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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣٨بتاريــخ )٢٠١٥/٢/١٦م(

أوالً :الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس.
ثانيا ً :الترحيب وتھنئة األستاذ الدكتور /محمد مصطفى لطيف منصور لطيف بمناسبة
تعيين سيادته عميداً للمعھد القومى لألورام ،وتوجيه الش كر والتق دير لألس تاذ
الدكتور /عالء محمد على الحداد عميد المعھد القومى لألورام السابق على م ا
بذله من جھد متميز فى أثناء فترة عضوية سيادته بالمجلس.
ثالثا ً :طلب األستاذ الدكتور رئيس الجامعة الوق وف دقيق ة ح داد عل ى أرواح الش ھداء
تغم دھم ﷲ برحمت ه وألھ م أس رھم الص بر والس لوان ث م أص در المجل س البي ان
التالى :
" ت دين أس رة جامع ة الق اھرة العم ل اإلجرام ي اإلرھ ابي الجب ان ال ذي ارتكبت ه
عصابات مايسمى تنظ يم داع ش ال دموي اإلرھ ابى ،وذل ك ب ذبح مجموع ة م ن
أبناء الشعب المصرى الشرفاء ال ذين س عوا ف ى األرض طلب ا ً لل رزق ول م يك ن
ل ديھم أب داً أى ص لة بإش كاليات سياس ية أو غي ر سياس ية ،إن ھ ذا الفع ل
الخس يس والجب ان وال ذى يتن افى م ع أبس ط المب ادىء اإلنس انية
ويؤك د أن ھ ذا التنظ يم المج رم ق د تج رد م ن دين ه وإنس انيته وھ و مايس تدعى
توحيد الجھود يداً واحدة قيادة وحكومة وشعبا ً خلف قواتن ا المس لحة الباس لة،
وتؤك د الجامع ة أن م ا قام ت ب ه قواتن ا الجوي ة فج ر الي وم االثن ين المواف ق
 ٢٠١٥/٢/١٦من ضربات جوية لتجمعات ھؤالء اإلرھابيين فى ليبيا ھ و ح ق
مشروع للدفاع عن النفس تؤيده الجامع ة وتبارك ه ،كم ا تؤك د جامع ة الق اھرة
أن رس الة ھ ذا التنظ يم اإلرھ ابى م ن العم ل الجب ان ال ذى أق دم علي ه ليس ت
موجھه الى مص ر فق ط ،وإنم ا ھ ى موجھ ة ال ى الع الم واإلنس انية أجم ع وھ و
مايستدعى توحيد الجھود الدولية لمواجھته والقضاء عليه ،إن جامعة القاھرة
إذ تنعى إلى الشعب المصرى ھذه األرواح الكريمة التى ذھبت شھداء إلى ربھا
ف ى س بيل الس عى عل ى رزقھ ا ت دعوه إل ى التك اتف ي داً واح دة ف ى مواجھت ه،
وتدعو ﷲ لھم بالمغفرة والرحمة وألسرھم بالصبر والسلوان ،حمى ﷲ مص ر
وش عبھا م ن ك ل س و ًء " ث م أك د المجل س عل ى تجمي د الفعالي ات ح داداً عل ى
أرواح الشھداء ".
رابع ا ً :ق دم األس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة باس مه وباس م أعض اء المجل س الم وقر
خ الص التع ازى لل دكتور /أحم د محم ود يس رى عمي د كلي ة التخط يط اإلقليم ى
والعمران ى لوف اة وال ده وق دم س يادته التع ازى لألس تاذ ال دكتور /ف اروق
عبد الباقى العقدة محافظ البنك المركزى السابق فى وفاة شقيقه.
خامس ا ً :تح دث األس تاذ ال دكتور /خال د محم د عب د الم نعم زك ى ـ وكي ل كلي ة التج ارة
لشئون التعليم والطالب عن نظام االمتحانات الجديد الذى يطبق فى الكلية لھذا
الع ام كم ا ش رح أھ داف الكلي ة م ن وراء تطبي ق ھ ذا النظ ام ومزاي اه وآلي ات
تنفيذه ونتائج التجربة وتقييمھا ،على أن تدرس كل كلي ة ھ ذا النظ ام وإمكاني ة
تطبيقه بھا طبقا ً لظروفھا.
 وفى ھذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
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الدكتور /عز الدين عمر أبو ستيت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطـالب
الدكتور /جمال عبد الناصر مدبولى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئـة

