )

الموا قة علـى تج يـ  إعـارة الـ كتور / أحمــ  مصطفــى كمــاع عبـ  المجيـ  )األسـتاذ  -

المســـاع  بقســـم التخـــ ير والعنايـــة المركـــزة الجراحيـــة وعـــالج اعلـــم بالكليـــة( للعمـــل 

ـــــــامن  ـــــــام الجـــــــامعى الث ـــــــ كتورعر ان بالســـــــعودية( للع ـــــــ و وال )بمستشـــــــفى باق

 (م2016/2017)
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 كلية طب قصر العينى
الموا قة على تج ي  إعارة ال كتور / أسـامة محمـ  أسـع   رحـات )األسـتاذ المسـاع   -

بقســم التخــ ير والعنايــة المركــزة الجراحيــة وعــالج اعلــم بالكليــة( للعمــل )بمستشــفى 

 م( 2016/2017باق و وال كتورعر ان بالسعودية( للعام الجامعى التاسع )

يــ  إعــارة الــ كتورة / رهــام محمــ  عبــ  الحميــ  حســانين )األســتاذ الموا قــة علــى تج  -

المســـاع  بقســـم التخـــ ير والعنايـــة المركـــزة الجراحيـــة وعـــالج اعلـــم بالكليـــة( للعمـــل 

 م( 2016/2017)بمستشفى سع  التخصصى بالسعودية( للعام الجامعى السابع )

المــ رس بقســم الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة الــ كتور / ســامح يســرى محمــ  أحمــ  ) -

التخــ ير والعنايــة المركــزة الجراحيــة وعــالج اعلــم بالكليــة( للعمــل )بمستشــفى باقــ و 

 م( 2016/2017وال كتورعر ان بالسعودية( للعام الجامعى التاسع )
 

 كلية طب الفم واألسنان
الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة األســتاذة الــ كتورة / إيمــان عبــ  العزيــز أحمــ  )األســتاذ  -

ــا بمصــر( للعــام بقســم أشــ عة الفــم بالكليــة( للعمــل )بجامعــة مصــر للعلــوم والتكنولوجي

 م(.2016/2017الجامعى الثامن )
 

 كلية الصي لة
ـــ  ى )األســتاذ المســاع  بقســم  - ــ  عب ــ كتور / حســام محم ــ  إعــارة ال ــى تج ي ــة عل الموا ق

لجــامعى الثــامن العقــاقير بالكليــة( للعمــل )بجامعــة الملــط عبــ  العزيــز بالســعودية( للعــام ا

 م(2016/2017)

 

 كلية الهن سة
ــى - ــ كتور/ أحمــ  محمــ   بنــاء عل ــ  إعــارة ال ــة عــ م الموا قــة علــى تج ي ــراي الكلي اقت

إبراهيم داود الم رس بقسم هن سة المناجم والبتـروع والفلـزات بالكليـة للعمـل بشـركة 

 .م( 2016/2017شلمبرجير بالكوي  للعام الجامعى التاسع )

لموا قــــة علــــى تج يــــ  إعــــارة ســــيادته للعــــام الجــــامعى التاســــع قــــرر المجلــــس ا

 م(.2016/2017)

اقتراي الكلية ع م الموا قة علـى تج يـ  إعـارة الـ كتور/ تـامر يحيـى أحمـ  بناء على  -

القا ى )األستاذ المساع  بقسم هن سة األشغاع العامة بالكليـة( للعمـل )بجامعـة الملـط 

 م(.2016/2017امن )سعود بالسعودية( للعام الجامعى الث

قـــرر المجلـــس الموا قـــة علـــى تج يـــ  إعـــارة ســـيادته للعـــام الجـــامعى الثـــامن 

 م(.2016/2017)

اقتــراي الكليــة عــ م الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة الــ كتور/ محمــ  حلمــى  بنــاء علــى -

مممون سويلم )األسـتاذ المسـاع  بقسـم الهن سـة اننشا يــة بالكليــة( للعمــل )بجامعــة 

 .م( 2016/2017  العزيز بالسعودية( للعام الجامعى السابع )الملط عب

قـــرر المجلـــس الموا قـــة علـــى تج يـــ  إعـــارة ســـيادته للعـــام الجـــامعى الســـابع 

 م(.2016/2017)
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 كلية الهن سة
الموا قة علـى تج يـ  إعـارة األسـتاذ الـ كتور / عـاطـ علـى العمـرى )األسـتاذ بقسـم  -

ــة بال ــوى واعلت الكهربي ــام هن ســة الق ــة جــازان بالســعودية( للع ــة( للعمــل )بجامع كلي

ا من )2016/2017الجامعى السابع )  م(31/8/2017م( حتى )1/9/2016م( ب ء 
 

 كلية الزراعة
الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة األســتاذ الــ كتور / أحمــــ  يحيـــى عبــ  المــنعم )األســتاذ  -

ــة( للعمــل )بجامعــة جــازان بالســ ــوانى بالكلي ــاج الحي عودية( للعــام الجــامعى بقســم اننت

 م(.2016/2017السابع )

الموا قة على تج ي  إعارة األستاذ ال كتور / مصطفى محم   رج دسـوقى )األسـتاذ  - 

بقســم الكيميــاء الحيويــة بالكليــة( للعمــل )بجامعــة الطــا ـ بالســعودية( للعــام الجــامعى 

 م(2016/2017التاسع )

ر / محمـ  إبـراهيم غنيمـى السـي  )األسـتاذ الموا قة على تج ي  إعارة األستاذ الـ كتو -

بقسـم الهن سـة الزراعيـة بالكليـة( للعمـل )بجامعـة القصـيم بالسـعودية( للعـام الجــامعى 

