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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1156بتاريخ (2016/10/31م)
أوال :الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر .
ثانيا :نظرا لما حدث من أرنرار جمنة نتيجنة السنيوب ضنا بعنف المواضظنات وننت عن نا
حننندوث عننندد مننن الوضينننات باترننناضة شلنننا التلاينننات الشنننديدة ضنننا أمننناك المننن و
والمسنن وتندهور حناد ضنا ال نينة األساسننية ضنا بعنف المننا ت ومنعوبة تقننديم
العديد م الخدمات لمننوبا السيوب ب ذه المنا ت.
 وضا ش ار الدور المجتمعا لجامعة القاهرة ضإنه يقترح تنايذ العديد م القواضل
ضا المجناالت المختلانة ضنا المننا ت والمواضظنات لمسناعدة منننوبا السنيوب أو
الت رع تحند الج نات التنا تقنوم بعملينة اتنقناإ تون شتنراة ومتابعنة أج نزة
الدولة.
وضننا هننذا القنندد قننرر المجلننس الت ننرع بم لن  20مليننو( (عشننرو( مليننو( جنيننه
مقر ال غير) علا أ( توجه لقندوق تويا مقر لرضع ت ثيرات هذا العمل.
ثالثا :وضا ش ار الدور المجتمعا لجامعة القاهرة قسم التعليم وإلك م خالب تقديم الندعم
الننال م لن عف القتاعننات التننا تقننوم بتقننديم الخنندمات القننوية والعالجيننة المجانيننة
للموا ني ونظرا لعدم كااية التمويل الوارد م و ارة المالية ضا موا ننة الدولنة
ل عف هذه الج ات التا تقدم خدمات موية بالمجا( للموا ني .
وضننا هننذا القنندد قننرر المجلننس المواضقننة علننا تقننديم دعننم للمستشننايات الجامعيننة
(ققر العينا القديم) بم ل  10مليو( (عشرة مليو( جنيه مقر ال غينر) تقنديم
دعم لمع د األورام بمل  10ملينو( (عشنرة ملينو( جنينه مقنر ال غينر) تقنديم
دعنم لمستشناا أبنو النريط لل اناب بم لن  10ملينو( جنينه خقنما من القننناديت
الخامة للجامعة.
رابعا :التن يه علا جميع كلينات الجامعنة ومعاهندها عندم اسنتق اب أ وضنود أجن ينة تون
أ اسم أو ساراء أو ملوقي ثقاضيي أو أ م أعضاء السناارات شال بعند شختنار
شدارة الجامعة ومواضقت ا مع توديد الغرض م الزينارة وتاريخ نا علنا أ( تختنر
كناة حتنا ينتم المواضقنة علي نا وبالنسن ة
شدارة الجامعة ق ل موعند الزينارة بوقن
ى
للضنيوة األسنناتذة األجاننب يجننب شرضناق مننورة من جنوا السننار منع تعمننيم هننذا
علا كليات الجامعة ومعاهدها.
خامسننا :توجيننه ثننالث قواضننل يننة تغاثننة المتضننرري ضننا مواضظننات الننواد الجدينند
وسنننوهار ورأا غننناري لتقنننديم الخننندمات العالجينننة لموا ني نننا بعننند تعررننن ا
للسيوب.
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سادسننا :اتحا ننة علمننا باسننتعداد الجامعننة لعمننل دراسننة للوقايننة منن أرننرار السننيوب
واالسننتاادة من ننا علننا أ( يننتم العمننل بالتعنناو( بنني كليننات (ال ندسننة التختنني
اتقليمننا والعمرانننا العلننوم) لدراسننة برنننام عمننل مننع حقننر الدراسننات التننا
س ت أ( تم بالاعل ومعرضة لماإا لم يتم العمل ب ا وإلنك بالتعناو( منع أكاديمينة
ال وث العلما وأج زة الدولة كاضة.
سابعا :اتحا ة علما بضرورة توديد منست للتنالي األضارقنة بجامعنة القناهرة والبند من
وجود ملف لنل الب ودراسة المشنالت التا تواج م.
ثامنا :اتااقيات تعاو(  :ـ
• اتااقيننة تعنناو( بنني جامعننة القنناهرة والمركننز القننومر للاسنناد بوضننور السننيد
األستاإ الدكتور رئيس جامعة القاهرة يوم (2016/10/19م).
وضا هذا القدد قرر المجلس عدم المواضقة علا هذه االتااقينة وتعناد لمزيند من
الدراسة.
• اتااقية بي جامعة القاهرة والمجلس التقديري للقناعة الت ية بوضور السنيد
األستاإ الدكتور رئيس الجامعة يوم (2016/10/16م).
• اتااقينة بنني جامعننة القنناهرة ومواضظننة الجيننزة بوضننور السننيد األسننتاإ النندكتور
رئيس الجامعة والسادة النواي يوم (2016/10/24م).
• اتااقية بي جامعة القاهرة والمنتقة الروتارينة بوضنور السنيد األسنتاإ الندكتور
رئيس الجامعـة والسادة النواي يوم (2016/10/24م).
تاسعا :اتحا ة علما بالوضود الزائرة:
 يننارة مجموعننة أسنناتذة منن الجامعننات األوربيننة والعربيننة لمقابلننة السننيد
األسنننتاإ الننندكتور نائنننب رئنننيس الجامعنننة للدراسنننات العلينننا وال ونننوث ينننوم
(2016/9/27م).
 يارة األستاإ /روب براداوري قائم ب عمناب سناير بولياينا بالقناهرة لمقابلنة
السيد األستاإ الندكتور نائنب رئنيس الجامعنة للدراسنات العلينا وال ونوث ينوم
(2016/10/11م).
 يارة السيد ساير باراجواي بالقناهرة لمقابلنة السنيد األسنتاإ الندكتور رئنيس
الجامعة يوم (2016/10/12م).
 يننارة السننيد سنناير جنننوي السننودا( لمقابلننة السننيد األسننتاإ النندكتور رئننيس
الجامعة يوم (2016/10/16م).
 ينننارة الملونننت الثقننناضر السنننعودي لمقابلنننة السنننيد األسنننتاإ الننندكتور رئنننيس
الجامعة يوم (2016/10/23م).
 يارة وضد الجامعة األهلية بال ورينـ لمقابلنـة السنـيد األسنتاإ الندكتور رئنيس
الجامعة يوم (2016/10/24م).
 يننارة المستشننار القننانونر من دولننة النوين لمقابلننة السننيد األسننتاإ النندكتور
رئيس الجامعة يوم (2016/10/24م).
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المقادقـات
شدارة الجامعة
 المقننادقة علننا موضننر اجتمننـاع مجلننـس جامعننـة القاهننـرة الجلسننـة رقننـم ()1155بتاريـخ (2016/9/27م).
 المقننادقة علننا قننرارات األسننتاإ النندكتور /رئننيس الجامعننة القننادرة بننالتاويف م نمجلننننس الجامعننننة خننننالب الاتننننرة منننن (2016/9/28م) حتننننا (2016/10/31م) ضننننا
المجاالت اآلتية:
 .1منح الدرجات العلمية بمرحلتر (الليسانس وال نالوريوا) و(الدراسات العليا).
 .2تعيي أعضاء م الخارر بمجالس النليـات ورنم أسناتذة لمجالسن ا وإلنك قنـا
للاقننننننرتي ( جننننننـ) و (هننننننـ) مـننننننـ المـننننننـادة ( )40مننننننـ القانننننننـو( رقننننننـم ()49
لسـنة (1972م) بش ( تنظيم الجامعات.
 .3ق ــــــوب هدايـــــــا وت رعـــــات وجوائـــــز.
 .4مد ال عثات واتجا ات الدراسية بعد العام الرابع ضا روء القواعد المنظمة لذلك.
 .5وقنننـف قنننـيد التنننالي وق نننوب أعنننذارهم بمرحلتنننا (الليسنننانس أو ال ننننالوريوا)
و(الدراسـات العليا).
 .6قَ ـُوب أعذار أعضاء هيئة التدريس الذي عادوا خالب ت ر م تاريخ االنقتاع.
 .7تقرير شن اء خدمـة أعضاء هيئة التدريس الذي لنم يعنودوا خنـالب سنتة أتن ر منـ
تاريخ االنقتاع.
 .8حنناالت تقننويح بيانننات النندرجات العلميننة التننر حنندث ضي ننا ختن وتتتلننب العننرض
علـننـا مجلـننـس الجامعـننـة وإلننك بعنند مراجعت ننا مـننـ اتدارة المركزيننة للشننئو(
القانونية بالجامعة.
 .9حــاالت نــدي أعضــاء هيئــة التدريس م خارر كليات الجامعة.
 .10شمننندار قنننرارات شن ننناء الخدمنننة ضنننا حننناالت انقتننناع أعضننناء هيئنننة التننندريس
وال يئنننة المعاونننننة المنتنننندبي أو المعنننناري أو مننن يعمننننل بشنننننل غيننننر رسننننما
تو أ اسم لد أية ج ة أخر خارر الجامعة.
 .11تاويف السيد األستاإ الدكتور نائنب رئنيس الجامعنة للدراسنات العلينا وال ونوث
ضا اعتماد بعف الموروعات نيابة ع السيد األسنتاإ الندكتور رئنيس الجامعنة
ضا قتاع العالقات الثقاضية والدراسات العليا بجامعة القاهرة.

تعيينــــات
كلية اآلداي
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /نامننر أحمنند شبننراهيم سننليما( ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم التاريخ) بالنلية.
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كلية اآلداي
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /منيرة مومد مظ ر لتاا مومد ضا (وظياة مدرا)الشاغرة (بقسم المنت ات والوثائت والمعلومات) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /أميمـة سعيد ع نـد المجينـد ع ند ال ناقا ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم علم الناس) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /لينا ع د الوميد شبنراهيم علنا ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم اللغة اليابانية وآداب ا) بالنلية.

كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /ه ه مقتاا أحمـد عنـزت ع ند الخنالت ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم تت يقات الواسب اآللا ضا العلوم االجتماعية) بالنلية.

كلية العلوم
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند مقننتاا حمننزة أحمنند ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم علوم الالك والاضاء واألرماد الجوية) بالنلية.
 المواضقننة علنا تعينني النندكتور  /ولينند مومننود مومنند علننا أبننو السننعود ضننا (وظياننةأستاإ مساعد) الشاغرة (بقسم الن ات والمينروبيولوجا) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /نياي أمني ننور علنا ضنا (وظيانة أسنتاإ) الشناغرة(بقسم علم الويوا() بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /أحمد ع د العزيز بيوما ضا (وظياة أسنتاإ) الشناغرة(بقسم علم الويوا() بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /سن ير رمضنا( ض منا ضنا (وظيانة أسنتاإ) الشناغرة(بقسم علم الويوا() بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /مومنند حسنن مومننود خليننل ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم الجيوضيزياء) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /ولينند مومنند م ننرو ع نند العنناب ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم الجيوضيزياء) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /أمننل شبننراهيم أحمنند رضنناعا ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم الايزياء) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /ه مومد ع ند مومند حسنا( الندبس ضنا (وظيانةأستاإ) الشاغرة (بقسم النيمياء) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /غنناده مومنند لتاننا ال سننيونا ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم علم الوشرات) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /آيننه مومنند نقننار ضننا (وظياننة منندرا) الشنناغرة(بقسم الايزياء الويوية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /دعاء مقنتاا علنا السننوت ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم الرياريات) بالنلية.
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كلية العلوم
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /ن لة بيوما ع د المنعم مومند ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم النيمياء) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /أيم ماهر ع د المننعم شبنراهيم ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم علم الويوا() بالنلية.