االس تعانة بم ن ت راه اللجن ة لدراس ة آلي ة إلنش اء مرك ز تط وير االمتحان ات
وبن ك األس ئلة عل ى أن يك ون مرك زاً تابع ا ً للجامع ة ،وتق ديم تقري ر
بما تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.
سادسا ً :اإلحاطة عل ًم ا بمتابع ة أداء الكلي ات والمعاھ د والوح دات األخ رى التابع ة لھ ا
بما يرتقى باألداء الكلي ويضمن لھا التنافسية بين الجامعات.
وق ام األس تاذ ال دكتور /وائ ل ش ندى م ن مرك ز ض مان الج ودة بع رض بي ان
الكليات التى أرسلت النماذج المطلوبة وأحاط المجلس علما ً بالكليات الت ى ل م
ترد بالبيانات المطلوبة من الجامعة لالعتماد.
وف ى ھ ذا الص دد ق رر المجل س إعط اء فرص ة أخي رة ف ى موع د غايت ه
يوم االثنين الموافق )٢٠١٥/٢/٢٣م( الستكمال األوراق المطلوبة.
سابعا ً :اإلحاطة علما ً باتفاقيات التعاون:
 اتفاقي ة ب ين جامع ة الق اھرة وش رطة دب ى باإلم ارات
يوم )٢٠١٥/١/٢٤م(.
 اتفاقي ة بي ـن جامع ة الق اھرة وجامع ة بومباس ا بكيني ا
يوم )٢٠١٥/٢/٤م(.
ثامنا ً :اإلحاطة علما ً بالزيارات التالية:
 زي ارة األس تاذ ال دكتور نائ ب وزي ر التعل يم الع الى الص ينى
يوم )٢٠١٥/١/٢٧م(.
 زي ارة األس تاذ ال دكتور /ت ورى سترس دال م ن جامع ة ب رجن ب النرويج
يوم )٢٠١٥/٢/١١م(.
 زيارة سفير بولندا ورئيس جامعة كراكوف يوم )٢٠١٥/٢/١٢م(.
 زيارة وفد من ھيئة النشر الدولية يوم )٢٠١٥/٢/١٥م(.
 زيارة د .أندرو مترى ـ يوم )٢٠١٥/٢/١٥م(.

المصـادقــــات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم ـاع مجل ـس جامع ـة القاھ ـرة الجلس ـة رق ـم )(١١٣٧بتاريـخ )٢٠١٤/١٢/٢٩م(.
 المصادقة على قـرارات السيد األس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة الص ادرة ب التفويضم ـن مجل ـس الجامع ة خ الل الفت رة م ن )٢٠١٤/١٢/٣٠م( حت ى
)٢٠١٥/٢/١٦م(في المجاالت التالية:
 -١منح الدرجات العلمية بمرحلتى )الليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(.
 -٢تعي ين أعض اء م ن الخ ارج بمج الس الكلي ات ،وض م أس اتذة لمجالس ھا ،وذل ك طبق ا ً
للفق رتين )ج ـ( و )ھ ـ( م ن الم ادة ) (٤٠م ن الق انون رق م ) (٤٩لس نة )١٩٧٢م(
فى شأن تنظيم الجامعات.
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 -٣قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 -٤مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
 -٥وق ف قي د وقب ول أع ذار الط الب بمرحلت ى )الليس انس أو البك الوريوس(
و)الدراسات العليا(.
 -٦قبول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع.
 -٧تقري ر إنھ اء خدم ة أعض اء ھيئ ة الت دريس ال ذين ل م يع ودوا خ الل س تة أش ھر
من تاريخ االنقطاع.
 -٨ح االت تص حيح بيان ات ال درجات العلمي ة الت ى ح دث فيھ ا خط أ ،وتتطل ب الع رض
عل ى مجل س الجامع ة ،وذل ك بع د مراجعتھ ا م ن اإلدارة المركزي ة للش ئون القانوني ة
بالجامعة.
 -٩حاالت ندب أعضاء ھيئة التدريس من خارج كليات الجامعة.
 -١٠إص دار ق رارات إنھ اء الخدم ة ف ى ح االت انقط اع أعض اء ھيئ ة الت دريس
والھيئ ة المعاون ة المنت دبين أو المع اريين أو م ن يعم ل بش كل غي ر رس مى
تحت أى مسمى لدى أى جھة أخرى خارج الجامعة.
 -١١تف ويض الس يد األس تاذ ال دكتور نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث
ف ى اعتم اد بع ض الموض وعات نياب ة ع ن الس يد األس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة
فى قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاھرة.

تعييـــنات
كلية اآلداب
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ھند فكرى محمد حسين فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات( بالكلية.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ھبة يوسف محمد ھاشم حماد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم االقتصاد( بالكلية.
الموافقة على تعيـــين الدكتورة  /منى فريد محـــمد بدران فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم االقتصاد( بالكلية.
الموافقة على تعيين الدكتورة  /حنان حسين رمضان نظير فى )وظيفة أستاذمساعد(الشاغرة )بقسم االقتصاد( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ليلى عثمان مھران الزينى فى)وظيفةأستاذ(الشاغرة)بقسم اإلحصاء( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /علياء رشدى زھران فى )وظيفة أستاذ( الـــشاغرة)بقسم اإلحصاء( بالكلية.
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كلية التجارة
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عبد الحميد مصطفى عبد الحميد محمد فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الرياضة والتأمين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعـــيين الدكتور  /وليد خالد أحمد البلك فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم إدارة األعمال( بالكلية.

