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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣٩بتاريــخ )٢٠١٥/٣/٣٠م(

أوالً :الترحي ب بالس ادة األس اتذة أعض اء المجل س  ،واألس تاذ ال دكتور /ش ريف حم اد
وزي ر البح ث العلم ى واألس تاذ ال دكتور /محم ود ص قر رئ يس أكاديمي ة البح ث
العلمى والتكنولوجيا واألستاذ الدكتور /ف اروق عب د الب اقي العق دة مح افظ البن ك
المركزى السابق واألستاذ الدكتور /خالد زكريا العـادلـى محافظ الجيزة وتوجي ه
الشكر لألستاذ الدكتور /على عبد الرحمن يوسف محافظ الجيزة السابق على ما
قدمه سيادته من خدمات جليلة للجامعة خالل فترة توليه المنصب.
ثانيا ً :فى مستھل الجلس ة تح دث األس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة وھن أ بع ودة الع رب
لمص ر وإحساس ھم ب أن مص ر ھ ى الش قيقة الكب رى وال يمك ن أن يك ون ھن اك
حس م إال بوج ود مص ر وض رورة محارب ة االرھ اب والتط رف والقض اء علي ه
وھذا التجمع أك د رؤي ة مص ر ف ى ھ ذا الش أن وري ادة مص ر ف ى العم ل العرب ى
المشترك .
ثالثا ً :االحاطة علما ً باالكتشاف المذھل لمجموعة من طالب كلية طب قصر العينى لھم
نش اطات علمي ة ومجتمعي ة ف ى النش ر ال دولى فق د نش روا بحوث ا علمي ة عل ى
المستوى الدولى تتعلق بمرض ض غط ال دم وحص لت أبح اثھم المنش ورة دولي ا
عل ى تص نيف ع ال ونوج ه لھ م الش كر والتق دير وألس تاذھم األس تاذ ال دكتور/
سليمان غريب أستاذ القلب بكليـة طـب قصر العينى الذى وقف بجانھم وتبناھم
دون أن ينتظر شكراَ من أحد .
 كم ا وج ه األس تاذ ال دكتور /حس ين مص طفى موس ى خال د الش كر للجامع ة
ورئيس ھا لتبن ى ھ ؤالء الط الب وتمن ى للجامع ة دوام التق دم واالزدھ ار
واقتراح ايجاد وحدة بحثي ة خدمي ة ي دعمھا األس تاذ ال دكتور وزي ر البح ث
العلمى .
 وفى ھذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة  :ـ
الدكتور /جمال الدين عصمت جميـل نائــب رئيــس الجامعـــــة
لشئون الدراسات العليـا والبحـوث
وزير التعليـــم العالــى االسبق
الدكتور /حسين مصطفي موسي
أستاذ القلب بكلية طب قصر العينـى
الدكتور /سليمـــان غريــــب
 ممث ل ع ن مجموع ة الط الب لدراس ة الش كل الممك ن تنفي ذه لھ ذه الوح دة
واختصاصھا وتقديم تقرير بما تنتھى إلية الدراسة وعرضة على المجلس
فى جلسة قادمة.
 كم ا ق رر المجل س م نح مكاف أة للط الب والع املين ال ذين ينش رون بحوث ا
دولية بإسم جامعة القاھرة طبق ا ً لالئح ة مكاف أة النش ر ال دولى الت ى تُطب ق
على أعضاء ھيئة التدريس .
رابع ا ً :وتح دث رئ يس المجل س ع ن ض رورة تفعي ل الم ادة ) (١٥٥م ن ق انون تنظ يم
الجامعات بشأن سياس ة الم ؤتمرات باألقس ام العلمي ة بالكلي ات والمعاھ د وأك د
على ضرورة أن ترتبط مؤتمرات األقسام العلمية بتط وير المن اھج والمق ررات
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وربط خطط الكلي ات بإحتياج ات المجتم ع وأك د المجل س عل ى ض رورة تأص يل
دور األقس ام العلمي ة ف ى العملي ة التعليمي ة والبحثي ة م ع وض ع اس تراتيجية
لقياس تفعيل توصيات المؤتمرات العلمية التى تعقدھا األقس ام والكلي ات ورف ع
توص يات مؤتمراتھ ا عل ى موق ع الجامع ة اإللكترون ى واعتب ار ذل ك آلي ة م ن
آليات تقييم القيادات الجامعية .