كلية ب ققر العينا
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /سننارة ضنناروق قاسننم ح يننب ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /ه ة بنـر مومـد عتينـه ديناي ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتور  /باسنل حسـنـ شبراهيـنـم حسن ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتور  /تنامر شبنراهيم ع ند النرا ق حسن روق ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علنـا تعيني الندكتور  /مومنـود يوينـا مقتنـاا ع ند العنـزيز ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /ربنناي السننيد السننيد ال ننوار ضننا (وظياننة أسننتاإمساعد) الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /حنننا( مقننلح شبننراهيم خليننل ضننا (وظياننة أسننتاإمساعد) الشاغرة (بقسم القوة العامة) بالنلية.
 المواضقة علا تعيني الندكتور  /عمنرو مومند ع ند النرحيم مومند ضنا (وظيانة أسنتاإمساعد) الشاغرة (بقسم ب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /ن ا مومنود مومند مومنود خلينل ضنا (وظيانة أسنتاإمساعد) الشاغرة (بقسم ب العي وجراحت ا) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /شي نناي شبننراهيم الدسننوقا مومنند ضننا (وظياننة أسننتاإمساعد) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الندكتورة  /سنمر سنـيد عتينه علنا ضنا (وظيانة أسنتاإ مسناعد)الشاغرة (بقسم التايليات) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /شسننماعيل رارننا أحمنند سننعد ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم جراحة المسالك ال ولية) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /مومنند مومنند ن يننل مومنند الغنيمننا ينند ضننا (وظياننةأستاإ) الشاغرة (بقسم جراحة المسالك ال ولية) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /مايسة مومد إكا شبراهيم عثما( ضا (وظياة أسنتاإ)الشاغرة (بقسم التايليات) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /شيننناا كريننا أحمنند مومنند ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم التايليات) بالنلية.
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كلية ب ققر العينا
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /عمـرو شبراهيـم ضـؤاد مومـود ع د الاتاح ضنا (وظيانةأستاإ) الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /أسننامة علننا لتاننا مومنند علننا ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /رتا منير ع ند القنادر التنناملا ضنا (وظيانة أسنتاإ)الشاغرة (بقسم ب العي وجراحت ا) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /أترة مالح ع ده عن ر ضا (وظياة أستاإ) الشاغرة(بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقة علنا تعيني الندكتور  /ياسنر مومند ع ند الوميند أحمند ضنا (وظيانة أسنتاإ)الشاغرة (بقسم األمراض ال ا نة) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /مومنند ممنندوح مومنند سننالمة ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم جراحة المخ واألعقاي) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /ع يننر مومنند ن يننل السننيد مق ننل ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم الروماتيزم والت هيل) بالنلية.
 المواضقة علنـا تعيني الندكتور  /ميننل بتنرا ضـنـو هنارو( ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند علننـا مومـننـد جـننـادو ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقننة علنننـا تعيننني النندكتور /أيمننن يوسنننف سنننيد حناننا ضنننا (وظيانننة مننندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الندكتور  /أحمنـد ع نـد العزينز مومنـد ع ند القنادر شسنماعيل ضنا(وظياة مدرا) الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /تاد رارنا ع ند ميخائينل ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /ه ننه مومننود رأضن ع نند الومينند علننا ضنا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومد أحمد مومد يوسنف علنا ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /عمرو ع د الاتاح حسا( جاد ضا (وظياة مدرا)الشاغرة (بقسم األتعة التشخيقية) بالنلية.
 المواضقة علنـا تعيني الندكتورة  /منا ب جن شبنراهيم الغنيمنا ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم األتعة التشخيقية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مومنند عقننام النندي ض مننا الخننولا ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم األتعة التشخيقية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /ب اء الدي مومود حسني مومنود كامنل ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم األتعة التشخيقية) بالنلية.
 المواضقنة علنـا تعينني الندكتورة  /لميناء مومنند بسنام ضنائت مومنند هاتنم ضنا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم األتعة التشخيقية) بالنلية.
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كلية ب ققر العينا
 المواضقننة علننا تعينني النندكتورة  /وضنناء مومنند ع نند الغنننا حس ن ضننرر ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /ن نا منالح الندي السنيد علنا سنليما( ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /ررنو منروا( ع ند الولنيم علنا الن ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /سو ا( موروا علا الشنيخ ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /أمنية يويا شبراهيم ع د الدايم ضا (وظياة مدرا)الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /نورا( مومد ن يل منؤم سنيد ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا اتكلينينية والنيميائية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند مومنند السننيد خضننر ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مقننتاا رأض ن مومننود مومنند حنناض ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مومنند ع نند الواحنند ع نند الاتنناح قتننب ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مومنند أحمنند ع ننـد المنننعم أحمنند أبننو السننعود ضننا(وظياة مدرا) الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 ال مواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومد مسعد معــروة نامنف ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /ارق ع د الخالت سعد مومند ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /سننارة مومننود علننا أحمنند كنناعوه ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم التشريح) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /بسمة عماد أبو ال د شبراهيم ضا (وظياة مندرا)الشاغرة (بقسم التشريح) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومد مومد ع د المعتا مومد ضا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التشريح) بالنلية.
المواضقة علـا تعيي الدكتور  /أحمند مومند ع ند السنالم مومند ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /علننا شبننراهيم مومننود تننل ا ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقنة علننـا تعينني النندكتور  /عمننر أحمند جميننل الشننرقاو ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /أحمد يويا شبراهيم ع ند الندايم ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
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كلية ب ققر العينا
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند عرضننه السننيد رواي ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /أحمد رجنب مرسنا أحمند ضنودة ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم الجراحة العامة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومد علنا مومند السنيد تنل ا ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التوليد وأمراض النساء) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /ه ننـة سمننـير مومننود ننه مقننـلد ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم ب العي وجراحت ا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /كريم بنر العيسو ع د الرحم ضا (وظياة مندرا)الشاغرة (بقسم ب العي وجراحت ا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /رتا ع د ع د الغانار أحمند ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم ب العي وجراحت ا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /أحمند ع ند ضنتح سنليما( ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم األمراض ال ا نة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /شيناا مقتاا مومد دروينط عيسنا ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم األمراض ال ا نة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتورة  /ن ناب حمندنا ع ند السنميع الغ اتنا ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم الروماتيزم والت هيل) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند أمنني مومننود حس ن ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم الروماتيزم والت هيل) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /نننورا يسننر السننيد أحمنند ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم الروماتيزم والت هيل) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /تـيري وماـا ميخائيـل ع د المسنيح ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم الاارماكولوجيا) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مومنند مومننود أحمنند أحمنند ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم الاارماكولوجيا) بالنلية.
 المواضقة علنـا تعيني الندكتور  /مومند مقنتاا أحمند سنالمة القارنا ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم الاارماكولوجيا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتور  /مومند الوسنينا أحمند المناحا ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التوليد وأمراض النساء) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتور  /مومند رمضنا( مومند سنليما( ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التوليد وأمراض النساء) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /أمننل أنننور أحمنند حلمننا ع نند الاتنناح ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم األمراض المتو نة) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند مقننتاا رضعن حمنند ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم األمراض المتو نة) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /سننامر سننيد مومننود مرسننا ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم جراحة المسالك ال ولية) بالنلية.
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كلية ب ققر العينا
حسن بسنتاو ضنا (وظيانة مندرا)

 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /حنا( ع دالشاغرة (بقسم ال ستولوجيا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /سماء سمير شبراهيم مسلم قمر ضا (وظياة مدرا)الشاغرة (بقسم ال ستولوجيا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /ه ه ع د المنعم شبراهيم بيوما ضا (وظياة مندرا)الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مومنند تننريف شسننماعيل نجننم ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم ال اثولوجيا) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /ن ا مومد ع ند النرا ق أمني ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التايليات) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /تاد كا سعيد كا ضا (وظياة مدرا) الشناغرة(بقسم ب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /حسننام شبننراهيم مومنند حسنني ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم ب األ ااب) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /ري ام ع د المققنود التناهر شبنراهيم أبنو شسنماعيلضا (وظياة مدرا) الشاغرة (بقسم األمراض الناسية) بالنلية.
 المواضقنننة علنننـا تعيننني الننندكتورة  /سنننارة شبنننراهيم شسنننماعيل شبنننراهيم ضنننا (وظيانننةمدرا) الشاغرة (بقسم األمراض الجلدية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /مننرو مومنند ع نند الجننواد سننليما( ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم النيمياء الويوية الت ية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /شيمننا( مومننود خلياننة كامننل ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم التب الم نا وال يئا) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /شل ننام ن يننل ضاينند ضاينند سننالم ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم األمراض ال ا نة الخامة) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /ماضا اهد ع ند النرحم قنداح ضنا (وظيانة أسنتاإ)الشاغرة (بقسم األمراض القدرية) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /تنريف مومند ع ند المننعم سنعيده ضنا (وظيانة أسنتاإمساعد) الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتـور  /عمـرو كماب ع ـد الونيـم ع ند الموسن ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /هانا ررا مومد شبراهيم الجمل ضا (وظياة مندرا)الشاغرة (بقسم التخدير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /وليد أترة ع د القنادر النوناب ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم جراحة العظام) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومود مومد عادب ع ند العزينز يناقوت ضنا (وظيانةمدرا) الشاغرة (بقسم ب الواالت الورجة) بالنلية.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – أكتوبر 2016

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

كلية التمريف
 المواضقة علنـا تعيني الندكتورة  /ن يلنة ع ند القنادر ع ند الندايم ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم تمريف موة المجتمع) بالنلية.
المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /شيمننا( مقننتاا عمننر أحمنند ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم تمريف موة المجتمع) بالنلية.

كلية العالر الت يعا
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /هانا عزت شبراهيم ع ينه ضنا (وظيانة أسنتاإ مسناعد)الشنناغرة (بقسننم العننالر الت يعننا الرننترابات الج ننا النندور التناسننا والمسننني )
بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتورة  /ماينا جنالب ع ند الوهناي علنا ضنا (وظيانة مندرا)الشنناغرة (بقسننم العننالر الت يعننا الرننترابات مراحننل النمننو والتتننور وجراحت ننا عنند
األ ااب) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مقتاا سليما( مقتاا علا ضا (وظياة مندرا)الشنناغرة (بقسننم العننالر الت يعننا الرننترابات مراحننل النمننو والتتننور وجراحت ننا عننند
األ ااب) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومنود سنمير مومند الاخراننا ضنا (وظيانة مندرا)الشنناغرة (بقسننم العننالر الت يعننا الرننترابات مراحننل النمننو والتتننور وجراحت ننا عننند
األ ااب) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /وضنناء مومننود أمنني حس ن ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم العلوم األساسية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /ماجنندة رمضننا( هننراء موجننوي ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم العلوم األساسية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /دعنناء أحمنند مومنند عثمننا( ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم العالر الت يعا ألمراض النساء والتوليد) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /كريمة ع د العا ا حس مومد ضا (وظياة مندرا)الشنناغرة (بقسننم العننالر الت يعننا الرننترابات الج ننا العضننلا الوركننا وجراحت ننا)
بالنلية.