 م(.2016/2017السابع )

الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة األســتاذ الــ كتور / محمــ  عبــ  الحميــ  محمــ  العو ــى  -

طــا ـ بالســعودية( للعــام الجــامعى )األســتاذ بقســم الوراثــة بالكليــة( للعمــل )بجامعــة ال

 م(.2016/2017التاسع )
 

 كلية الطب البيطرى
اقتراي الكلية الموا قة علـى تج يـ  إعـارة األسـتاذ الـ كتور / إيهـا  محمـ   بناء على -

إبراهيم موسى )األستاذ بقسـم الميكروبيولوجيـا بالكليـة( للعمـل )بجامعـة الملـط سـعود 

ـــــام الجـــــامعى التاســـــ ـــــرة مـــــن )بالســـــعودية( للع ـــــى 21/7/2015ع  ـــــى الفت م( حت

ا مـن )2015/2016م( للعام الجامعى العاشر )31/8/2015) م( 1/9/2015م( بـ ء 

ا مــن )21/7/2016حتــى ) م( 21/7/2016م( واســتكماع العــام الجــامعى العاشــر بــ ء 

 م( نهاية السنوات العشر المسموي بها ،.12/11/2016حتى )

ا مـن )قرر المجلس الموا قـة علـى تج يـ  إعـار م( 21/7/2016ة سـيادته بـ ء 

 م( تاريخ نهاية العق .31/8/2016حتى )

ــ كتورة / أشــجان محمــ  مصــطفى يوســـ )األســتاذ  - ــ  إعــارة ال ــى تج ي الموا قــة عل

المســاع  بقســم الميكروبيولوجيــا بالكليــة( للعمـــل )بجامعـــة الملــط ســعود بالســعودية( 

 م(.2016/2017للعام الجامعى التاسع )

 

 عالمكلية ان
الموا قــة علــى تج يــ  إعــارة الــ كتورة / ســناء جــالع عبــ  الــرحمن )المــ رس بقســم  -

الصحا ة بالكلية( للعمل )مستشارا  إعالميا  بوزارة الشـئون الريا ـية بسـلطنة عمـان( 

 م(.2016/2017للعام الجامعى الثامن )
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 معه  ال راسات والبحوث الحصا ية
ر / عالء أحم  عب  العزيز )األستاذ المساع  بقسـم الموا قة على تج ي  إعارة ال كتو -

الحصاء التطبيقى والقتصاد السياسى  بالمعه ( للعمل )بالجامعـة البريطانيـة بمصـر( 

 م(.2016/2017للعام الجامعى السابع )
 

 المعه  القومى لسورام
  الموا قة على تج ي  إعارة ال كتور / جرجس عطيه مهنى دميـان )األسـتاذ المسـاع -

بقسم األشعة العالجية والطب النووى بالمعه ( للعمل )بوزارة الصـحة بالكويـ ( للعـام 

 م(2016/2017الجامعى السابع )
 

 كلية ال راسات العليا للتربية
الموا قة على تج ي  إعارة ال كتورة / زينب محمود مصيلحى )الم رس بقسم أصوع  -

العزيــز بالســعودية( للعــام الجــامعى التربيــة بالكليــة( للعمــل )بجامعــة ســلمان بــن عبــ  

 م(.2016/2017العاشر )
 

 كلية التربية للطفولة المبكرة
الموا قة علـى تج يـ  إعـارة الـ كتور / ر ـا مسـع  أحمـ  الجمـاع )األسـتاذ المسـاع   -

بقسم العلوم النفسية بالكلية( للعمل )بجامعة الطا ـ بالسعودية( للعام الجامعى الثـامن 

 م(2016/2017)
 

 ح ألقا  علميةمن
 كلية العلوم

الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / جيهــان إبــراهيم عيــ  إبــراهيم )المــ رس بقســم علــم  -

 الحيوان بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

 

 كلية طب قصر العينى
اقتــراي الكليــة الموا قــة علــى مــنح الــ كتور / محمــ  إبــراهيم محمــ  ر عــ   بنـاء علــى -

م )المــ رس بقســم جراحــة المــخ واألعصــا  بالكليـــة( اللقـــب العلمـــى )لوةيفـــة إبــراهي

 أستاذ مساع (.

 قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة القادمة.

الموا قة على منح ال كتورة / داليـا إبراهيم محمـ  رمضـان )األسـتاذ المسـاع  بقسـم  -

 العلمى )لوةيفـة أستاذ(. الباثولوجيا انكلينيكية والكيميا ية بالكلية( اللقب

اقتــراي الكليــة الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / ســماي محمــ  عبــ  الحميــ  بنــاء علــى  -

صــالح )األســتاذ المســاع  بقســم الباثولوجيــا انكلينيكيــة والكيميا يــة بالكليــة( اللقــب 

 العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

 قرر المجلس سحب المو وع وعر ه الجلسة القادمة.
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 قصر العينىكلية طب 
الموا قة على منح ال كتورة / نيفين عز ال ين عباس العبــ  )األسـتاذ المسـاع  بقسـم  -

 الباثولوجيا انكلينيكية والكيميا ية بالكلية( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

الموا قـة علــى مـنح الــ كتورة / نهــاع صـــالي ال يــن إبراهيـــم عبـ  العزيــز )األســتاذ  - 

ــة( اللقــب العلمــى )لوةيفـــة  المســاع  بقســم ــا انكلينيكيــة والكيميا يــة بالكلي الباثولوجي

 أستاذ(.

الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / رانيـــا حســـن علـــى خليفــة )األســتاذ المســاع  بقســم  -

 الباثولوجيا انكلينيكية والكيميا ية بالكلية( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

ريـــم جـــان  ريـــ  عبــ  ى )األســتاذ المســاع  بقســم الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة /  -

 الباثولوجيا انكلينيكية والكيميا ية بالكلية( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

ــ   - ــ  هشــام محمــ  جــودة )المــ رس بقســم التولي ــ كتور / محم ــى مــنح ال ــة عل الموا ق

 وأمرا  النساء بالكليـة( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

موا قة على منح ال كتور / أحم  محم  طـاهر أحمـ  هاشـم )المـ رس بقسـم التوليـ  ال -

 وأمرا  النساء بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

الموا قة على منح ال كتور / محم  همام عبـ  منـار عـو  )المـ رس بقسـم التوليـ   -

 تاذ مساع (.وأمرا  النساء بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أس

الموا قة على منح ال كتور / معتز محمود الشربينى على الشـربينى )المـ رس بقسـم  -

 التولي  وأمرا  النساء بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / منــى  ــؤاد أحمــ  إســماعيل )المــ رس بقســم التوليــ   - 

 للقـب العلمى )لوةيفة أستاذ مساع (.وأمرا  النساء بالكليـة( ا

الموا قة على منح الـ كتورة / شـيرين حسـنى محمـ  جـاد ى محمـ  )المـ رس بقسـم  -

 التولي  وأمرا  النساء بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

ــ   -  ــى )المــ رس بقســم التولي ــى حســين عل ــ كتورة / إيمــان عل ــى مــنح ال الموا قــة عل

 النساء بالكليـة( اللقـب العلمى )لوةيفة أستاذ مساع (.وأمرا  

الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / مــروة معــو  شــعبان عبــ  الواحــ  )المــ رس بقســم  -

 األمرا  الص رية بالكليــة( اللقـب العلمــى )لوةيفة أستاذ مساع (.

م الموا قـــة علـــى مـــنح الـــ كتورة / ســـماي ســـليم عبـــ  النعـــيم ســـليم )المـــ رس بقســـ - 

 األمرا  الص رية بالكليـة( اللقــب العلمـى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

اقتــراي الكليــة الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / مــروة خيــرى عبــ  الهــادى  بنــاء علــى -

محم  محسب )المـ رس بقسـم األمـرا  المتوطنـة بالكليــة( اللقــب العلمــى )لوةيفــة 

 أستاذ مساع (.

 ه الجلسة القادمة.قرر المجلس سحب المو وع وعر 
 

 كلية العالج الطبيعى
الموا قة علـى مـنح الـ كتورة / زينـب أحمـ  حسـين )المـ رس بقسـم العـالج الطبيعـى  -

ل ــطرابات مراحــل النمــو والتطــور وجراحتهــا عنــ  األطفــاع بالكليـــة( اللقـــب العلمـــى 

 )لوةيفـة أستاذ مساع (.
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 معه  البحوث وال راسات ان ريقية
علـى مـنح الـ كتور / محمـ  أحمـ  مصـطفى شـهبه )األسـتاذ المسـاع  بقسـم الموا قة  -

الموارد الطبيعية بالمعه ( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أسـتاذ( وإرجـاع اق ميـة سـيادته  ـى 

وةيفة أستاذ من تاريخ انعقاد مجلس الجامعـة التـالى لتـاريخ قـرار اللجنـة العلميـة  ـى 

ـــى  ـــوء مـــا ســـبا أن انتهـــى 14/12/2013) ـــ كتور م( ،   ـــة الســـي  األســـتاذ ال الي

 .المستشار القانونى للجامعة

 

 المعه  القومى لسورام

الموا قة على مـنح الـ كتورة / حنـان رمضـان نصـار محمـ  )األسـتاذ المسـاع  بقسـم  -

 طب األورام بالمعه ( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

ستاذ المسـاع  بقسـم طـب الموا قة على منح ال كتورة / أمانى محم  هـالع أحمـ  )األ -

 األورام بالمعه ( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

 

 المعه  القومى لعلوم الليزر

الموا قة على منح ال كتور / محمود محم  صـابر علـى البسـيونى )األسـتاذ المسـاع   -

 بقسم تطبيقات الليزر الطبية بالمعه ( اللقب العلمى )لوةيفـة أستاذ(.

 

 عيةكلية التربية النو
الموا قــة علــى مــنح الــ كتورة / مر ــ  مــراد قيصــر بــولس )المــ رس بقســم التربيــة  -

 الموسيقية بالكليـة( اللقـب العلمـى )لوةيفـة أستاذ مساع (.

 

 المستشفيات الجامعية
الموا قة على منح ال كتورة / و اء أحم  عب  ى العاقل استشارى مساع  األمرا   -

ــة المتوطنــة اللقــب العلمــى لو ـــات جامعــة القــاهرة والمعادل ةيفــة اســـتشارى بمستشفي

 م( 1993( لسنة )115ل رجة أستاذ بالكادر الجامعى وذلط طبقا  للقانون رقم )

الموا قة على منح ال كتورة / أمانى رأ   محمـ  سـليمان استشـارى مسـاع  العـالج  -

ـــات جامعــة القــاهر ــة الطبيعــى اللقـــب العلمـــى لوةيفـــة استشــارى بمستشفي ة والمعادل

 م( 1993( لسنة )115ل رجة أستاذ بالكادر الجامعى وذلط طبقا  للقانون رقم )

الموا قــة علــى مــنح الــ كتور / طــارق زكريــا العــادلى إمــام استشــارى مســاع  طــب  - 

األطفاع اللقب العلمى لوةيفة استشارى بمستشفيات جامعـة القـاهرة والمعادلـة ل رجـة 

 م( 1993( لسنة )115طبقا  للقانون رقم ) أستاذ بالكادر الجامعى وذلط

الموا قة على منح ال كتورة / إلهام على محم  علـى محمـ  الفقـى زميـل الباثولوجيـا  -