كلية العلوم
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /س ليمان مھ اود عب د اللطي ف س ليمان ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /أمي رة محم د س ليمان فت يحفى)وظيفةمدرس(الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /جم ال محم د مرس ى منص ور ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم علم الحيوان( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /محم د الس يد محم د الش قرفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /نج الء نبي ل رض وان أحم د المنج ىفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم األمراض الجلدية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /يحي ى محم د الفيص ل الرف اعىفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ميخائي ل ودي ع ميخائي ل عب د المس يحفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين ال دكتور /عم ر محم ود ع ز ال دين الحفن ى محم ود ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد محمد عصام الدين توكـل أبو السعود توك ل ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ياسر حمادة أحمد على فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /بسمه محمد مدحت على محمد فى )وظيفة م درس(الشاغرة )بقسم الروماتيزم والتأھيل( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ش يرى نبي ل نجي ب رزقفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أشرف عبد الموجود على بسيونى فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد محمد مختار عرنوس فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /كامل عبد العزيز محمد عبد ﷲ فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم طب الحاالت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أسامة محمد عبد الحميد طايع فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم طب الحاالت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /إيمان محمد محمد حمزة فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /داليا أحمد محمد سيد أحمد فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الصحة العامة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نرمين حمدى محمد سيد زعويلهفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الطب المھنى والبيئى( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /رشا فاروق محمد صفوت فى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.

كلية العالج الطبيعى
د مس

عد

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /دالي ا محم د محمفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم العلوم األساسية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /حم ادة الس يد عب د ﷲ س ليمان ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراحـل النم ـو والتط ـور وجراحتھ ـا عن د
األطفال( بالكلية.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ھ انى محمفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم أشعة الفم( بالكلية.

ود عم

ر عاي

د

كلية الصيدلة
افعى

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /أحم د حس ن حس نى الشفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /نھ اد إب راھيم عي د محم دفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم األدوية والسموم( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين ال دكتورة  /س ينار س يد ف ؤاد عب د الس الم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سـارة نجيب الھالل ـى فري ـد عب د الص مد ج وھر ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /محم د عب د ﷲ أحم د عب د ﷲ ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بالكلية.
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 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة يسرى مص طفى عيس ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم العقاقير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد محمود محمود الكرداوى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الكيمياء الصيدلية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /بيت ر أمي ر حل يم عب د المل ك ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الكيمياء العضوية( بالكلية.

كلية الھندسة
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد حسن عبد الحميد ماضى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الھندسة اإلنشائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /مصطفى محمد عبد الوھاب فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الھندسة اإلنشائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /أحمد عبد الحافظ حسنين فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم ھندسة القوى الميكانيكية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نورا فتحى عبد السالم محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم ھندسة تكنولوجيا اإلشعاع( بالكلية.
الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد إبراھيم محمود الھوارى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم ھندسة القوى واآلالت الكھربية( بالكلية.

كلية الطب البيطرى
 بناء على مذكرة بشأن حالة الدكتور /محمود درديرى محمد الحريرى )المدرسبقسم الميكروبيولوجيا( بكلية الطب البيطرى.
قرر المجلس الموافقة على تعيين الدكتور /محمود درديرى محمد الحريرى فى
وظيفة أستاذ
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /خالد محمد على محمد فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم الجراحة والتخدير واألشعة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نجالء عبد القادر عواض عبد القادر فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الجراحة والتخدير واألشعة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد عبد الرازق صالح الدين أحمد سليمان فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم الخلية واألنسجة( بالكلية.

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تعيين ال دكتور /إيھ اب مع روف مع روف عط ا ﷲ ف ى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.

معھد الدراسات والبحوث التربوية
الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /حم دى محم د ش حاته عرقفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم دراسات الطفولة( بالمعھد.

وب
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كلية التربية النوعية
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /ث روت فتحفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم اإلعالم التربوى( بالكلية.

ى كام

ل ميخائي

ل

المستشفيات الجامعية
الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة /منال رضوان سالم رضوان ـ فى وظيفةزميل )العالج الطبيعى( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر
الجامعى ،وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(،
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة /إيناس حسن السيد حسن ذرد ـ فىوظيفة زميل )الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بمستشفيات جامعة القاھرة
والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر الجامعى ،وذلك طبقا ً للقانون رقم )(١١٥
لسنة)١٩٩٣م(،
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتور /طه عبد المؤمن محمد البھنساوى ـ فىوظيفة زميل )العلوم الطبية البيئية( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة
مدرس بالكادر الجامعى ،وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة ،١٩٩٣
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة /إيمان محمد بھجت أمين الدميرى ـ فىوظيفة زميل )الفارماكولوجيا الطبية( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة
مدرس بالكادر الجامعى ،وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(،

فرع الخرطوم
كلية اآلداب
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /فايز عوض على الخولى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم االجتماع( بالكلية.

تعـــاقــــد
كلية التجارة
 الموافقة على اعتذار األستاذة الدكتورة  /منى محمد أحمد عمار )األستاذ السابقبقسم الرياضة والتأمين بالكلية( عن تجديد تعاقدھا للعام الدراسى )٢٠١٥/٢٠١٤م(
لظروف خاصة

كلية العلوم
 الموافقة على تجديد تعاقد األستاذ الدكتور  /جابر محمد محمد عبد السالم حجاج فىوظيفة )أستاذ غير متفرغ بقسـم علم الحيوان بالكلية( لمدة عام اعتباراً من
)٢٠١٥/٣/٢٧م( مع تحديد قيمة المكافأة المستحقة لسيادته بواقع ) ١٥٠٠جنيه(
شھريا ً فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون
رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
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كلية الھندسة
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على إنھاء تعاقد األستاذ الدكتور /عمرو عبدالعزيز شرف بقسم الرياضيات والفيزيقا الھندسية بالكلية( العتذاره عن استكمال
مدة التعاقد ،وتعاقد األستاذ الدكتور /بولس نجيب سالمة )األستاذ غير المتفرغ
السابق للعمل بقسم األشغال العامة( بذات القسم بالكلية لمدة عامين )أستاذ عامل(
بمكافأة )١٥٠٠جنيه( شھريا ً )على موازنة الجامعة( وذلك فى ضوء نص المادة
) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
وفقا ً لموافقة مجلس الجامعة فى )٢٠١٤/٥/٢٢م( على ما انتھى إليه اللجنة
المشكلة فى ھذا الشأن
القـرار  :وافق المجلس على أن يكون التعاقد اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس
الجامعة.