كلية ب الام واألسنا(
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /مومنند ضتننوح ع نند رمضننا( ضننا (وظياننة أسننتاإمساعد) الشاغرة (بقسم االستعارات السنية المث تة) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /أحمد مومد السيد ض منا ضنا (وظيانة أسنتاإ مسناعد)الشاغرة (بقسم االستعارة القناعية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /خالنند مومننود لتاننا سننليم ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم ب الام وعالر اللثة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتور  /أحمند سنليما( مومنود ادرينس ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم االستعارات السنية المث تة) بالنلية.
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كلية ب الام واألسنا(
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /آالء تنننر أحمنند عمننارة ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم جراحة الام والوجه والاني ) بالنلية.
 بناء علا اقتراح النلية المواضقة علا تعيي أربعنة عشنر معيندا عن رينت اتعنال(ب قسام النلية المختلاة.
قننرر المجلننس شحالننة المورننوع شلننا المستشننار القننانونا للجامعننة مننع تنليننف النليننة
بإعداد هينل للقسام التا سيعي ب ا المعيدو(.

كلية القيدلة
مننالح النندي أحم ند حسنني ضننا (وظياننة

 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /منننةمدرا) الشاغرة (بقسم العقاقير) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيني الندكتورة  /م نا مومند شسنماعيل عمنرا( ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم المينروبيولوجيا والمناعة) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /م ا عادب أحمد ربيع ضا (وظيانة مندرا) الشناغرة(بقسم األدوية والسموم) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /ياسر مومد السيد متنولا ضنا (وظيانة أسنتاإ مسناعد)الشاغرة (بقسم المينروبيولوجيا والمناعة) بالنلية.
 المواضقة علنا تعيني الندكتورة  /لميناء أحمند أحمند عتينه تنمس الندي ضنا (وظيانةأستاإ مساعد) الشاغرة (بقسم األدوية والسموم) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /راما كنرم عزينز حنني ضنا (وظيانة أسنتاإ) الشناغرة(بقسم المينروبيولوجيا والمناعة) بالنلية.

كلية ال ندسة
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /تنامر مقنتاا السنيد أبنو الاضنل ضنا (وظيانة أسنتاإ)الشاغرة (بقسم هندسة االلنترونيات واالتقاالت الن ربية) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /عننالء النندي مومنند منقننور ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم هندسة الر وال يدرولينا) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /مومد السيد مومند عمنار ضنا (وظيانة أسنتاإ مسناعد)الشاغرة (بقسم هندسة القو واآلالت الن ربية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /مومنند حمنند مومنند ال ننم ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم هندسة القو واآلالت الن ربية) بالنلية.

كلية الزراعة
مومند ضنا (وظيانة مندرا)

 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /مومند شسنماعيل ع ندالشاغرة (بقسم الخضر) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /ع نند مومنند علننا ع نند ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم المواميل) بالنلية.
 المواضقة علا تعيني الندكتورة  /حننا( مومند ع ند اللتينف جنوده ضنا (وظيانة أسنتاإمساعد) الشاغرة (بقسم المينروبيولوجيا الزراعية) بالنلية.
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كلية الزراعة
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /أمننانا مومنند ضنناروق مومننود عتيننة ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم أمراض الن ات) بالنلية.

كلية التب ال يتر
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /سننميرة حامنند سننيد أحمنند ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم النيمياء الويوية وكيمياء التغذية) بالنلية.
 المواضقة علـا تعيي الندكتور  /شسنماعيل مقنتاا أحمند علنا ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم النيمياء الويوية وكيمياء التغذية) بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /رحنناي عزيننز مومنند عننزو ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم السموم والتب الشرعا واتجراءات ال يترية) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /شبننراهيم مومنند أحمنند الق ن اذ ضننا (وظياننة أسننتاإ)الشاغرة (بقسم الايروسات) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /هيثم مومد مومد مومود ضا (وظياة أستاإ) الشناغرة(بقسم الايروسات) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الدكتور  /حسي مومد جالب حسي ضا (وظيانة أسنتاإ مسناعد)الشاغرة (بقسم المينروبيولوجيا) بالنلية.
 المواضقننة علننا تعينني النندكتور  /وجنند رارننا العشننماو العشننماو ضننا (وظياننةأستاإ مساعد) الشاغرة (بقسم األمراض ال ا نة والمعدية) بالنلية.
 المواضقة علا تعيي الندكتورة  /شيمنا( ضتونا مومند ع ند اللتينف ضنا (وظيانة أسنتاإمساعد) الشاغرة (بقسم الرقابة القوية علا األغذية) بالنلية.

كلية دار العلوم
 المواضقة علنـا تعيني الندكتور  /علنا ع ند الاتناح مومند ع نده ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم الالساة اتسالمية) بالنلية.

كلية اتعالم
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /شنجننا كنناظم مقننتاا ض ننيم ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم العالقات العامة واتعال() بالنلية.
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /نننرمي علننا السننيد شبننراهيم عجننوة ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم العالقات العامة واتعال() بالنلية.

كلية التختي اتقليما والعمرانا
المواضقة علـا تعيي الدكتور  /اهر ع ند السنالم حامند عثمنا( ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم التختي العمرانا) بالنلية.

مع د ال ووث والدراسات األضريقية
 المواضقة علا تعيي الدكتورة  /سالا مومد ضريد مومود ضا (وظياة أسنتاإ مسناعد)الشاغرة (بقسم السياسة واالقتقاد) بالمع د.
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مع د ال ووث والدراسات األضريقية
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند أمننل مومنند شمننام خشننب ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم السياسة واالقتقاد) بالمع د.
 المواضقة علـا تعيي الدكتورة  /مروة مابر ع د السالم أحمند ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم االنثروبولوجيا) بالمع د.

المع د القوما للورام
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتور  /أحمنند حسنني شبننراهيم الجمنناب ضننا (وظياننة منندرا)الشاغرة (بقسم ب أورام األ ااب) بالمع د.
 المواضقة علـا تعيي الدكتور  /أحمند مومند عنامر سنيد مومند ضنا (وظيانة مندرا)الشاغرة (بقسم جراحة األورام) بالمع د.

كلية التربية النوعية
 المواضقننة علننـا تعينني النندكتورة  /تننيري مومنند تننع ا( حسن رضنناعا ضننا (وظياننةمدرا) الشاغرة (بقسم اتعالم التربو ) بالنلية.

شدارة الجامعة
 بننناء علننا ختنناي األسننتاإ النندكتور المشننرة العننام علننا المركننز المقننر للنننانوتننولننوجا بشن ( تعينني عنندد ( )2من السننادة العنناملي بننالمركز ضننا وظياننة (منندرا)
علا أ( يتم مرة مناض ة ت رية لنل من م قيمت ا  10,000جنيه (عشرة آالة جنيه)
لوي االنت اء م شجراءات التعيي .
القـرار  :واضت المجلس علا مرة مناض ة ت رية قدرها  10,000جنيه ت ريا لننل
من م.

تعيينات غير مستوضاة
كلية ب ققر العينا
 عنندم المواضقننة علننا ترقيننة الدكتننـور  /وائننل لتاننا مسننعد وبننار (األسننتاإ المسنناعدبقسـم الجراحة العامة بالنلية) (لوظياة أستاإ).

كلية دار العلوم
 عدم المواضقة علنا ترقينة الدكتنـور  /المعتنز بناع السنعيد نه (المندرا بقسنـم علنـماللغة والدراسات السامية والشرقية بالنلية) (لوظياة أستاإ مساعد).

كلية الدراسات العليا للتربية
 عنندم المواضقننة علننا ترقيننة الدكتننـورة  /نسننري مومنند ع نند الغنننا (المنندرا بقسننـمأموب التربية بالنلية) (لوظياة أستاإ مساعد).
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تجديد تعيـيـ
شدارة الجامعة
 بناء علا قرار مجلس تئو( خدمة المجتمع وتنمية ال يئة بجلسنته المنعقندة بتناريخ(2016/10/17م) القارا بالمواضقنة علنا تجديند تعيني تسنعة أعضناء بنالمجلس من
الخارر لمدة عامي قابلة للتجديد
قرر المجلس المواضقة علا قرار مجلس تئو( خدمنة المجتمنع وتنمينة ال يئنة بجلسنة
(2016/10/17م) علا هذا النوو  :ـ
الدكتور /مومــد أحمـــــد معيــــ

نائــــب و يـــــر الماليـــــــة

الدكتورة  /غــادة مقتاـا ل يـــــب

مستشار رئيـس الـو راء للتتويـر المؤسسا

األستاإ الدكتور /أحمــد أبـو السعــــود

الرئيــس التنايـذ لج ـا تـئو( ال يئـة

األستاإ الدكتور /خالد مومد أحمد الذه ـــا

رئيـس مجلـس شدارة بوـوث ال ناء واتسنا(

األستاإ الدكتور /مومــد أحمــد عامــر

رئيــس المع ــد القومــا للمعايـــرة

األستاإ /مومــد عــالء الديـ شسماعيـل

رئيس مجلس شدارة تركة أسيك المنيا للسمن

الدكتور /أحمـد ع ــد السـالم ع ـد العزيز

رئيـننـس مجلـننـس شدارة تننركة مقننـر لت مينـننـات
الويــاة والعضــو المنتـــدي

الدكتور /ن يــل ع ـــد المققـــــود

مديـر مستشاـا الققر العينا التعليما الجديد

وتعيي الدكتورة  /منـــاب عـــــوض

نائــــب مواضــــ الجيـــــــزة

انـتــداي
شدارة الجامعة
 المواضقة علا ختناي األسنتاإ الندكتور المشنرة العنام علنا المركنز المقنر للننانوتننولوجا علا انتداي عدد م ال احثي للعمل ضا المركز نظينر مناضن ة تن رية تعنادب
 %100م شجمالا المرتب بدو( بدب الجامعة.

تعــاقـــد
كلية ب ققر العينا
 المواضقة علا تعاقد الدكتور  /ساما شمام شبراهيم (األستاإ المسناعد السنابت بالنلينة)للعمننل (بقسننم ال اثولوجيننا بالنليننة) (متعاقنندا عننامال) لمننـدة عننامي م ن تنناريخ مواضقننة
مجلننس الجامعننة مننع تودينند قيمننة المناض ن ة المسننتوقة لسننيادته بواقننع ( 2000جنيننه)
ت ريا وإلك ضا روء نص المادة ( )123م قانو( تنظيم الجامعات والمست دب ب نا
قانو( رقم ( )84لسنة (2012م).