انكلينيكيــة والكيميا يــة اللقــب العلمــى لوةيفــة استشــارى مســاع  بمستشــفيات جامعــة 

ــ ــا  للق ــط طبق ــة ل رجــة أســتاذ مســاع  بالكــادر الجــامعى وذل ــاهرة والمعادل ــم الق انون رق

 م(.1993( لسنة )115)

الموا قة على مـنح الـ كتورة / منــاع كامــل يوســ ميخا يـل )زميـل العـالج الطبيعـى  -

ــة والمســنين( اللقــب العلمــى لوةيفــة استشــارى مســاع  بمستشــفيات  ألمــرا  الباطن
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جامعـة القـاهرة والمعادلـة ل رجـة أسـتاذ مسـاع  بالكـادر الجـامعى وذلـط طبقـا  للقــانون 

 م(1993( لسنة )115رقم )
 

 مسا ل تنظيمية

 كلية الحقوق
الموا قــة علــى تخفــي  مــ ة امتحــان المقــررات التحريريــة مــن ثــالث ســاعات إلــى   -

ا من دور يناير )  م(2016/2017ساعتين بالكلية ب ء 

 

 كلية العلوم
ـــيم والطـــال  بجلســـته المنعقـــ ة بتـــاريخ  الموا قـــة علـــى - قـــرار مجلـــس شـــئون التعل

القا ى بالموا قـة علـى طباعة ُكتيب معتم  يحتوى علـى محتويـات  م(19/6/2016)

باللغة العربية أو باللغة اننجليزية بمقابل  93م( ، 2006المقررات ال راسية لال حة )

جنيــه بان ــا ة لتكلفــة طباعــة الُكتيــب مــع خــتم وتوقيــع كــل  60يشــمل رســم الشــهادة 

 .صفحة بالُكتيب بكلية العلوم
 

 طبيعىكلية العالج ال
 NARSالموا قـــة علـــى مراجعـــة وتحـــ يل المعـــايير القوميـــة األكاديميـــة القياســـية  -

 .بالكلية
 

 كلية طب الفم واألسنان
اقتـراي الكليـة الموا قـة علـى تقليـل الحـ  األقصـى لعـ د الرسـا ل المشـرر  بناء علـى -

( رسا ل 10عليها )مشرر أساسى ـ مشرر مشارك( من أعضاء هيئة الت ريس إلى )

 .( رسا ل  ى األقسام الكاديمية 5ألقسام انكلينيكية و)با

 قرر المجلس إحالة المو وع إلى مجلس ال راسات العليا والبحوث.
 

 إدارة الجامعة
ــــى - ــــاء عل ــــاريخ  بن ــــيم والطــــال  بجلســــته المنعقــــ ة بت ــــس شــــئون التعل قــــرار مجل

ــل ون19/6/2016) ـــى القواعــ  المقترحــة للتحوي ـــة عل ــ  م( القا ــى بالموا ق ــل القي ق

م( بعـ  حـذر البنـ  الحـادى عشـر 2016/2017للطال  بـين الكليـات للعـام الجـامعى )

 وتع يل البن  رابعا .

القــــرار : وا ـــا المجلـــس والتمكيـــ  علـــى أن كليـــات )اعثـــار ـ القتصــــاد والعلــــوم   

السياســـية ـ انعـــالم ـ دار العلــوم ـ طــب الفــم واألســنان ـ الحاســبات والمعلومــات ـ 

 ربية النوعية( ل ترغب  ى التحويل ونقل القي .الت

قـــرار مجلـــس شـــئون التعلـــيم والطـــال  بجلســـته المنعقـــ ة بتـــاريخ  الموا قـــة علـــى -

م( القا ـــى بالموا قــــة علــــى األعـــ اد المقتـــري قبولهـــا مـــن الطـــال  19/6/2016)

 م(.2016/2017الوا  ين بكليات الجامعة ومعاه ها للعام الجامعى )

بشمن قرارات المجلس األعلى للجامعات بجلسـته  المعرو ة مذكرةلما بالالحاطة ع - 

 .م( والخاص بالتعليم المفتوي 23/6/2016المنعق ة بتاريخ )
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 إدارة الجامعة
خطا  األستاذ ال كتور نا ب ر يس الجامعة لل راسات العليا والبحـوث  الموا قة على -

اعات المع نيـة للـ ورة التاليـة بشمن ترشيح سيادته لعضوية مجلس إدارة شـركة الصـن

ا من )2016/2019)  م(.1/7/2016م( ب ء 

التقرير المق م مـن األسـتاذ الـ كتور نا ـب ر ـيس الجامعـة لل راسـات العليـا  بناء على -

والبحــوث بشــمن المقتــري المقــ م مــن الــ كتور/ محمــ  صــالي الــ ين أحمــ  مــ ير مركــز 

رى بشـمن إنشـاء المركـز المصــرى بحـوث وخـ مات البيوتكنولـوجى بكليـة الطـب البيطـ

 للمعلوماتية الحيوية بجامعة القاهرة.

قرر المجلس انحاطة علما  بالخطا  المعـرو  والكتفـاء بمركـز التميـز المنشـم تحـ  

إشـرار األسـتاذ الـ كتور/ عبـ  الـرحمن ذكـرى والممـوع مـن صـن وق العلـوم والتنميـة 

المتواج ة بالمركز  ى أبحاث األسـتاذ التكنولوجية على أن يتم إتاحة استخ ام األجهزة 

ال كتور/ محم  صالي ال ين أحم   مـ ير مركـز بحـوث وخـ مات البيوتكنولـوجى بكليـة 

 الطب البيطرى .