كلية الزراعة
 الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتور  /مختار عبد المنعم خطاب )األستاذ غيرالمتفرغ من الخارج سابقا ً بالكلية( للعمل بقسم االقتصاد الزراعى بالكلية )متعاقد
عامل( لمدة عامان اعتباراً من )٢٠١٥/١/٤م( مع تحديد قيمة المكافأة المستحقة
لسيادته بواقع ) ٣٠٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون
تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
على أن يكون التعاقد اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تجديد تعاقد األستاذ الدكتور  /محمد أحمد عبد الھادى سراج )األستاذالسابق بالكليـة( للعمل بقسـم الشريعة اإلسالميـة بالكلية )متعاقد عامل( لمدة عام
اعتباراً من )٢٠١٥/١/٢٣م( بمكافأة قدرھا ) ٣٠٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء
نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة
)٢٠١٢م(
 الموافقة على تجديد تعاقـد األسـتاذ الدكتور /رفعـت فـوزى عبد المطلب )األستاذالسابق بالكلية( للعمل بقسـم الشريعة اإلسالمية بالكليـة )متعاقد عامل( لمدة عام
اعتبارا من  ٢٠١٥/١/٢٣بمكافأة قدرھا ) ٣٠٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء نص
المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة
)٢٠١٢م(

تجديد اعارة
كلية طب قصر العينى
 بناء على مذكرة بشأن حال ة ال دكتورة  /من ى س عد مغ ازى أحم د س المان )الم درسبقسم أمراض النساء والتوليد( بكلية طب قصر العينى،
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ق رر المجل س الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة س يادتھا للع ام الث انى اعتب اراً م ن
رة
نة أخي
دة س
ون لم
ى أن تك
 ٢٠١٥/١/١عل

منح ألقاب علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على منح الدكتور  /أشـرف حسين عبـد المحسـن إبراھيم )المدرس بقسمطب الحاالت الحرجة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /سالى صالح الدين محمد السوده)المدرس بقسـم طـب الحاالت الحرجة بالكليـة( اللقب العلمـى )لوظيفـة أستاذ
مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /ھبة ﷲ إسماعيل جودت محمد سعيد)المدرس بقسم األمراض الجلدية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /دينا متولى عبد العزيز سالمة)المدرس بقسم األمراض الجلدية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /حن ان حلم ى محم د محم د الجن دى)الم درس بقس ماألمراض الباطنة الخاصة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على م نح ال دكتورة  /دين ا أحم د مھن ى عثم ان)الم درس بقس م الباثولوجي ااإلكلينيكية والكيميائية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية العالج الطبيعى
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /محم د أحم د محم ود عي د)المدرس بقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراح ـل النم ـو والتط ـور وجراحتھ ـا عن د
األطفال بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /بس نت حم دى عب ده الرف اعى)الم درس بقس م الع الج الطبيع ى الض طرابات الجھ از ال دورى التنفس ى والمس نين
بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /محم د ص الح ال دين محم د حس ن)المدرس بقسم العلوم األساسية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة عل ى م نح ال دكتورة /جيھ ان محم د محم د عب د الخ الق أبوالني ل )الم درسبقسم طب أسنان األطفال بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /ريھ ام محم د حم دى محم ود أب و ال دھب)المدرس بقسم أشعة الفم بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /راني ا الس يد محس ن عب د الس الم)المدرس بقسم األدوية والسموم بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
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 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /م اجى مج دى أحم د عباس)المدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

ى

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى م نح الش يخ ال دكتور /س لطان ب ن محم د القاس مى)ح اكم إم ارة الش ارقة باإلم ارات العربي ة المتح دة( )األس تاذ غي ر المتف رغ بقس م
االجتماع الريفى واإلرشاد الزراعى( بالكلية درجة الدكتوراه الفخرية

المعھد القومى لألورام
 بناء على مذكرة بشأن منح الدكتورة /ھبة نبيل إسماعيل رسالن إستشارى مساعدالباثولوجيا االكلينيكية بمستشفى المعھد القومى لألورام ،اللقب العلمى لوظيفة
إستشارى ،والمعادلة لدرجة أستاذ بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم )(١١٥
لسنة )١٩٩٣م(
قرر المجلس الموافقة على منح سيادتھا اللقب العلمى لوظيفة استشارى.