كلية ال ندسة
 بناء علا اقتراح النلية المواضقة علا تعاقد األستاإ الدكتور  /سـمير ض منـا مومنـودع ننند ال ننناد (األسنننتاإ غينننر المتانننرذ مننن الخنننارر سنننابقا) للعمنننل (بقسنننم هندسنننة
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االلنترونيننات واالتقنناالت الن ربيننة بالنليننة) (متعاقنندا عننامال) لمنندة عننامي مننع تودينند
قيمة المناض ة المستوقة لسيادته بواقع ( 1500جنينه) تن ريا وإلنك ضنا رنوء ننص
المننادة ( )123منن قننانو( تنظننيم الجامعننات والمسننت دب ب ننا قننانو( رقننم ( )84لسنننة
(2012م).
القنننـرار  :واضنننت المجلنننس علنننا تعاقننند سنننيادته للعمنننل بقسنننم هندسنننة االلنترونينننات
واالتقاالت الن ربية بالنلية بدءا م تاريخ مواضقة مجلس الجامعة.

نـقـــل
كلية العالر الت يعا
 المواضقننة علننا نقننـل النندكتور /مومننـد بديننـر شبراهيننـم بديننـر (األسننتاإ المسنناعد بقسننمبالنلية) شلا مثل وظياته بذات القسم بجامعة كار الشنيخ كلينة العنالر الت يعنا وبندو(
درجته المالية.
 المواضقة علا نقـل السيدة  /سمر اهر ال سيونا مومند ال ننا (المعيندة بقسنم العنالرالت يعا ترترابات مراحل النمو والتتنور وجراحت نا عنند األ اناب بالنلينة) شلنا مثنل
وظيات ننا بننذات القسننـم بجامعننـة كاننـر الشننيخ ـ كليننـة العننالر الت يعننا وبنندو( درجت ننا
المالية.

كلية القيدلة
 المواضقننة عل نا نقننل كننل م ن السننيدتي (تننيماء مجنند شبننراهيم الومنناقا شيمننا( ع نندالاتنناح مومنند م ن ح) المعينندتي بقسننم النيمينناء العضننوية القننيدلية بالنليننة شلننا مثننل
وظياتي ما بجامعة المنوضية بنلية القيدلية بذات القسم وبدو( درجت ما المالية.

كلية الواس ات والمعلومات
 عنندم المواضقننة علننا نقننل النندكتور  /وائننل حسن جمعننه مومنند (المنندرا بقسننم علننومالواسنب بالنلينة) بجامعنة بننا سنويف شلننا مثنل وظياتنه بنذات القسنم بنلينة الواسن ات
والمعلومات جامعة القاهرة بدرجته المالية.

تجديـد شعــارات
كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة األسننتاإ النندكتور  /مومننود مومنند منناوت موننا النندي(األستاإ بقسم االقتقناد بالنلينة) للعمنل (مندير عنام لل ننك الندولا ـ بالوالينات المتوندة
األمرينيننة) للعننام الجننامعا السننابع (2017/2016م) بنندءا م ن (2016/9/28م) حتننا
(2017/9/27م).
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كلية التجارة
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتورة  /وضنـاء جنالب منر وق (األسنتاإ المسناعد بقسنمشدارة األعماب بالنلية) للعمنل (بجامعنة األهنرام النندينة بمقنر) للعنام الجنامعا العاتنر
(2017/2016م).
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتور  /مومد عنتر أحمد أحمد (األستاإ المساعد بقسنمشدارة األعمنناب بالنليننة) للعمننل (قننائم ب عمنناب رئننيس قسننم شدارة األعمنناب باألكاديميننة
العربية للعلوم المالية والمقرضية بمقر) للعام الجامعا الثام (2017/2016م).
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتور  /أترة ع د النرحم مومند الشنيما (المندرابقسننم شدارة األعمنناب بالنليننة) للعمننل (قننائم ب عمنناب رئننيس قسننم المقننارة واألسننواق
الماليننة باألكاديميننة العربيننة للعلننوم الماليننة والمقننرضية بمقننر) للعننام الجننامعا الثننام
(2017/2016م).
 بننناء علننا اقتننراح النليننة المواضقننة علننا تجدينند شعننارة النندكتور  /خالنند ع نند العزيننزحجا (المدرا بقسم المواس ة بالنلية) للعمل (بجامعنة النينل األهلينة بمقنر) للعنام
الجامعا الثام (2017/2016م).
واضت المجلس علا تجديد شعارة سيادته ضا ش ار العام التاسع (2017/2016م).
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة النندكتورة  /سننور ع نند العنناب عننوض مرسننا (المنندرابقسننم شدارة األعمنناب بالنليننة) للعمننل (بجامعننة األهننرام الننديننة بمقننر) للعننام الجننامعا
العاتر (2017/2016م).

كلية العلوم
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة األسننتاإ النندكتور  /مومننـود مالننـح ع نند النندايم (األسننتاإبقسننم علننم الوشننرات بالنليننة) للعمننل (بنليننة علننوم األغذيننة والزراعننة بجامعننة الملننك
سعود بالسعودية) للعام الجامعا التاسع (2017/2016م).

كلية ب ققر العينا
 المواضقننة علننا تجدينند شع نارة األسننتاإ النندكتور  /حسنني مومنند عمننر مومنند (األسننتاإبقسنننم عنننالر األورام والتنننب الننننوو بالنلينننة) للعمنننل (بمستشننناا المديننننة النننو نا
بالسننعودية) للعننام الجننامعا العاتننر (2017/2016م) بنندءا م ن (2016/9/1م) حتننا
(2017/8/24م) تاريخ ن اية العقد.
 المواضقة علا تجديد شعارة األستاإ الدكتور  /عمــرو مومـد أبو العال حامند (األسنتاإبقسم التوليد وأمراض النساء بالنلية) للعمل (ك سنتاإ ووكينل لشنئو( التعلنيم والتنالي
بنلية التب جامعة  6أكتوبر بمقر) للعام الجامعا العاتر (2017/2016م) .
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة األسننتاإ النندكتور  /حنناتم حسن درويننط سننالم (األسننتاإبقسننم األتننعة التشخيقننية بالنليننة) للعمننل (بمستشنناا األمومننة بنندال م ن تننركة سننما
للخنننندمات الت يننننة بالنوينننن ) للعننننام الجننننامعا السننننابع (2017/2016م) بنننندءا منننن
(2016/2/17م) حتا (2017/2/16م)
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كلية ب ققر العينا
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة النندكتور  /مومنند ع نند الننرا ق علننا مقننتاا (األسننتاإالمسنناعد بقسننم ننب عننالر األورام والتننب النننوو بالنليننة) للعمننل (بمستشنناا األميننر
ع د العزيز بالسعودية) للعام الجامعا العاتر (2017/2016م)
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتورة  /حننا( علنا أمني مقنتاا (األسنتاإ المسناعدبقسننم ال سنننتولوجيا بالنلينننة) للعمنننل (بجامعنننة الملننك ع ننند العزينننز بالسنننعودية) للعنننام
الجامعا العاتر (2017/2016م).
 المواضقننة علننا تجديننند شعننارة الننندكتورة  /منننا أحمننند مومنند أبنننو الوسنن (األسنننتاإالمسنناعد بقسننم ال اثولوجيننا اتكلينينيننة والنيميائيننة بالنليننة) للعمننل (بمستشنناا هنناد
بالنوينننن ) اسننننتنماال للعننننام الجننننامعا العاتننننر واألخيننننر(2017/2016م) بنننندءا منننن
(2016/9/1م) حتا (2017/5/30م) ن اية السنوات العشر المسموح ب ا.
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتورة  /نجالء مومند كمناب الندي ع ند العزينز العننانا(األسننتاإ المسنناعد بقسننم ننب األ انناب بالنليننة) للعمننل (بمستشننايات القننوات المسننلوة
بالسعودية) للعام الجامعا السابع (2017/2016م).
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتور  /خالد ضرر علـا قاسنم (األسنتاإ المسناعد بقسنماألمننراض ال ا نننة بالنليننة) للعمننل (بمستشنناا نننزو بننو ارة القننوة بسننلتنة عمننا()
للعام الجامعا العاتر (2017/2016م)
المواضقة علا تجديد شعارة الدكتور  /باهر مومند بندر الندي عاتنور (المندرا بقسنماألننننف واألإ( والونجنننرة بالنلينننة) للعمنننل (بمستشننناا الخننندمات العالجينننة الخارجينننة
باتمننارات) للعننام الجننامعا السننابع (2017/2016م) بنندءا م ن (2016/1/20م) حتننا
(2017/1/19م).
 بناء علا اقتراح النلية المواضقة علا تجديند شعنارة الندكتور  /مومند عنادب مقنتاامومننود األنننور (المنندرا بقسننم جراحننة القلننب والقنندر بالنليننة) للعمننل (بمستشنناا
السنننعود األلمنننانا بالسنننعودية) للعنننام الجنننامعا الثنننام (2017/2016م) بننندءا مننن
(2016/7/1م) حتا (2017/5/31م) تاريخ ن اية العقد.
القـرار  :واضت المجلس علنا تجديند شعنارة سنيادته ضنا ش نار العنام العاتنر بندءا من
(2016/7/1م) حتا (2017/5/31م).
 المواضقة علنا تجديند شعنارة الندكتورة  /عنال مومند مومند موسنا (األسنتاإ المسناعدبقسم العقاقير بالنلية) للعمل (بجامعة األهرام النندية بمقنر) اسنتنماال للعنام الجنامعا
العاتننننر (2017/2016م) بنننندءا منننن (2016/9/1م) حتننننا (2017/1/31م) ن ايننننة
السنوات العشر المسموح ب ا.
 المواضقة علنا تجديند شعنارة الندكتور  /علنا مومنود ع نده ينادة (األسنتاإ المسناعدبقسننم جراحننة المسننالك ال وليننة والتناسننلية بالنليننة) للعمننل (بجامعننة كنتنناكا بالواليننات
المتوندة األمرينينة) للعننام الجنامعا السننابع (2017/2016م) بندءا من (2016/7/1م)
حتا (2017/6/30م)

كلية العالر الت يعا
 بنناء علنا اقتننراح النلينة المواضقنة علننا تجديند شعنارة النندكتور  /رأضن مومند ضننوخليل (المندرا بقسنم المينانيننا الويوينة بالنلينة) وتغيينر مقنر العمنل (بجامعنة الندمام
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بالسننعودية بنندال م ن مركننز PRO PHYSIO & SPORT MEDICINE
 )CENTERSضنننننا ش نننننار العنننننام الجنننننامعا العاتنننننر (2017/2016م) بننننندءا مننننن
(2016/8/1م) حتا (2017/7/31م).
القـرار  :واضت المجلنس علنا تجديند شعنارة سنيادته ضنا ش نار العنام التاسنع بندءا من
(2016/8/1م) حتا (2017/7/31م).