خطا  األستاذ ال كتور م ير مستشفى قصر العينى التعليمـى الج يـ  بشـمن بناء على  -

 . تكرار غيا  النوا  والم رسين المساع ين عن ج ولهم بالمستشفى

قرر المجلـس التمكيـ  علـى التـزام السـادة النـوا  والم رسـين المسـاع ين بجـ اولهم ، 

ــى  ــم بالقصــر العين ــن عمله ــم بالقصــر العينــى الفرنســاوى جــزء ل يتجــزأ م وأن عمله

 ويسرى عليه نفس القواع  المتبعه بممارسة العمل بالمستشفيات الجامعية.
 

 ترقيات
 كلية العلوم

ترقيـة الـ كتورة / ناهـ  سـي  محمـود حسـين )المـ رس بقسـم  مذكرة بشـمن بناء على -

 الريا يات( بكلية العلوم لوةيفة أستاذ مساع .

قرر المجلس الموا قة على ترقية سيادتها لوةيفة أسـتاذ مسـاع  بعـ  اجتيـاز الـ ورات 

 الت ريبية المقررة.

 

 كلية التجارة
لـى للجامعـات بشـمن الـتظلم خطا  األستاذ ال كتور أمين عـام المجلـس األعبناء على  -

المق م من ال كتورة / لبنى محم   ري  عبـ  الكـريم األسـتاذ المسـاع  بقسـم الريا ـيات 

 والتممين بكلية التجارة.

قرر المجلس الموا قة على ترقية سيادتها لوةيفة أستاذ بع  اجتياز ال ورات الت ريبية 

 المقررة.

 

 كلية طب قصر العينى
اذ ال كتور أمين عـام المجلـس األعلـى للجامعـات بشـمن الـتظلم خطا  األست بناء على -

المق م من ال كتور/ حاتم عب  الحمي  درويب األستاذ المساع  بقسم األمرا  الباطنـة 

 بكلية طب قصر العينى.
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قرر المجلس الموا قة علـى ترقيـة سـيادته لوةيفـة أسـتاذ بعـ  اجتيـاز الـ ورات 

 الت ريبية المقررة.
 

 ئة الت ريسشئون أعضاء هي
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
عر  ما قام  بـه األسـتاذة الـ كتورة / نورهـان عبـ  الحميـ  الشـيخ )األسـتاذ بقسـم  -

العلــوم السياســية بكليــة القتصــاد والعلــوم السياســية( مــن أحــ اث ســابقة علــى الســي  

التقاليــ  األســتاذ الــ كتور ر ــيس جامعــة القــاهرة تو ــح تكــرار خروجهــا علــى القــيم و

الجامعية سواء مع األساتذة أو الطلبة أو أ ـراد األمـن اندارى بالجامعـة لتخـاذ إجـراء 

 رادع لمثل هذل الممارسات.

 قرر المجلس : 

احالة السي ة األستاذة ال كتورة / نورهان السي  عب  الحمي  الشيخ األسـتاذ بقسـم العلـوم  -1

إلـى التحقيـا وعلـى سـبيل الحتيـاط منعهـا مـن السياسية بكلية القتصاد والعلوم السياسية 

 .وال راسات العلياو ع المتحانات والتصحيح وأعماع الكنتروع  ى مرحلة البكالوريوس 

ــوم  -2 ـــ ة الكليــة وكــذلط ر ــيس قســم العل ـــورة عمي ـــة األســـتاذة ال كت ـــة بمعر  ـــل لجن تشكي

ـــى التخصـــص نعـــادة تصـــحيح أوراق المتحـــان ـــى قامـــ   السياســـية مـــن أســـتاذين   الت

م( ول تتقيــ  2015/2016بتصــحيحها  ــى الفصــل ال راســى الثــانى مــن العــام الجــامعى )

 اللجنة بما سبا من تصحيح .

 

 كلية الزراعة
تقرير اللجنة المشـكلة بشـمن الـتظلم المقـ م مـن الـ كتور/ سـالم محمــ   الموا قة على -

 .راعة سالم )األستاذ المساع  بقسم اننتاج الحيوانى( بكلية الز

 

 المستشفيات الجامعية
مــذكرة األســتاذ الــ كتور عميــ  كليــة طــب قصــر العينــى ور ــيس  عــ م الموا قــة علــى -

مجلـس إدارة المستشــفيات بشــمن الطلــب المقــ م مــن الــ كتورة / هبــة مصــطفى حســيب 

 عباس لتعيينها  ى وةيفة زميل بالمستشفيات الجامعية.

  الكلية ور يس مجلس إدارة المستشـفيات  ى  وء ما انتهى إليه رأى أ.د/ عميوذلط 

 بمن المستشفيات ليس   ى حاجة إلى وةا ـ زميل حاليا .

مــذكرة األســتاذ الــ كتور عميــ  كليــة طــب قصــر العينــى ور ــيس عــ م الموا قــة علــى  -

مجلس إدارة المستشفيات بشمن الطلب المق م من ال كتورة / عاي ة كماع أحم  كيالنـى 

 ـى  ـوء مـا انتهـى إليـه رأى  وذلـط يل بالمستشـفيات الجامعيـةلتعيينها  ى وةيفة زم

أ.د/ عمي  الكلية ور يس مجلس إدارة المستشفيات بمن المستشـفيات ليسـ   ـى حاجـة 

 إلى وةا ـ زميل حاليا .
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 بعثـــات
 

 كلية التخطيط انقليمى والعمرانى
ود قنـــاوى الموا قــة علــى إنهـــاء البعثــة الخارجيـــة للمهنــ س / عمــاد حمـــ ان محمــ -

ا مـن ) م( اليـوم 24/2/2015)الم رس المساع  بقسـم التنميـة انقليميـة بالكليـة( بـ ء 

التالى لمناقشة ال كتورال.وإنذارل بالعودة وإن لم يع  تُنهى خ مته ومطالبتـة  و ـامنه 

 بالنفقات .