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة على منح الدكتورة /جيھان محمد عبد ال رحمن الش رنوبى )الم درس بقس متطبيقات الليزر الطبية بالمعھد( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور /مص طفى عص ام زك ى غي ث )األس تاذ المس اعد بقس متطبيقات الليزر الطبية بالمعھد( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

المستشفيات الجامعية
 بناء على مذكرة بشأن منح ال دكتورة /نج ـالء أحم ـد مح ـى ال دين النب ـراوى ـ زمي ل)الفارماكولوجيا( اللقب العلمى لوظيفة أستشارى مساعد بمستشفيات جامع ة الق اھرة
والمعادل ة لدرج ة أس تاذ مس اعد بالك ادر الج امعى ،وذل ك طبق ا ً للق انون
رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(.
قرر المجلس الموافقة على منح سيادتھااللقب العلمى لوظيفة )استشارى مساعد(.
 بن اء عل ى اقت راح المستش فيات الجامعي ة ع دم الموافق ة عل ى م نح ال دكتور /الس يدمحمد السيد بدوى ـ زميل )الكيمياء( بمستشفيات جامعة القاھرة اللقب العلمى لوظيفة
)استشارى مساعد( والمعادلة لدرجة أستاذ بالكادر الجامعى ،وذلك طبق ا ً للق انون رق م
) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(.
ق رر المجل س ع دم الموافق ة عل ى م نح س يادته اللق ب العلم ى لوظيف ة )استش ارى
مساعد(.
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شئون أعضاء ھيئة التدريس
كلية الحقوق
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن تعي ين م ن يح ل مح ل األس تاذ ال دكتور /محم د س امى عب دالصادق )األستاذ بقس م الق انون الم دنى( وعض و مجل س تأدي ب الس ادة أعض اء ھيئ ة
التدريس لتنحيه عن االستمرار فى نظر الدعوى التأديبيـة لألستاذ ال دكتور /أحم د أب و
الوفا محمد حسن األستاذ المتفرغ بكلية الحقوق
ق رر المجل س الموافق ة عل ى أن يح ل أ.د .س امى عب د الب اقى )األس تاذ بقس م الق انون
التجارى( بكلية الحقوق محل األستاذ ال دكتور /محم د س ـامى عب د الص ادق لنظ ر ھ ذه
الدعوى التأديبية فقط.
 بناء على مذكرة بشأن حالة السيدة  /رضوى مجدى شاكر )المدرس المساعد بقس مالمرافعات المدنية والتجارية( بكلية الحقوق .
قرر المجلس الموافقة على الم ذكرة المعروض ة ف ى ض وء القواعدالمس موح بھ ا بح د
أقصى) ٥٠ألف جنيه( ال غير على أن يصرف من الصناديق المركزية.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن حال ة األس تاذ ال دكتور /أحم د محم ود ج اد عط اى )األس تاذبقسم االحصاء( بكلية االقتصاد والعلوم السياسية.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أ.د .المستشار القانونى للجامعة.

كلية طب قصر العينى
 بناء على مذكرة بشأن حالة ال دكتورة  /من ى محم د ش عبان )األس تاذ المس اعد بقس مالتوليد وأمراض النساء( بكلية طب قصر العينى ،
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أ.د .المستشار القانونى للجامعة.
 بناء على مذكرة بشأن حالة السيدة  /سحر محمد أبو العال )المدرس المساعد بقسماألمراض الباطنة( بكلية طب قصر العينى
قرر المجلس تحويل السيدة /سحر محمد أبو الع ال الم درس المس اعد بقس م األم راض
الباطنة بكلية طب قصر العينى إلى وظيفة إدارية مع األخذ فى االعتبار أنه إذا حص لت
سيادتھا على الدكتوراه خالل سنة ينظر فى أمر عودتھا للوظيفة السابقة.

كلية التمريض
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن ص رف مرت ب بال داخل لع دد ) (٥م ن الس ادة األس اتذةالموف دين م ن كلي ة التم ريض للت دريس بجامع ة أحم دو بيلل و بنيجيري ا علم ا ً ب ان
سيادتھم سوف يتقاضون راتبا ً من الجانب النيجيرى
ق رر المجل س الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة ب دون ب دل الج ودة وب دل
الجامعة.
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المعھد القومى لألورام
 بن اء عل ى االلتم اس المق دم م ن ال دكتور /محم ود مع وض الس يد زمي ل )الھندس ةالوراثية والتكنولوجيا الحيوية( بمستشفى المعھد بش أن س حب ق رار مجل س الجامع ة
السابق بإنھاء خدمة سيادته.
قرر المجلس عدم الموافقة على االلتماس المعروض.
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن تعي ين الس يدة  /س اندى محم د إس ماعيل محم د )الم درسالمس اعد بقس م األش عة العالجي ة والط ب الن ووى( ف ى وظيف ة م درس ب ذات القس م
بالمعھد القومى لألورام.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أ.د .المستشار القانونى للجامعة.

المستشفيات الجامعية
 بناء على مذكرة بشأن حالة الدكتورة  /عبير محمد عرفة )االستشارى المساعد طبالصناعات( بمستشفيات جامعة القاھرة
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أ.د .المستشار القانونى للجامعة.

مسائل تنظيمية
كلية اآلداب
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١١م( القاض ى بالموافق ة عل ى إنش اء برن امج اللغ ة الروس ية وآدابھ ا
بمرحلة الليسانس بكلية اآلداب.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١١م( القاضى بالموافقة على إنشاء قسم اللغ ة الروس ية وآدابھ ا بمرحل ة
الليسانس بكلية اآلداب .