كلية ب الام واألسنا(
 المواضقة علا تجديد شعارة األستاإة الدكتورة  /سور مومنود تنوك (األسنتاإ بقسنمبيولوجيننا الاننم بالنليننة) للعمننل (بجامعننة أكتننوبر للعلننوم الوديثننة واآلداي بمقننر) للعننام
الجننننامعا (2017/2016م) بنننندءا منننن (2016/9/1م) حتننننا (2017/2/28م) ن ايننننة
السنوات العشر المسموح ب ا.
 المواضقة علا تجديد شعارة الندكتور  /مومند ثنـروت خلينـل (األسنتاإ المسناعد بقسنماالستعارات السنية المث تـة بالنلينـة) للعمنل (بجامعنـة الملنك ع ند العزينز بالسنعودية)
للعام الجامعا العاتر (2017/2016م)

كلية القيدلة
 المواضقة علا تجديند شعنارة الندكتورة  /أميننة م ند ع ند الجنواد (األسنتاإ المسناعدبقسنم األدوينة والسننموم بالنلينة) للعمنل (بنليننة دبنا باتمنارات) للعننام الجنامعا الثننام
(2017/2016م)

كلية ال ندسة
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة األسننتاإ النندكتور /يوسننف ضننو راتنند (األسننتاإ بقسننمال ندسنة اتنشننائية بالنليننة) للعمننل (أمنني مسناعد للمجلننس األعلننا للجامعننات للشننئو(
الانية بمقر) للعام الجامعا الخامس (2017/2016م) علا أ( تتومل الجامعة مرت نه
وبدالته كاضة ومستوقاته المالية.
 بننناء علننا اقتننراح النليننة عنندم المواضقننة علننا تجدينند شعننارة األسننتاإ النندكتور /ماجنندمومننننود حامنننند (األسننننتاإ بقسننننم األتننننغاب العامننننة بالنليننننة) للعننننام الجننننامعا الثننننام
(2017/2016م) بدءا م (2016/9/1م) حتا (2017/4/6م) ن اية السننوات العشنر
المسموح ب ا.
القـرار  :واضت المجلس علا تجديد شعارة األستاإ الدكتور /ماجد مومنود حامند للعنام
الجامعا الثام (2017/2016م) بدءا من (2016/9/1م) حتنا (2017/4/6م) ن اينة
السنوات العشر المسموح ب ا.
 بناء علا اقتراح النلية عدم المواضقة علا تجديد شعنارة الندكتور /ع ند الماجند حناضشبراهيم عيسو (المدرا بقسم هندسنة القنو المينانينينة بالنلينة) للعمنل (بالجامعنة
األمرينيننة بمقننر) للعننام الجننامعا السننابع (2017/2016م) بنندءا م ن (2016/7/1م)
حتا (2017/6/30م).
القننـرار  :واضننت المجلننس علنـا تجديننـد شعننـارة الدكتننـور /ع نند الماجنند حنناض شبننراهيم
عيسو للعام الجامعا السابع (2017/2016م).
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كلية التب ال يتر
 بناء علا اقتراح النلية المواضقنة علنا تجديند شعنارة األسنتاإ الندكتور  /مجند أحمندالسيد غنيم (األستاإ بقسم النيميناء الويوينة وكيميناء التغذينة بالنلينة) للعمنل (بجامعنة
الملك ع د العزيز بالسعودية) استنماال للعام الجامعا التاسع (2017/2016م)
قرر المجلس المواضقة علا تجديد شعارة سيادته ضا ش ار العام الجامعا العاتر.

كلية الواس ات والمعلومات
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة النندكتور  /معتننز أحمنند كننا القن ا( (األسننتاإ المسناعدبقسم تننولوجيا المعلومات بالنلية) وتغيينر مقنر العمنل (بشنركة راينزا مقنر بندال من
مركز اتبداع والتتنوير بشنركة ماينروسنوض شيجي ن بمقنر) للعنام الجنامعا السنابع
(2017/2016م) بدءا م (2016/8/1م) حتا (2017/7/31م)

المع د القوما للورام
 المواضقننة علننا تجدينند شعننارة األسننتاإ النندكتور  /مومنند مومننود حنناض (األسننتاإ بقسننمبيولوجيننا األورام بالمع نند) للعمننل (بنليننـة القيدلننـة جامعننـة الملننك سننعود بالسننعودية)
للعام الجامعا التاسع (2017/2016م)
 المواضقة علا تجديد شعارة الدكتورة  /رتـا ن يل مومد السنعيد أبنو المجند (المندرابقسم التخدير واتنعاي وعالر األلم بالمع د) للعمل ( School of Anaaesthetic
 and lntensive Care Medicineبمؤسسننة  NHSبلننند() ضننا ش ننار العننام
الجامعا التاسع (2017/2016م).

منح ألقاي علمية
كلية ب ققر العينا
 المواضقة علا منح الدكتورة  /حنا( ع د الواض حامد خضر (األستاإ المسناعد بقسنماألمراض المتو نة بالنلية) اللقب العلما (لوظياـة أستاإ).
 المواضقننة علننا منننح النندكتورة  /داليننا ع نند الومينند مومنند عمننرا( (األسننتاإ المسنناعدبقسم األمراض المتو نة بالنلية) اللقب العلما (لوظياـة أستاإ).
 المواضقة علا منح الدكتور  /عمر يوسف ع د أبو حامد (المـدرا بقسـم جراحنةالمخ واألعقاي بالنليـة) اللقب العلمـا (لوظياــة أستاإ مساعد).
 المواضقة علا منح الدكتور  /مومد ررا ع د الغنا مومند رارنا (المنـدرا بقسنـمجراحة المخ واألعقاي بالنليـة) اللقب العلمـا (لوظياــة أستاإ مساعد).
 المواضقة علا منح الدكتور  /أيم ن اد مورم (المدرا بقسنم نب الوناالت الورجنةبالنلية) اللقب العلما (لوظياــة أستاإ مساعد).

كلية العالر الت يعا
 المواضقة علنا مننح الندكتور  /أحمند شبنراهيم أحمند العرينا( (المنـدرا بقسنـم العلنوماألساسية بالنليـة) اللقـب العلمـا (لوظياــة أستاإ مساعد).
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كلية العالر الت يعا
 المواضقة علا منح الدكتور  /حاتم ع د الموس ع د الوميد عماره (المنـدرا بقسنـمالعالر الت يعنا الرنترابات مراحنل النمنو والتتنور وجراحت نا عنند األ اناب بالنلينـة)
اللقب العلمـا (لوظياــة أستاإ مساعد).

كلية ب الام واألسنا(
 المواضقننة علننا منننح الدكتننـورة  /راننندة يوسننف ع نند الجننواد (المننـدرا بقسننـم ننبأسنا( األ ااب بالنليـة) اللقب العلمـا (لوظياــة أستاإ مساعد).

كلية اآلثار
 المواضقة علا منح الدكتور  /ع د الرحم علا مومد ع د الرحم (األستاإ المسناعدبقسم اآلثار اليونانية والرومانية بالنلية) اللقب العلما (لوظياة أستاإ).

كلية التربية النوعية
 المواضقننة علننا منننح النندكتور  /مومنند حسنني علننا مومننود الق ن ا( (المنندرا بقسننمالتربية الانية بالنلية) اللقب العلما (لوظياــة أستاإ مساعد).

مسائل تنظيمية
كلية اآلداي
 بنننناء علنننا قنننرار مجلنننس الدراسنننات العلينننا وال ونننوث بجلسنننته المنعقننندة بتننناريخ(2016/10/13م) القارننا بالمواضقننة علننا عمننل كننورا للغننة اليابانيننة يت ننت علننا
مستو الجامعة علا أ( يدرا بدءا م العام الوالا (2017/2016م) بنلية اآلداي.
القـرار  :واضت المجلس مع قيام القسم والنلية بإعداد المقرر والعنرض علنا اللجنا(
والج ات المختقة بالجامعة.

كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 بننناء علننا ختنناي األسننتاإ النندكتور منسننت كرسننا اتيسيسنننو بشن ( تشنننيل مجلننسشدارة لنرسا اتيسيسنو وورع الئوة مالية وشدارية له.
قرر المجلس شحالة الموروع شلا المستشار القانونا للجامعة.
 المواضقنة علنا ق نوب الندعم المقندم من ال ننك األهلنا المقنر لتموينل مننح دراسننيةلدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس لعدد ( )2اثني م ال يئة المعاونة بالنلية.

كلية العالر الت يعا
 بناء علا ختاي األستاإ الدكتور رئنيس مجلنس قسنم العلنوم األساسنية بنلينة العنالرالت يعننا بخقننو رد القسننم علننا قننرار و يننر التعلننيم العننالا رقننم ( )3176بتنناريخ
(2016/8/2م).
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قرر المجلس الت كيد علا أ( أ تعامل مع أ م الج نات خنارر الجامعنة ال يننو( شال
ع ريت رئيس الجامعة.

كلية ب الام واألسنا(
 المواضقة علا تشنيل ال ينل التنظيما لمستشاا ب األسنا( التعليما الجديد.تم يدا لعرض الموروع علا الج ا المركز للتنظيم واتدارة.
 المواضقة علنا ختناي األسنتاإ الندكتور عميند كلينة نب الانم واألسننا( بشن ( اعت نارجميع منشآت الرعاية القوية للمررا بالنلية تت ع مستشاا نب األسننا( التعليمينا
لتقديم خدمة متميزة مجانية باتراضة شلا العالر االقتقاد .

كلية الزراعة
 المواضقنننة علنننا قنننرار مجلنننس تنننئو( التعلنننيم والتنننالي بجلسنننته المنعقننندة بتننناريخ(2016/10/19م) القارا بالمواضقـة علـا اسنتوداث برننام الغابنات وشدارة المنوارد
(باللغة اتنجليزية) بنلية الزراعة.
 المواضقننة علننا ختنناي األسننتاإ النندكتور عمينند كليننة الزراعننة بش ن ( انضننمام جامعننةالقاهرة ممثلة ضا كلية الزراعة شلا أنشنتة منظمنة  RUFORUMب وغنندا ومقرهنا
مدينة كام اال.

كلية دار العلوم
 المواضقننة علننا ختنناي األسننتاإ الدكتورعمينند كليننة دار العلننوم بش ن ( المواضقننة علنناتجديد ت ادات االستثمار باسم المرحوم الدكتور /حسام الدي حس جاد نل علنا أ(
يو ع ريع ا علا الي النلية.

كلية اتعالم
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2016/9/20م) القارا بالمواضقة علا شنشاء الدبلوم الم نا ضا اتنتار التليازينونا
وتاعيله بدءا م العام الجامعا (2017/2016م) بنلية اتعالم.
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2016/10/13م) القارا بالمواضقة علا شجراء بعف التعنديالت ب رننام الماجسنتير
بنظام التعليم اتلنترونا بنلية اتعالم.