 تعاوناتفاقيات 
 كلية الهن سة

ــة علــى - ــا والبحــوث بج الموا ق ــس ال راســات العلي ــرار مجل لســته المنعقــ ة بتــاريخ ق

م( القا ــى بالموا قــة علــى عقــ  اتفــاق بــين )جامعــة القــاهرة ـ كليــة 21/6/2016)

 .بكلية الهن سة Wi-Fiالهن سة( و)شركة  ود وان دلتا لتق يم خ مات الواى  اى 

 

 إدارة الجامعة
ــة علــى - ــا والبحــوث بجلســته المنعقــ ة بتــاريخ  الموا ق ــس ال راســات العلي ــرار مجل ق

م( القا ـى بالموا قـة علـى تج يـ  اتفاقيـة التبـادع العلمـى بـين )جامعـة 21/6/2016)

القــاهرة ـ مركــز ال راســات الشــرقية( و )جامعــة دوشيشــا ـ كيوتــو ـ اليابــان ـ مركــز 

 ال راسات المتع دة المو وعات لسديان التوحي ية(.

لـيم المفتـوي خطـا  األسـتاذ الـ كتور مـ ير مركـز جامعـة القـاهرة للتع الموا قة على  -

بشــمن توقيــع بروتوكــوع التعــاون بــين جامعــة القــاهرة )مركــز جامعــة القــاهرة للتعلــيم 

 المفتوي( و)الجامعة العربية المفتوحة  رع القاهرة(.

 

 تبـرعـــات
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
ا قبـوع التبـرع المقـ م مـن البنـط األهلــى وذلـط بتق يمــة لتجهيـزات بمـالموا قة على  -

 قيمته حوالى مليون جنيه لنظام الميكنه انلكترونية بكلية القتصاد والعلوم السياسية 

 مع الشكر.

 لـوا ـــح
 كلية الزراعة

قرار مجلس شئون خ مة المجتمع وتنمية البيئـة بجلسـته المنعقـ ة بتـاريخ  بناء على -

مجلـس  م( القا ى بالموا قـة علـى مشـروع الال حـة ال اخليـة وتشـكيل20/6/2016)

 .اندارة لمحطة التجار  والبحوث الزراعية بكلية الزراعة 

 قرر المجلس سحب المو وع من ج وع األعماع المعرو .
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 كلية اعثار
ـــى  - ـــيم والطـــال  بجلســـته المنعقـــ ة بتـــاريخ الموا قـــة عل قـــرار مجلـــس شـــئون التعل

(  ـى ل حـة 7( مـن المـادة )3م( القا ى بالموا قـة علـى تع يل البنـ  )19/6/2016)

 البكالوريوس الج ي ة بكلية اعثار

قرار مجلس شئون خ مة المجتمع وتنمية البيئة بجلسـته المنعقـ ة بتـاريخ  بناء على -

م( القا ــى بالموا قـــة علــى اعتمـــاد الال حتــين )األساســـية ، انداريـــة 20/6/2016)

 والمالية( الخاصة بمركز صيانة اعثار بكلية اعثار.

 المو وع من ج وع األعماع المعرو . قرر المجلس سحب

ــى - ــة عل ــاريخ  الموا ق ــ ة بت ــا والبحــوث بجلســته المنعق ــس ال راســات العلي ــرار مجل ق

( من الال حة ال اخليـة نظـام 5م( القا ى بالموا قة على تع يل المادة )21/6/2016)

ة الســاعات المعتمــ ة والخاصــة بالشــروط العامــة للقبــوع ببرنــاما علــوم البيئــة اعثاريــ

 .اعثار بكلية

 

 كلية التربية للطفولة المبكرة
ــى - ــة عل ــ ة بتــاريخ  الموا ق ــا والبحــوث بجلســته المنعق ــس ال راســات العلي ــرار مجل ق

( 7( بنـ  )15م( القا ى بالموا قة على تع يل خطـم مـادى  ـى المـادة )21/6/2016)

خليــة بكليــة ( ب رجــة الــ كتورال بالال حــة ال ا7( بنــ  )16ب رجــة الماجســتير والمــادة )

 .التربية للطفولة المبكرة

 

 إدارة الجامعة
قـــرار مجلـــس شـــئون التعلـــيم والطـــال  بجلســـته المنعقـــ ة بتـــاريخ  الموا قـــة علـــى  -

مـع التعمـيم .م( القا ى بالموا قـة علـى ل حة وح ة الكتا  الجامعى 19/6/2016)

 على السادة عم اء الكليات.

 

 وح ات ذات طابع خاص
 ينىكلية طب قصر الع

قــرار مجلــس شــئون خ مــة المجتمــع وتنميــة البيئــة بجلســته المنعقــ ة  الموا قـة علــى -

م( القا ى بالموا قة على مبـررات تحويـل وحـ ة تطـوير األداء 20/6/2016بتاريخ )

الجراحــى وحــ ة ذات طــابع خــاص إلــى وحــ ة عــالج بــمجر تابعــة لمستشــفيات جامعــة 

 .القاهرة

 

 كلية انعالم
جلس شئون خ مة المجتمع وتنمية البيئة بجلسـته المنعقـ ة بتـاريخ قرار م بناء على -

م( القا ـــى بالموا قـــة علـــى إنشـــاء وكالـــة لتصـــميم وتنفيـــذ الحمـــالت 20/6/2016)