كلية التمريض
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/١٢/١٥م( القاض ى بالموافق ة والتأكي د عل ى فص ل جمي ع الب رامج التعليمي ة
للدراسات العليا الخاصة بتم ريض المس نين المندرج ة بقس م تم ريض ص حة المجتم ع
لتكون قائمة بذاتھا بقسم تمريض المسنين بكلية التمريض .

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على قانون مزاولة مھنة التحاليل الطبية بعد تعديله ليشمل خريجى كلي ةنان
م واألس
ب الف
ط
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 بناء على اقتراح الكلية الموافق ة عل ى تغيي ر مس مى كلي ة "ط ب الف م واألس نان"إلى كلية "طب األسنان"
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس شئون التعليم والطالب.

كلية الحاسبات والمعلومات
 االحاطة علما بخطاب األستاذ الدكتور عميد كلية الحاسبات والمعلومات بش أن إلغ اءإقرار عدم عمل الزوج /الزوجة فى حالة حصولة على إجازة مرافقة الزوج.

معھد الدراسات والبحوث التربوية
 الموافق ة عل ى إلغ اء تجمي د العم ل بقس م التربي ة الخاص ة بالمعھ د للع ام الج امعى)٢٠١٥/٢٠١٤م( وذل ك لتعي ين ع دد ) (٢بوظيف ة م درس وع دد ) (٣بوظيف ة معي د
باإلعالن بذات القسم
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاضى بالموافق ة عل ى تع ديل مس مى "معھ د الدراس ات والبح وث
التربوية" إلى "كليـة الدراسات العليا للتربية"

كلية رياض األطفال
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١١م( القاضى بالموافقة على تغيير مسمى كلية ري اض األطف ال إل ى كلي ة
التربية للطفولة المبكرة

كلية التربية النوعية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى إنش اء قس م اإلع الم الترب وى بمرحل ة
الدراسات العليا بكلية التربية النوعية

إدارة الجامعة
 بن اء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى تحدي د م دة الحص ول عل ى الماجس تير
والدكتوراه بالخارج بالقطاع الطبى
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث.
 بن اء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى تحدي د م دة الت دريب والمھم ة العلمي ة
بالخارج للھيئة المعاونة بالقطاع الطبى.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث.
 بن اء عل ى خط اب األس تاذ ال دكتور رئ يس لجن ة جامع ة الق اھرة لرعاي ة واس تخدامحيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى.
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● القـرار  :الموافقة على زيادة العدد الذى يقدم الدعم له للس فر ليص بح )(٣
بدالً من ) (٢من السادة أعضاء ھيئة التدريس(.
 الموافق ة عل ى م ذكرة أ.د .المستش ار الق انونى للجامع ة بش أن تعي ين األطب اءوالص يادلة وأخص ائى الع الج الطبيع ى والتم ريض وغي رھم م ن ذوى التخصص ات
األخرى الحاصلين عل ى درج ة ال دكتوراه بالمستش فيات الجامعي ة عل ى درج ة زمي ل
عن طريق اإلعالن وطبقا ً لالحتياجات.
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور أمين المجلس األعلى للجامعات بشأن رأى مجل سالجامعة فى تشكيل وتحديد اختصاصات لجان التخطيط وھيئة المكتب لقطاعات التعل يم
الجامعى بالمجلس األعلى للجامعات.
قرر المجلس إحالة الموض وع إل ى كلي ات الجامع ة/معاھ دھا إلب داء ال رأى ف ى اللج ان
الخاصة بھم وعرضھا على المجلس فى جلسة قادمة.
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن إق رار أح د الب دائل ف ى ص رف مكاف أة بواق ع ش ھر للس ادةالعاملين والسادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة اعتباراً من )٢٠١٥/٣/١م(
ق رر المجل س إحال ة الموض وع لمزي د م ن الدراس ة لكلي ات الجامع ة /المعاھ د
وإعادة عرضه فى جلسة قادمة.
 بناء على مذكرة بشأن ما يطلب من كل باحث يحصل عل ى الماجس تير أو ال دكتوراهمن إي داع ملخ ص الرس الة أو المق ال العلم ى المنش ور بإح دى المج الت العلمي ة عل ى
البوابة اإللكترونية للجامعة
قرر المجل س الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة م ع إض افة أو نش ر مق ال ف ى اح دى
مجالت الجامعة.
 الموافقة على مذكرة بشأن رفع قيمة رس م )تع ديل ـ تغيي ر ـ تص حيح االس م ـ ت اريخالم يالد تغيي ر الجنس ية( لجمي ع المتق دمين م ن الط الب أو خريج ى الجامع ة م ن
خمسون جنيه إلى خمسمائة جنيه
 بناء على خطاب األس تاذ ال دكتور م دير مرك ز تنمي ة ق درات أعض اء ھيئ ة الت دريسوالقيادات بشأن اعتماد المركز كمق ر لم نح ال درجات المھني ة )دبل وم  /ماجس تير( ف ى
التخصص ات المتعلق ة بتنمي ة الق درات عل ى أن تك ون الجھ ة المانح ة جامع ة الق اھرة
)قطاع الدراسات العليا والبحوث(.
قرر المجلس الموافقة من حي ث المب دأ عل ى أن يك ون لم نح ال درجات المھني ة لدرج ة
دبلوم فقط فى التخصص المتعلق بتنمية القدرات على أن يعرض ال دبلوم عل ى مجل س
الدراسات والبحوث ثم مجلس الجامعة.
 الموافقة على خطاب بشأن اشـتراك بعض السـادة األسـاتذة مـن جامع ة الق اھرة ف ىلجان فحص اإلنتاج العلمى بأكاديمية الشرطة ف ى بع ض األقس ام القانوني ة والش رطية
التى تتناسب مع تخصص كل منھم اعتباراً من العام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( لم دة
ثالث سنوات.
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 بن اء عل ى خط اب األس تاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الى بش أن التأكي د عل ى الفق رةالثاني ةمن الم ادة ) (١١م ن ق رار رئ يس الجمھوري ة بق انون رق م ) (٤٦لس نة
)٢٠١٤م(
قرر المجلس اإلحاطة علما ً بالخطاب المعروض مع التأكيد على عدم استخدام الجامعة
للدعاية االنتخابية سواء مباشرة أو غير مباشرة ويع ّد فعالً مؤثما ً يستوجب الفصل.
 الموافق ة عل ى محض ر اجتم اع لجن ة اإلع الن ع ن وظ ائف أعض اء ھيئ ة الت دريسومع اونيھم المش كلة بق رار مجل س الجامع ة بت اريخ )٢٠٠٤/١١/٢٤م( والمنعق دة
بتاريخ )٢٠١٤/١٢/٣١م(