شدارة الجامعة
 المواضقة م حينث الم ندأ علنا ختناي دولنة اتمنارات العربينة المتوندة برغ ت نا ضناالمواضقنننة الم دئينننة علنننا شقامنننة ضنننرع لجامعنننة القننناهرة باتمنننارات العربينننة المتوننندة
(الشارقة).
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شدارة الجامعة
 المواضقننة علننا موضننر اجتمنناع لجنننة اتعننال( ع ن وظننائف أعضنناء هيئننة التنندريسومعاوني م المشنلة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ (2004/11/24م) والمنعقدة بتاريخ
(2016/10/10م) للتعيي بوظياة مدرا بنلية الواس ات والمعلومات.
 بش ( أمر شدار لتعميمه علا النليات المستق لة للتالي الواضندي بتعنويف التناليع المواررات التا لم يتمننوا م حضورها لت خر اتجراءات.
القننـرار  :قننرر المجلننس الت كينند وتعمننيم األمننر اتدار علننا أ( يت ننت علننا ننالي
مرحلتا (ال نالوريوا ـ الدراسات العليا).
 المواضقة علا ختاي األستاإ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وال ونوثبش ( تومية المنتب الانا بضرورة ظ ور جامعة القناهرة ضنا مناوات النتينب النذ
يتم شعداده سنويا ألضضل  500جامعة قا لتقنيف تنج ا .
 بننناء علننا ختنناي األسننتاإ النندكتور نائننب رئننيس الجامعننة للدراسننات العليننا وال وننوثبش ( بوث سن ل التعناو( بني المنت نة التراثينة ومركنز جمعنة الماجند للثقاضنة والتنراث
بدولة اتمارات العربية المتودة.
قرر المجلس المواضقة م حيث الم ندأ علنا المنذكرة المعرورنة منع شعنادة عنرض منا
تنت ا شليه اللجنة م دراسة علا مجلس الجامعة.
 المواضقة علا المذكرة المعرورة بشن ( توديند المسنتندات المتلوبنة للوقنوب علناشجننا ات خامننة بنندو( مرتننب لمراضقننة (الننزور  /الزوجننة).مع تعميم ننا علننا كليننات
الجامعة ومعاهدها.
 المواضقة علا ختاي الدكتور المشرة العام علا المركز المقر للننانو تننولنوجابش ( انتداي باحثي متميزيي م غير العاملي بجامعة القاهرة علنا أ( يقنرة لننل
من م حاضز تشجيعا يعادب انتداي يومي أس وعيا والوقنة المخققنة لنه من تموينل
المشاريع المشار ب ا.
 بناء علا ختاي الدكتور المشرة العام علا المركنز الننانو تننولنوجا بشن ( شلوناقعنندد منن السننادة العنناملي بمناضننآت تنن رية لتنندريب الانينني واتخقننائيي لتشننغيل
األج زة الموجودة بالمركز.
القننـرار  :واضننت المجلننس خقننما من المشننروعات ال وثيننة التننا يقننوم ب ننا ال نناحثو(
بالمركز.
 بننناء علننا ختنناي النندكتور منندير ت ن نة المعلومننات بجامعننة القنناهرة بش ن ( انقتنناعخدمة اتنترن والرب الش نا بنلية الواس ات والمعلومات ومع د اتحقاء.
القننـرار  :واضننت المجلننس علننا تخقننيص ونقننل ت عيت ننا الوجننرة التننا ب ننا الموننوب
الرئيسننا للشن نة والموجننودة بم نننا مع نند اتحقنناء شلننا مركننز الخنندمات اتلنترونيننة
والمعرضية ـ ت نة المعلومات ـ منع شخالئ نا من المنوظاي التنابعي للمع ند منع تنلينف
شدارة ت ن نة المعلومننات بسننرعة شمننالح جميننع األعتنناب لمع نند الدراسننات وال وننوث
اتحقائية وكلية الواس ات والمعلومات .
 بننناء علننا المننذكرة المعرورننة بشن ( يننارة األسننتاإ النندكتور نائننب رئننيس الجامعننةللدراسننات العليننا وال وننوث لوضننور ورتننة عمننل عشدارة الجامعننات لمخرجننات ال وننث
العلمننا والتننولوجيننا بمدينننة تنننج ا القنني ع ضننا الاتننرة منن  17ـ  28أكتننوبر
(2016م).
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القـرار  :قرر المجلس المواضقنة علنا انضنمام جامعنة القناهرة لشن نة التعناو( العلمينة
للجامعات المرموقة علا ريت الورير.

تئو( أعضاء هيئة التدريس
كلية التجارة
 عدم المواضقة علا اقتراح النلية المواضقة علنا مونو الجنزاء (اتننذار) الموقنع علناأربعة م السادة المدرسي المساعدي بقسم شدارة األعماب بالنلية.
 عدم المواضقة علا موو الجزاء (عقوبة الخقم من األجنر لمندة ثالثنة أينام) الموقنععلننا السننيد /أحمنند سنناما سننعيد العننزي (المنندرا المسنناعد بقسننم الريارننة والت ن مي
بالنلية).

كلية العلوم
 عنندم المواضقننة علننا موننو الجننزاءات الموقعننة علننا النندكتورة  /س ن ام كمنناب مومنند(المدرا بقسم الايزياء بالنلية).

كلية التمريف
 بننناء علننا المننذكرة المعرورننة بشنن ( حالننة األسننتاإة النندكتورة  /سننميرة شبننراهيممقنننتاا الشنننرقاو (األسنننتاإ المتانننرذ بقسنننم التمنننريف ال نننا نا الجراحنننا) بنلينننة
التمريف.
قننرر المجلننس المواضقننة علننا رأ المستشننار القننانونا للجامعننة بتنايننذ الخقننم منن
مستوقات ا الش رية قا للمواضقة السابقة م األستاإ الدكتور رئيس الجامعة.

كلية القيدلة
 بننناء علننا المننذكرة المعرورننة بش ن ( عنندم المواضقننة علننا تعينني القننيدلا /مومنندتوضينننت مومننند نمنننر (المننندرا المسننناعد بقسنننم النيميننناء العضنننوية القنننيدلية) بنلينننة
القيدلة بوظياة مدرا.
قرر المجلس شحالة الموروع شلا المستشار القانونا للجامعة.

لـوائــح
كلية اآلداي
 بناء علا ختناي األسنتاإ الندكتور عميند كلينة اآلداي بشن ( الالئونة المالينة ل رننامالماجستير المشتر ضا اللغة والثقاضة اتس انية بنلية اآلداي.
القننـرار  :واضننت المجلننس مننع االلتننزام بنسننب التو يننع والقواعنند التننا أقرهننا مجلننس
الجامعة بجلسته رقم ( )1152بتاريخ (2016/5/31م).
 المواضقة علنا ختناي األسنتاإ الندكتور أمني المجلنس األعلنا للجامعنات بشن ( رأمجلس الجامعة ضا التعديالت التا أجري علا الالئوة المقترحة لقسم اللغنة اليونانينة
الوديثة وآداب ا بنلية اآلداي.
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كلية التجارة
 المواضقننة علننا مقتننرح الئوننة بنننالوريوا التجننارة بنظننام التعلننيم ع ن بعنند والتعلننيمالمدم بالنلية.

كلية العالر الت يعا
 بناء علا ختاي األستاإ الدكتور عميد كلية العنالر الت يعنا بشن ( شلغناء الاقنرة ()2م نص المادة ( )161منرر ( )4م الالئوة التنايذية لقانو( تنظيم الجامعات.
قرر المجلس شحالة الموروع شلا المستشار القانونا للجامعة.

كلية الزراعة
 -المواضقة علا الالئوة الداخلية لموتة التجاري وال ووث الزراعية بالنلية

وحدات إات ابع خا
كلية ب ققر العينا
 المواضقنة علننا قننرار مجلننس تننئو( خدمننة المجتمننع وتنميننة ال يئننة بجلسننته المنعقنندةبتاريخ (2016/10/17م) القارا بالمواضقة علا شنشناء وحندة ققنر العيننا للخندمات
الت ية والمجتمعية (وحدة إات ابع خا ) بنلية ب ققر العينا.
 المواضقة علا قنرار مجلنس تنئو( خدمنة المجتمنع وتنمينة ال يئنة بجلسنته المنعقندةبتاريخ (2016/10/17م) القارا بالمواضقة علنا رنم وحندتا مركنز التعلنيم المتتنور
ومركننز المننؤتمرات وخنندمات الضياضننـة وحنندتي إات ننابع خننا بالنليننـة ضننـا وحننـدة
واحــدة باسم مجمع التعليم المتتور ( Learning Resource Complex ( L R
 )Cبنلية ب ققر العينا.
 المواضقنة علننا قننرار مجلننس تننئو( خدمننة المجتمننع وتنميننة ال يئننة بجلسننته المنعقنندةبتننناريخ (2016/10/17م) القارنننا بالمواضقنننة علنننا خقنننم النسنننب المقنننررة بالئونننة
الوحدات والمراكز إات التابع الخا بنلية ب ققر العينا.

شدارة الجامعة
 بش ( الالئوة الداخلية لوحدة عمتود اتعاقةع بجامعة القاهرة (2016/2015م).القـرار  :واضت المجلس مع العرض علنا السنيد /أمني عنام الجامعنة تعنادة منياغة
بعف المواد ب ا.

اتااقيات التعاو(
كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2015/12/21م) القارا بالمواضقة علنا منذكرة التاناهم بني (جامعنة القناهرة ـ كلينة
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االقتقنناد والعلننوم السياسننية) ولجنننة األمننم المتونندة االقتقننادية تضريقيننا (أديننس أبابننا
شثيوبيا) .

كلية التجارة
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2016/4/17م) القارننا بالمواضقننة علننا مننذكرة التانناهم بنني (كليننة التجننارة جامعننة
القنناهرة مركننز ال وننوث والدراسننات التجاريننة) مننع (و ارة الشن اي والريارننة) بواليننة
الخر وم ـ السودا() .

كلية الزراعة
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2016/10/13م) القارنننا بالمواضقنننة علنننا بروتوكنننوب التعننناو( العلمنننا ضنننا المجننناب
ال وثننا علننا حيوانننات التجنناري بنليننة الزراعننة ـ وتننركة ناتشننيراب ولنننس مقننر
للمستوضرات الت ية بنلية الزراعة.
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2016/10/13م) القارنننا بالمواضقنننة علنننا اتاننناق علمنننا بننني (جامعنننة القننناهرة )
و(المركز العلما المقـر للم دعي والم تننري (تونـ اتنشنـاء) ـ  )ESCIبنلينة
الزراعة.
 المواضقننة علننا قننرار مجلننس الدراسننات العليننا وال وننوث بجلسننته المنعقنندة بتنناريخ(2016/10/13م) القارا بالمواضقة علا منذكرة التاناهم بني جامعنة القناهرة (مجمنع
المعامل ال وثينة لجامعنة القناهرة)  CURRكلينة الزراعنة والمركنز اتقليمنا التااقينة
بننا ب للتنندريب ونقننل التننولوجيننا للنندوب العربيننة ضننا مقننر (المركننز اتقليمننا تتااقيننة
با ب للتدريب ونقل التننولوجيا مقر . )BCRC

كلية التب ال يتر
 بن ناء علننا اقتننراح النليننة المواضقننة علننا بروتوكننـوب التعننـاو( المشننـتر بيننـ كليننـةالتب ال يتر (مركز التوالينل والدراسنات التت يقينة ال يترينة) ومقننع ميندب شيسن
للقاحات ال يترية (مياا ).
قرر المجلس عرض الموروع علا المجالس المختقة.