 .انعالمية والتسويقية كوح ة ذات طابع خاص تابعة لكلية انعالم 

ــة انعــالم لتصــم ــة كلي ــى أن يكــون تحــ  مســمى )وكال يم القـــرار : وا ــا المجلــس عل

 وتنفيذ الحمالت انعالمية والتسويقية(.
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 المعه  القومى لعلوم الليزر
 .المعه  الموا قة على إنشاء وح ة جراحات الليزر بمستشفى الطلبة  -

 

 مسا ل مالية

 كلية اعدا 
قـــرار مجلـــس شـــئون التعلـــيم والطـــال  بجلســـته المنعقـــ ة بتـــاريخ  الموا قـــة علـــى -

علـى تع يل قيمة المساهمات التـى تُحصـل مقابـل  م( القا ى بالموا قـة19/6/2016)

م( بكليـة اعدا  2016/2017الخ مات المق مـة للطـال  المسـتج ين للعـام الجـامعى )

جنيه )ما ـة جنيـه لغيـر( علـى  100وتع يل مساهمة قيمة ب ع  اق  كارنية الكلية إلى 

 .أن تعمم على كليات الجامعة
 

 كلية الحقوق
لمصرو ات ال راسية علـى الطـال  المسـتج ين بالفرقـة األولـى الموا قة على زيادة ا -

ا من العام ال راسى )  م(2016/2017بقسم ال راسة باللغة اننجليزية ب ء 

 

 إدارة الجامعة
قــرار مجلــس ال راســات العليــا والبحــوث بجلســته المنعقــ ة بتــاريخ الموا قــة علــى  -

يــا شــهادات )الــ بلوم ـ م( القا ــى بالموا قــة علــى زيــادة رســوم توث21/6/2016)

جنيـه مصـرى )ما ـة  100الماجستير ـ ال كتورال( وعلى أن ي  ع الطالب الوا ـ  مبلـ  

 .جنيه لغير(

 اجــازات

 كلية التجارة
م( التــى 14/5/2016م( حتــى )9/12/2015الموا قــة علــى احتســا  الفتــرة مــن ) -

اع  بقســم إدارة تجاوزهــا الــ كتور / أشــرر جمــاع الــ ين عبــ  الــرحمن )األســتاذ المســ

األعمــاع بالكليــة( عقــب اعارتــه للعمــل بمركــز دبــى المــالى والعــالمى والتــى تنتهــى  ــى 

 .م( نهاية السنوات العشر المسموي بها8/12/2015)
 

 كلية العلوم
م( التــى 6/5/2016م( حتــى )13/1/2016الموا قــة علــى احتســا  الفتــرة مــن ) -

 رس المسـاع  بقسـم الفيزيـاء بالكليـة( تجاوزها السـي  / محمـ  كـارم السـي  غنـيم )المـ

ــا )إجــازة خاصــة بــ ون  ــب انتهــاء انجــازة الخاصــة الممنوحــة لســيادته علــى أنه عق

 .مرتب(

 

 صر العينىكلية طب ق
اللتمــاس المقــ م مــن الطبيــب/ محمــ  أحمــ  مصــطفى بســيونى )المــ رس بنــاء علــى  -

ج ي  انجـازة الخاصـة المساع  بقسم أمرا  القلب بكلية الطب( بشمن الموا قة على ت

ا من )  م( لرعاية األسرة )الوال ة(.1/4/2016الممنوحة لسيادته لم ة عام ثانى ب ء 
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 قرر المجلس ع م الموا قة علـى اللتماس المعرو .

ــرة مــن ) -  ــى احتســا  الفت ــة عل ــى )1/9/2015الموا ق ــى 23/2/2016م( حت م( الت

لتخــ ير بالكليــة( عقــب انتهــاء تجاوزهـا الــ كتور / حســن محمــ  علــى )المــ رس بقســم ا

 .إجازته الخاصة ب ون مرتب لمرا قة الزوجة إجازة خاصة ب ون مرتب
 

 كلية طب الفم واألسنان
بشمن تحويل انجازة الخاصة لرعاية الوالـ ة للطبيـب/  المعرو ة مذكرةبناء على ال -

لفــم عمــرو أحمــ  نــور الــ ين حبيــب )المعيــ  بقســم الستعا ــة الصــناعية( بكليــة طــب ا

ا مـــن ) م( حتـــى 1/1/2016واألســـنان إلـــى إجـــازة دراســـية لمـــ ة ثمانيـــة أشـــهر بـــ ء 

 م( ب ون مرتب.31/8/2016)

 قـرر المجلـس إرجـاء المو وع لجلسة قادمة.

بشمن مـ  انجـازة ال راسـية للطبيـب/ نـور الـ ين يحيـى المعرو ة مذكرةبناء على ال -

كليـة طــب الفـم واألســنان لمـ ة عــام نـور الـ ين طــرار )المعيـ  بقســم تقـويم األســنان( ب

ا من ) م( ل راسة الـ كتورال  بجامعـة 13/2/2017م( حتى )14/2/2016خامس ب ء 

ســي نى باســتراليا بــ ون مرتــب  ــى  ــوء  تــوى األســتاذ الــ كتور المستشــار القــانونى 

 للجامعة.

 قرر المجلس الموا قة على م  انجازة ال راسية لسنة واح ة وأخيرة.