تشكيل لجان ومجالس
كلية العلوم
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى أن تتحم ل الحس ابات المركزي ة بالجامع ةقيمة زيادة مكافأة المحكم ين وأن يتحم ل طال ب ال دكتوراه والماجس تير قيم ة مكاف أة
المحكم األجنبى إذا كان الطالب منتسبا للكلية أو غير منتسب.
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا

د .جمال الدين عصمـت جميـل

والبحوث

)مقرراً(

د .أحمد مختار حسين الخربوطلى

عميد المعھد القومى لعلـوم اللـيزر

)عضواً(

د .السـيد فھيـم السـيد طـه

عمـــيد كليـــة العلـــوم

)عضواً(

لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

وحدات ذات طابع خاص
إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى اعتم اد وإق رار ت واريخ إنش اء
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص .
 بناء على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاضى بالموافق ـة عل ـى إنش اء مرك ز دراس ات التنمي ة المس تدامة
وحدة ذات طابع خاص ـ تابعة إلدارة الجامعة.
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.

كلية اآلداب
 بناء على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى إنش اء "جمعي ة لرابط ة خريج ى كلي ة
اآلداب جامعة القاھرة".
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● الق ـرار  :واف ق المجل س م ن حي ث المب
على الجامعة من حيث تخصيص مكان داخل الحرم الجامعى.

دأ دون أى الت

زام

تعديل لوائح
كلية اآلثار
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى تع ديل الم ادة ) (٢١م ن الالئح ة الداخلي ة
للدراسات العلي ا )بنظ ام الس اعات المعتم دة( والخاص ة بال دبلومات المتخصص ة بكلي ة
اآلثار

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاضى بالموافقة على اعتماد الالئح ة الداخلي ة ألقس ام المعھ د ف ى
شكلھا النھائى بالمعھد القومى لعلوم الليزر

شئون الطالب
كلية العلوم
 الموافقة على اقتراح الكلية عدم الموافقة على شطب إلغاء التس جيل للطال ب /أحم ـدمحمد عبد ﷲ بدرجة دكتوراه الفلسفة فى علوم الفيزياء بالكلية

كلية اإلعالم
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن إلح اق ط البتين س عوديتين بمرحل ة الدراس ات العلي افى العام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤بكلية اإلعالم.
قرر المجلس الموافقة على مذكرة كلية اإلعالم والتى انتھت إلى ع دم قب ول الط البتين
بمرحلة الدراسات العليا.

مسائل مالية
كلية التمريض
 الموافقة على رفع قيمة رسم اختبارات القبول للطالب الوافدين ،الثانوي ة المعادل ة،حملة درجة البكالوريوس اعتباراً من العام الجامعى )٢٠١٦/٢٠١٥م( .
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى رف ع قيم ة رس م تس جيل الفص ل الدراس ىالصيفى لطالب الساعات المعتمدة اعتباراً من العام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م
قرر المجلس إرجاء الموضوع لمزيد من الدراسة.

كلية العالج الطبيعى
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى س داد الطال ب مبل غ  ٢٠٠جني ه )م ائتى
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جني ه( ع ن ك ل س اعة معتم دة ي تم اختيارھ ا عن د التق دم الختي ار مق ررات اختياري ة
وأداء االمتح ان فيھ ا لتحس ين المع دل التراكم ى اعتب اراً م ن دور ابري ل )٢٠١٥م(
بكلية العالج الطبيعى .
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى س داد الطال ب مبل غ  ٣٠٠جني ه )ثالثمائ ة
ال
جنيه( كرسوم امتحان عن كل م ادة ي تم الرس وب فيھ ا وإعادتھ ا ف ى دور امتح ان ت ٍ
لدور االمتحان األول اعتباراً من ابريل )٢٠١٥م( بكلية العالج الطبيعى .