شدارة الجامعة
 بش ن ( المواضقننة م ن حيننث الم ننـدأ علننـا مشننـروع بروتوكننـوب التعنناو( بنني جامعننةالقاهرة وو ارة اآلثار علا أ( يضم ال روتوكوب كنال من (كلينة اآلثنار ـ كلينة التختني
اتقليما والعمرانا).
قرر المجلس عرض الموروع علا المجالس المختقة.
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تئو( التالي
كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 عدم المواضقة علا االلتمناا المقندم من التال نة /روا( ع ند النرموة مومنود أحمندلنقل ننا م ن جامعننة بنننا سننويف (كليننة الدراسننات االقتقننادية والعلننوم السياسننية) شلننا
جامعة القاهرة (كلية االقتقاد والعلوم السياسية).
 بنننناء علنننا اقتنننراح النلينننة المواضقنننة علنننا تووينننل التنننالي مننن كليتنننا الدراسننناتاالقتقادية والعلوم السياسية بجامعتا (األسنندرية ـ بنا سنويف) النذي يتنواضر ضني م
الود األدننا للق نوب بالنلينة ورضنف التنالي النذي ال يتنواضر ضني م الوند األدننا للق نوب
بالنلية.
قرر المجلس اتحا ة علما مع الت كيد علا أ( النقل اتدار لناضنة السننوات وأيضنا ال
يؤخننذ الونند األدنننا للق ننوب بالنليننة والتوويننل شلي ننا تت يقننا لقننرارات المجلننس األعلننا
للجامعات ضا هذا الش (.

كلية التجارة
 بننناء علننا ختنناي األسننتاإ النندكتور عمينند كليننة التجننارة بش ن ( قيننام بعننف نناليالدراسات العلينا بالنلينة بتقنديم تن ادات لغنة شنجليزينة ( )TOEFLمنزورة أو غينر
أملية ومادرة ع ج ة غير المنو ب ا شمدار الش ادة وها اتميديس .
قننرر المجلننس شحالننة المننذكرة للتوقيننت بنناتدارة المركزيننة للشننئو( القانونيننة علننا أ(
تعرض نتيجة التوقيت علا مجلس الجامعة تعماب تئونه.
 بناء علا االلتماا المقدم م التال ة /شسراء مومود مومد أحمد حسن لنقل نـا منـجامعة القاهرة (كلية التجارة انتساي موجه) شلا (كلية التجارة ضرع الشيخ ايد تنع ة
اللغة اتنجليزية) بالجامعة.
قرر المجلس عدم المواضقة علا االلتماا المعروض لعدم تواضر الشرو .

كلية ب ققر العينا
 بناء علا االلتماا المقدم م التال ة /هايد حمد حامند مومند لنقل نا من جامعنةسوهار (كلية التب) شلا جامعة القاهرة (كلية التب).
قننرر المجلننس المواضقننة علننا نقننل التال ننة المننذكورة مننع شلزام ننا بنتابننة شقننرار
بإعادة مادتي أوشعادة السنة الدراسية وتت يت الالئوة الدراسية بالنلية.

كلية ب الام واألسنا(
 بننناء علننا االلتمنناا المقنندم م ن التالننب  /أحم ند السننيد أبننو الاتننوح بمنوننه ضرمننةاستثنائية تعادة قيده بالعام الجامعا (2017/2016م) بنلية ب الام واألسنا(.
قننرر المجلننس عنندم المواضقننة علننا االلتمنناا المعننروض وشحالننة الش ن ادة الت يننة شلننا
السننيد األسننتاإ النندكتور منندير الققننر العينننا التعليمننا الجدينند ل يننا( منند مننوت ا من
الناحية الشنلية وموة ال يانات الواردة ضي ا وعما شإا كنا( المندعو /أحمنـد السنيد أبنو
الاتوح له ملف مررا أم ال.
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كلية اتعالم
 بناء علا ختاي الدكتور رئنيس المنتنب الثقناضا لسناارة دولنة النوين بشن ( النتظلممن رضننف قينند ال احثننة  /مننا ع نند الومينند ع نند الرسننوب ضننرر بدرجننة النندكتوراه بنليننة
اتعالم.
قرر المجلس شحالة الموروع شلا المستشار القانونا للجامعة

شدارة الجامعة
 المواضقة علا ختاي األستاإ الدكتور نائنب رئنيس الجامعنة لشنئو( التعلنيم والتناليبش ( ق وب التنالي الواضندي بالنلينات المرتنوي شلي نا توقيقنا لتوج نات الدولنة نونو
تشجيع ق وب التالي الواضدي .
مع الت كيد علا النليات بعدم رضف التالي الواضدي .
 بناء علا المذكرة المعرورنة بشن ( شعاناء التنالي الوامنلي علنا مينداليات رنمبعثنننة مقنننر للجامعنننات مننن المقنننروضات الدراسنننية للعنننام الجنننامعا (2017/2016م)
تدعيما وتشجيعا وتوايزا ل م.
قننرر المجلننس المواضقننة والت كينند علننا قننرار مجلننس الجامعننة السننابت بإعاننائ م م ن
الرسوم.
 بناء علا ختاي الدكتور رئيس المنتب الثقاضا لساارة دولة النوي بالقناهرة بشن (شعااء الي الدراسات العليا النويتيي م سداد الرسوم الدراسية المقررة علي م عند
التقديم والسماح ل م بدخوب االخت ارات لوي ورود المواضقات األمنية وسنداد الرسنوم
الدراسية.
قرر المجلس المواضقة علا الختاي المعروض المنا أننه م عنوث وتضنمنه السناارة
وش( لم ين م عوثا يُلزم بدضع المقروضات.
 بنناء علنا ختناي الندكتور القنائم ب عمناب الملوقينة الثقاضينة لسناارة المملننة العربينةالسعودية بش ( االلتمناا المقندم من التالنب /منقنور حربنـا ال اهنـوت تعنـادة قينده
بنلية ال ندسة.
قرر المجلس المواضقنة علنا ق نوب االلتمناا المعنروض منع شلزامنه بنإجراء التعنديالت
التا أقرت ا اللجنة مع عرر ا علا اللجنة مرة أخر .
 بناء علا المذكرة المعرورة بش ( ق وب التالي الماقولي م الجامعات الونومينة شلناجامعة القاهرة للعام الجامعا (2017/2016م).

قرر المجلنس المواضقنة علنا ق نوب جمينع التنالي الماقنولي النذي تقندموا هنذا العنام
(2017/2016م)  .وبدءا م العنام القنادم (2018/2017م) ال يق نل نالي ماقنولو(
شال م جامعة القاهرة ضق .
 عدم المواضقة علا االلتمناا المقندم من التال نة /أسنماء مومند مومند مومند مومندلنقل ا م كلية ب جامعة أسيو شلا جامعة القاهرة (كلية التب) .
 المواضقننة علننا االلتمنناا المقنندم م ن التال ننة /كاميليننا مومنند ع نند المنننعم لنقل ننا م نجامعة الايوم (كلية الزراعة) شلا جامعة القاهرة (كلية الزراعة) .

مركز المعلومات – جامعة القاهرة
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مسائل مالية
شدارة الجامعة
 المواضقة علا ختناي األسنتاإ الندكتور مندير مركنز جامعنة القناهرة للت اعنة والنشنرلرضع قيمة كراسة االمتوانات م ( 5قروي) للورقة شلا ( 7,5قروي) .
 المواضقة علا قيام مركنز جامعنة القناهرة للتعلنيم الماتنوح بندعم القنناديت الخامنةالمركزية بم ل  30000000جنيه (ضق ثالثو( مليو( جنيه الغير) شسن اما ضنا تناينذ
المشروعات الن ر بالجامعة.

ت رعات وهـدايـا
كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 المواضقة علا قيام تركة أوراسنوم بعمل تجديدات قاعة ساويرا والغرضنة الملوقنةوقاعننة الترجمننة ك ديننة للنليننة بإجمننالا م لن ( 1,295,000مليننو( ومائتننا( وخمسننة
وتسعو( ألف جنيه ال غير) مـع الشنــر.

كلية ب ققر العينا
 المواضقة علا الت رع المقدم م الدكتور /مومد ن يل مومد أحمد (المدرا المسناعدبقسننم األتننعة) بنليننة ننب ققننر العينننا بم ل ن  50,000جنيننه (خمسننو( ألننف جنيننه
مقننر ال غيننر) لقننالح مننندوق تتننوير الدراسننات العليننا ودعننم ال وننوث العلميننة.مننع
الشنر.

كلية التب ال يتر
 المواضقة علا ق وب الت رع المقدم م أحند المت نرعي بم لن وقندره  681900جنينه(ستمائة وواحد وثمانو( ألاا وتسعمائة جنيه مقر ال غير) للسنيد األسنتاإ الندكتور/
ضتوا السنيد شبنراهيم سنعد األسنتاإ بقسنم الندواج بنلينة التنب ال يتنر وإلنك لشنراء
أج زة علمية لمعامل قسم أمراض الدواج بالنلية.مع الشنر.

اجــــا ات
كلية العلوم
 المواضقنننة علنننا احتسننناي الاتنننرة مننن (2016/5/1م) حتنننا (2016/6/27م) التننناتجاو ها السيد  /أحمد مقتاا حمزة (المعيند بقسنم الالنك واألرمناد الجوينة بالنلينة)
علا شن ا شجا ة خامة بدو( مرتب عقب انت اء اتجا ة الدراسية الممنوحة لسيادته.
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كلية ب ققر العينا
 المواضقنننة علنننا احتسننناي الاتنننرة مننن (2016/7/1م) حتنننا (2016/8/23م) التننناتجاو ها األستاإ الدكتور  /أحمد مومد شسماعيل هاتم (األستاإ بقسنم الجراحنة العامنة
بالنلية) عقب انت اء اتعارة الممنوحة لسيادته علا أن ا شجا ة خامة بدو( مرتب.

كلية القيدلة
 المواضقنننة علنننا احتسننناي الاتنننرة مننن (2015/10/1م) حتنننا (2016/6/28م) التننناتجاو ت ننا السننيدة  /منننة مننالح النندي أحمنند (المنندرا المسنناعد بقسننم العقنناقير
بالنليننة) عقننب انت نناء اتجننا ة الدراسننية الممنوحننة لسننيادت ا علننا أن ننا شجننا ة خامننة
بدو( مرتب.