بشمن اللتماس المق م من والـ  ووالـ ة الطبيبـة / نهـى المعرو ة مذكرة لا بناء على -

ــم  ــة طــب الف ــى )المــ رس المســاع  بقســم العــالج التحفظــى( بكلي ــراهيم عراب جــالع إب

واألسـنان لتج يــ  انجــازة الخاصــة بــ ون مرتــب لســيادتها لمرا قــة الــزوج الــذى يعمــل 

ا من )  م(.8/2/2016بممريكا لم ة عام ثالل ب ء 

 رر المجلـس إرجـاء المو وع لجلسة قادمة.قـ

خطا  الكلية بشمن ال ادة واب اء الرأى  ى اللتماس المقـ م مـن الـ كتور/  بناء على -

هشــام الســي  الســي  الهــوارى )األســتاذ المســاع  بقســم جراحــة الفــم والوجــه والفكــين( 

وجـة )سـعودية بكليـة طـب الفم واألسنان بمنحه إجازة خاصة ب ون مرتب لمرا قـة الز

ا من )  م(.1/5/2016الجنسية( التى تعمل بالسعودية لم ة عام أوع ب ء 

قرر المجلس الموا قة علـى مـنح سـيادته إجـازة خاصـة بـ ون مرتـب لمرا قـة الزوجـة 

ا من )  م(.1/5/2016لم ة عام أوع ب ء 
 

 انهاء خ مة
 كلية التمري 

لـ كتورة / نهـاد حلمـى محمـ  بشـمن إنهـاء خ مـة ا المعرو ـة مذكرةال الموا قة على -

 .)األستاذ المساع  بقسم تمري  الصحة النفسية( بكلية التمري  

مـع إلــزام ســيادتها بســ اد مــا قــ  يكــون مســتحقا  عليهــا مــن التزامــات ماليــة قبــل الكليــة 

 والجامعة.
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 كلية الصي لة
ء الموا قــة علــى اعتبــار الســي / مصــطفى حلمــى معــو  ســي  )المعيــ  بقســم الكيميــا -

ا مـن ) م( 2/5/2015الصي لية بالكلية( مستقيال  من عمله واعتبار خ مته منتهية بـ ء 

وذلـط بســبب انقطاعــه عــن العمـل عقــب تــاريخ نهايــة  تـرة التــ ريب العملــى الممنوحــة 

( 47( مــن قــانون العــاملين المــ نيين بال ولــة رقــم )98لســيادته وطبقــا  لــنص المــادة )

 م(.1978لسنة )

بســ اد مــا قــ  يكــون مســتحقا عليــه مــن التزامــات ماليــة قبــل الكليــة مــع إلــزام ســيادته 

 والجامعة.

 

 كلية الهن سة
الموا قة على اعتبار ال كتور / مايكل وهيـب بخيـ  بطـرس )المـ رس بقسـم هن سـة  -

اللكترونيات والتصالت الكهربية بالكلية( مستقيال  من عمله واعتبـار خ متـه منتهيـة 

ا من ) ذلط عقب انتهـاء المهمـة العلميـة الممنوحـة لسـيادته وذلـط م( و1/2/2016ب ء 

 -( من قانون تنظيم الجامعات 117طبقا  لنص المادة )

مـع إلــزام سـيادته بســ اد مـا قــ  يكــون مسـتحقا عليــه مـن التزامــات ماليـة قبــل الكليــة  -

 والجامعة.

  ةـالـاستق

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
لة المق مـة مـن األستاذ الـ كتور / إبـراهيم محمـ  إبـراهيم الموا قة على قبوع الستقا -

ا مــن ) م( عقــب 10/8/2015عر ــات )األســتاذ بقســم العلــوم السياســية بالكليــة(  بــ ء 

 .إنتهاء إجازته الخاصة ب ون مرتب لمرا قة الزوجة 

مــع إلــزام ســيادته بســ اد مــا قــ  يكــون مســتحقا  عليــه مــن التزامــات ماليــة قبــل الكليــة 

 عة.والجام

 

 كلية طب قصر العينى
الموا قــة علــى قبــوع الســتقالة المق مـــة مـــن الــ كتور / عمــرو محمــ  عبــ  العزيــز  -

ا مـن  الر اعى )األسـتاذ المسـاع  بقسـم جراحـة األذن واألنــ والحنجـرة بالكليـة(  بـ ء 

 م( عقب إنتهاء إجازته الخاصة ب ون مرتب لمرا قة الزوجة 1/8/2015)

 اد مــا قــ  يكــون مســتحقا  عليــه مــن التزامــات ماليــة قبــل الكليــة مــع إلــزام ســيادته بســ

 والجامعة.

الموا قة على قبوع الستقالة المق مـة مـن ال كتور / أحم  ياسر أبـو مـ ين )األسـتاذ  -

ا مـن ) م( 31/12/2015المساع  بقسم عالج األورام والطـب النـووى بالكليـة(  بـ ء 

 مرا قة الزوجة بملمانيا.عقب انتهاء إجازته الخاصة ب ون مرتب ل

مــع إلــزام ســيادته بســ اد مــا قــ  يكــون مســتحقا  عليــه مــن التزامــات ماليــة قبــل الكليــة 

 والجامعة.
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 كلية العالج الطبيعى
الموا قة على قبوع الستقالة المق مـة مـن ال كتورة / نيفين إبراهيم هـالع )المـ رس  -

ــن ) ا م ــة(  بــ ء  ــة بالكلي ــا الحيوي ــاء انجــازة 1/6/2016بقســم الميكانيك ــب إنته م( عق

 الخاصة ب ون مرتب لمرا قة الزوج.

مـع إلــزام ســيادتها بســ اد مــا قــ  يكــون مســتحقا  عليهــا مــن التزامــات ماليــة قبــل الكليــة 

 والجامعة.
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 سادسا  

 ـال ـمحضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والط
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 سابعـــا  
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 العليا والبحوثمجلس ال راسات  محــضر اجتمـــــاع
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 ثامنا  

 
 مجلس شئون خ مة المجتمع وتنمية البيئة محضر اجتماع 
 

                                                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