مسائل قانونية
كلية طب قصر العينى
 بناء على اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /مص طفى المت ولى الس يدالمتولى )األستاذ المساعد بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية( مستقيالً من عمل ه
واعتب ار خدمت ه منتھي ة اعتب اراً م ن )٢٠١٢/٩/١م( وذل ك عق ب انتھ اء اإلج ازة
الخاص ة الممنوح ة لس يادته لمرافق ة الزوج ة طبق ا ً ل نص الم ادة ) (١١٧م ن ق انون
تنظيم الجامعات.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى أ.د .المستشار القانونى للجامعة.

اتفاقيات تعاون
كلية التجارة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة )كلي ة
التج ارة( و)المعھ د المص رفى المص رى( البن ك المرك زى المص رى.

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٦/١٧م( القاض ى بالموافق ة عل ى م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة ـ كلي ة
الھندسة( و )جامعة فرابيرج الفنية وأكاديمية المناجم بألمانيا .

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/١٢/١٥م( القاضى بالموافقة على التأكيد على عدم تجديد بروتوكول التعاون
ب ين المجل س األعل ى للجامع ات ومجل س المراك ز والمعاھ د والھيئ ات البحثي ة ال ذى
يترت ب علي ه معامل ة الط الب الع املين ف ى ھ ذه األم اكن معامل ة المعي دين والمدرس ين
المساعدين من الناحية المالية .
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إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة
ومستشفى دار السالم العام لتشغيل وحدة أمراض أورام الدم .
 بن اء عل ى مس ودة م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة كلي ات )اآلداب ـ ط ب قص رالعينى ـ الصيدلة ـ دار العلوم( وجامعة الشارقة بدول ة اإلم ارات العربي ة المتح دة،قرر
المجلس الموافقة على مجاالت التعاون الموضحة بالمذكرات المعروضة.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ) (٢٠١٥/٢/١٠القاضى بالموافقة عل ى م ذكرة التع اون ب ين جامع ة الق اھرة )كلي ة
الطب قسم طب العائلة( وزارة الصحة المصرية )إدارة الرعاية الصحية األولية( فى
مجال تدريب طلبة الدراسات العليا فى عيادات مراكز طب األسرة،
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٠م( القاض ى بالموافق ة عل ى م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة)مرك ز
الت راث العلم ى( ب ين ) ١٠٠١اخت راع ـ منظم ة تعليمي ة لالحتف اظ ب التراث العلم ى
التكنولوجى والتاريخى للحضارة العربية اإلسالمية(،م ع اس تكمال االج راءات ف ي ھ ذا
الشأن.

سحب قرار
كلية التجارة
 الموافقة على مذكرة بشأن سحب قرار مجلس الجامعة بتاريخ )٢٠١٤/١١/٢٤م(القاضى بالموافقة عل ى تعي ين الس يدة  /س ارة محم د ص بحى محم د حس ن ف ى وظيف ة
مدرس بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة.

محـو جــزاء
كلية العلوم
 بناء على مذكرة بش أن رف ع الج زاء )اإلن ذار( الموق ع عل ى الس يد /خال د محم د عب دالوھاب تعيلب )المعيد بقسم الفيزياء( بكلية العلوم.،
قرر المجلس الموافقة على رفع الجزاء )اإلنذار( الموقع على سيادته.

كلية اإلعالم
 بناء عل ى م ذكرة بش أن مح و الج زاء )الل وم( الموق ع عل ى األس تاذ ال دكتور /س امىعبد الرؤوف محمد طايع )أستاذ العالقات العامة واإلعالن( بكلية اإلعالم،
قرر المجلس الموافقة على محو الجزاء )اللوم( الموقع على سيادته.

تبرعات
كلية العلوم
 الموافقة على قبول التبرع المقدم من ال دكتور /حس ن دس وقى حام د الم درس بقس مالرياضيات بكلية العلوم بمبلغ وقدره  ٣٥,٠٠٠جنيه )فقط خمسة وثالثون ألف جنيه
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ال غير( لصندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحث العلمى مع الشكر..

كلية دار العلوم
 الموافقة على قبول التبرع المق دم م ن ال دكتور /مص طفى أحم د عب د العل يم )األس تاذالمساعد بكلية دار العلوم( بمبل غ وق دره  ٥٠,٠٠٠جني ه )فق ط خمس ون أل ف جني ه ال
غير( لصندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحث العلمى .مع الشكر

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
 الموافقة على التبرع المق دم م ن ال دكتور /عب د ﷲ عب د الش افى منص ور الحفن اوى)الم درس بكلي ة التخط يط اإلقليم ى والعمران ى( بمبل غ وق دره ) ١٠,٠٠٠فق ط عش رة
آالف جنيھا ً ال غير( لصندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحث العلمى مع الشكر.

انھاء خدمة
كلية العلوم
 بناء على مذكرة بش أن حال ة ال دكتور /عم رو عب د ﷲ أم ين ف وزى )الم درس بقس معلم الحيوان( بكلية العلوم.
قرر المجلس إنھاء خدم ة ال دكتور /عم رو عب د ﷲ أم ين ف وزى )الم درس بقس م عل م
الحيوان( بكلية العلوم مع إلزام سيادته بسداد ما قد يك ون مس تحقا ً علي ه م ن التزم ات
مالية قبل الكلية والجامعة.