ان ـاء خـدمـة
كلية العلوم
 المواضقننة علننا اعت ننار النندكتور  /رننياء النندي ضننو راغننب (المنندرا بقسننم الالننكواألرمننناد الجوينننة بالنلينننة) مسنننتقيال مننن عملنننه واعت نننار خدمتنننه منت ينننة بننندءا مننن
(2013/10/1م) تنناريخ انقتاعننه عن العمننل عقننب انت نناء اتجننا ة الخامننة الممنوحننة
لسيادته لمراضقة الزوجة وإلك قا لنص المادة ( )117م قانو( تنظيم الجامعات.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة.

كلية ب ققر العينا
 المواضقة علا اعت ار األستاإ الدكتور /رضيت ميخائيل تواته (األستاإ المتانرذ بقسنمالاسننننيولوجيا بالنليننننة) مسننننتقيال منننن عملننننه واعت ننننار خدمتننننه منت يننننة بنننندءا منننن
(2014/6/1م) تنناريخ انقتاعننه ع ن العمننل عقننب انت نناء اتجننا ة الخامننة الممنوحننة
لسيادته لمراضقة الزوجة وإلك قا لنص المادة ( )117م قانو( تنظيم الجامعات.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.

كلية القيدلة
 المواضقنننة علنننا شن ننناء الخدمنننة للقنننيدالنية /تنننري ع ننند الوننننيم توضينننت (المننندراالمسننناعد بقسنننم النيميننناء التوليلينننة بالنلينننة) واعت نننار خننندمت ا منت ينننة بننندءا مننن
(2014/11/29م) وإلننك بس ن ب انقتاع ننا ع ن العمننل عقننب انت نناء اتجننا ة الدراسننية
الممنوحة لسيادت ا.
منع شلننزام سننيادت ا بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا علي ننا من التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة ومتال ت ا ورامن ا بالناقات.

كلية التب ال يتر
 المواضقننة علننا اعت ننار األسننتاإ النندكتور /منقننور مومننود منقننور (األسننتاإ بقسننمالتولينند والتناسننل والتلقننيح اتمننتناعا بالنليننة) مسننتقيال م ن عملننه واعت ننار خدمتننه
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قنا لننص المنادة

منت ية بدءا م (2015/9/21م) تناريخ انقتاعنه عن العمنل وإلنك
( )117م قانو( تنظيم الجامعات.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
 المواضقننة علننا اعت ننار النندكتور  /عننادب مومنند لع ن ع نند الغاننار (المنندرا بقسننمالرقابة القوية علا األغذية بالنلية) مستقيال م عمله واعت نار خدمتنه منت ينة بندءا
م (2015/9/4م) تاريخ انقتاعه ع العمل عقب انت ناء اتجنا ة الخامنة الممنوحنة
لسيادته لمراضقة الزوجة وإلك قا لنص المادة ( )117م قانو( تنظيم الجامعات.
مع شلزام سيادته بسداد ما قد ينو( مستوقا عليه م التزامات مالية ق ل النلينة
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
 المواضقة علا اعت ار الدكتور  /توضيت ع د العزيز ع د المققود أبو الليل (المندرابقسنننم ال اثولوجينننا بالنلينننة) مسنننتقيال مننن عملنننه واعت نننار خدمتنننه منت ينننة بننندءا مننن
(2015/6/23م) تنناريخ انقتاعننه عن العمننل عقننب انت نناء اتجننا ة الخامننة الممنوحننة
لسيادته لمراضقة الزوجة وإلك قا لنص المادة ( )117م قانو( تنظيم الجامعات.
واضت المجلس مع شلزام سيادته بسداد ما قد ينو( مسنتوقا علينه من التزامنات
مالية ق ل النلية والجامعة.

المع د القوما للورام
 المواضقة علا شن اء خدمة المعيد  /مومد أمي ع د الوميد (المعيد بقسم ب األورامبالمع د) واعت نار خدمتنه منت ينة بندءا من (2016/7/1م) وإلنك بسن ب انقتاعنه عن
العمل عقب انت اء اتجا ة الدراسية الممنوحة لسيادته .
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه من التزامننات ماليننة ق ننل المع نند
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
 المواضقة علا شن اء خدمـة الت يب /أسامـة أنـور رسنال( (المندرا المسناعد بقسنماألتنعة التشخيقنية بالمع نند) واعت نار خدمتننه منت ينة بنندءا من (2016/7/1م) وإلننك
بس ب انقتاعه ع العمل عقب انت اء اتجا ة الدراسية الممنوحة لسيادته.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه من التزامننات ماليننة ق ننل المع نند
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
 المواضقة علا شن اء خدمة الت يب /أسامة شبنراهيم سنيف النقنر (المندرا المسناعدبقسم األتعة التشخيقية بالمع د) واعت نار خدمتنه منت ينة بندءا من (2015/10/1م)
وإلك بس ب انقتاعه ع العمل عقب انت اء اتجا ة الدراسية الممنوحة لسيادته.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه من التزامننات ماليننة ق ننل المع نند
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
 المواضقننة علننا شن نناء خدمننة الت يننب /مومنند السننيد مومنند ع نند السننالم (المنندراالمسننناعد بقسنننم األتنننعة التشخيقنننية بالمع ننند) واعت نننار خدمتنننه منت ينننة بننندءا مننن
(2015/9/1م) وإلنننك بسننن ب انقتاعنننه عننن العمنننل عقنننب انت ننناء اتجنننا ة الدراسنننية
الممنوحة لسيادته.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه من التزامننات ماليننة ق ننل المع نند
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
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شحالة للمعاي الم نر
كلية القيدلة
 المواضقة علا شحالة األستاإ الندكتور /أتنرة مقنتاا كمناب حسن ع ناد (األسنتاإبقسنم النيميناء القنيدلية بالنلينة) للمعناي الم ننر بندءا من (2016/9/1م) بنناء علننا
التلب المقدم من سنيادته قنا لقواعند التيسنير بالمنادة ( )95مننرر ( )1من القنانو(
رقم ( )47لسنة (1978م)

استـقــاالت
كلية االقتقاد والعلوم السياسية
 المواضقة علا ق وب االسنتقالة المقدمنـة منـ الندكتور  /سنمير شبنراهيم وجينه مومنودع د (المندرا بقسنم اتحقناء بالنلينة) بندءا من (2016/10/1م) وإلنك لضنغو
ناسية وظروة عائلية.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة.

كلية ب ققر العينا
 المواضقننة علننا ق ننوب االسننتقالة المقدمننـة مننـ النندكتور  /ننالب أحمنند ررننا (المنندرابقسم جراحنة القلنب والقندر بالنلينة) بندءا من (2016/6/1م) عقنب انت ناء اتعنارة
الممنوحة لسيادته.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة.
 المواضقننة علننا ق ننوب االسننتقالة المقدمننـة مننـ النندكتورة  /دينننا مومنند ضننو شبننراهيمحمنننودة (المننندرا بقسنننم ال اثولوجينننا اتكلينينينننة والنيميائينننة بالنلينننة) بننندءا مننن
(2015/1/1م) عقب انت اء شجا ت ا الخامة بدو( مرتب لمراضقة الزور.
منع شلننزام سننيادت ا بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا علي ننا من التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة.

كلية التمريف
 المواضقننة علننا ق ننوب االسنننتقالة المقدمننـة مننـ النندكتورة  /هالنننه يويننا سننيد علنننا(المدرا بقسم شدارة التمريف بالنلية) بدءا م (2016/8/1م) .
مع شلنزام سنيادت ا بسنداد منا قند يننو( مسنتوقا علي نا من التزامنات مالينة ق نل النلينة
والجامعة.
 المواضقننة علننا ق ننوب االسننتقالة المقدمننـة مننـ النندكتورة  /سن ام أحمنند مومنند الجمنناب(المدرا بقسم تمريف الواالت الورجة والتوارئ بالنلية) بدءا من (2016/8/1م)
عقب انت اء شجا ت ا الخامة بدو( مرتب لرعاية التال لظروة عائلية.
منع شلننزام سننيادت ا بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا علي ننا من التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة.
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كلية ب الام واألسنا(
 المواضقننة علننا ق ننوب االسننتقالة المقدمننـة مننـ األسننتاإة النندكتورة  /هالننة ع نند الولننيمب جننن (األسنننتاإ بقسنننم المنننواد الويوينننة بالنلينننة) بننندءا مننن (2016/10/1م) وإلنننك
لظروة خامة.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة.
 المواضقة علا ق وب االستقالة المقدمنـة منـ الندكتورة  /عنزة تنوقا شبنراهيم الونداد(المدرا بقسم تقويم األسنا( بالنلية) بدءا م (2016/3/1م) عقنب انت ناء شجا ت نا
الخامة بدو( مرتب لرعاية األسرة (الوالدة) .
مع شلنزام سنيادت ا بسنداد منا قند يننو( مسنتوقا علي نا من التزامنات مالينة ق نل النلينة
والجامعة.

كلية ال ندسة
 المواضقة علا ق وب االستقالة المقدمـة مـ الم ندا  /عمنر خالند تننر (المندراالمسنناعد بقسننم هندسننة الواس ن ات بالنليننة) بنندءا م ن (2016/10/1م) عقننب انت نناء
اتجا ة الدراسية الممنوحة لسيادته.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.
 المواضقة علا ق وب االستقالة المقدمة م الم ندا /المعتز باع مومد مومد حجناي(المنندرا المسنناعد بقسننم هندسننة الريارننيات والايزيقننا ال ندسننية بالنليننة) بنندءا م ن
(2016/9/15م) عقب انت اء اتجا ة الدراسية الممنوحة لسيادته.
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه م ن التزامننات ماليننة ق ننل النليننة
والجامعة ومتال ته ورامنه بالناقات.

كلية التختي اتقليما والعمرانا
 بناء علا اقتراح النلية عندم المواضقنة علنا ق نوب االسنتقالة المقدمنة من الندكتورة /رانيننا بيننوما جنناد أحمنند (المنندرا بقسننم التختنني العمرانننا) بنليننة التختنني اتقليمننا
والعمرانا بدءا م (2015/11/1م) وإلك لظروة أسرية.
قـرر المجلس شرجاء المورـوع للجلسة القادمة.

كلية الواس ات والمعلومات
 المواضقة علا ق وب االستقالة المقدمـة مـ الدكتور  /مومند مقنتاا مومند هنرا((المدرا بقسم علوم الواسب بالنلية) بدءا م (2016/5/26م) عقب انت اء شجا تنه
الخامة بدو( مرتب لمراضقة الزوجة..
مننع شلننزام سننيادته بسننداد مننا قنند ينننو( مسننتوقا عليننه من التزامننات ماليننة ق ننل
النلية والجامعة .
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المع د القوما للورام
 المواضقننة علننا ق ننوب االسننتقالة المقدمننـة مننـ النندكتورة  /أميننرة ع نند الننرا ق مومنندالغريب (المدرا بقسم األتنعة التشخيقنية بالمع ند) بندءا من (2016/9/1م) عقنب
انت اء شجا ت ا الخامة بدو( مرتب لمراضقة الزور.
مع شلزام سنيادت ا بسنداد منا قند يننو( مسنتوقا علي نا من التزامنات مالينة ق نل المع ند
والجامعة.