 وفى ھذا الصدد اقترح المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة  :ـ
الدكتور /عز الدين عمر أبــو ستيت نائ ب رئ يس الجامع ة لشئ ـون التعل ـيم
والطـالب
عميـ ـد كلي ـة االقتص ـاد والعل ـوم
الدكتور /ھالـة حلمــى الســعيد
السياسيـة
الدكتور /معتز سيد عبد اللـه برعـى عميــــــد كليــــــــــة اآلداب
مدي ـر مرك ـز ضمـ ـان الجـ ـودة
الدكتور /ھانـى محمـد جوھـــر
واالعتمـاد
لدراس ة تفعي ل نت ائج الم ؤتمرات ووض ع آلي ة للدراس ة والمتابع ة لھ ذه
المؤتمرات .
خامسا ً :قرر المجلس الغاء كل االتفاقيات التى أبرمھا المجلس العربى وإعفاء األم ين
العام للمجلس العربى وتعي ين أم ين ع ام جدي د ل ه  ،كم ا ق رر المجل س إس ناد
اإلشراف على المجلس العربى لألس تاذ ال دكتور /جم ال ال دين عص مت جمي ل
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
سادسا ً :إحاطة المجلس علما ً بانعقاد مجلس الجامعة القادم بقاع ة عل ى إب راھيم باش ا
بكلية طب قصر العينى .
سابعا ً :اإلحاطة علما ً باتفاقيات التعاون التالية:
• اتفاقي ة ب ين جامع ة الق اھرة وجھ از حماي ة المنافس ـة ي وم
)٢٠١٥/٢/٢٣م( .
• اتفاقية بين جامعة القاھـرة و  ICDLالعربية يوم )٢٠١٥/٣/١٨م( .
• اتفاقي ة ب ين جامع ة القاھ ـرة و جامع ة غ رب كردف ان بالس ودان ي وم
)٢٠١٥/٣/٢٩م(
ثامنا ً :اإلحاطة علما ً بالزيارات التالية:
• زي ارة أ.د .جم ال س ند الس ويدي ـ م دير ع ام مرك ز اإلم ارات للدراس ات
والبحوث االستراتيجيـة يوم )٢٠١٥/٢/٢٥م( .
• زيارة المستشار الثقافي األسباني يوم )٢٠١٥/٣/١١م( .
• زيارة السيد /أشوين فيرناندز ـ مدير مكتب خدمة العمالء بالھيئة المس ئولة
عن التصنيف العالمي للجامعات يوم )٢٠١٥/٣/١١م( .
• زيارة السيد /نجيب ساويرس يوم )٢٠١٥/٣/١٨م( .
• زيارة السيد /دونالد ماك نيل ـ المحرر األمريكي بجريدة نيويورك تايمز يوم
)٢٠١٥/٣/٢٣م( .
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المصــادقــــات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم ـاع مجل ـس جامع ـة القاھ ـرة الجلس ـة رق ـم )(١١٣٨بتاريـخ )٢٠١٥/٢/١٦م( .
 المصادقة على قـرارات السيد األس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة الص ادرة ب التفويضمـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من )٢٠١٥/٢/١٧م( حتى )٢٠١٥/٣/٣٠م(
في المجاالت التالية :
 -١منح الدرجات العلمية بمرحلتي )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 ـا ً للفق رتين ) ج ـ( و )ھ ـ( مـ ـن المـ ـادة ) (٤٠م ـن القان ـون رق ـم ) (٤٩لس ـنة
)١٩٧٢م( فى شأن تنظيم الجامعات.
 -٣قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 -٤مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
 -٥وق ـف ق ـيد وقَب ـُول أع ـذار الط الب بمرحلت ى )الليس انس أو البك الوريوس(
و)الدراسـات العليا(.
 -٦قَبـُول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع.
 -٧تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئة التدريس الذين لم يعودوا خـالل ستة أشھر مـن
تاريخ االنقطاع.
 -٨ح االت تص حيح بيان ات ال درجات العلمي ة الت ي ح دث فيھ ا خط أ  ،وتتطل ب
العرض علــى مجلــس الجامعــة  ،وذلك بعد مراجعتھا مــن اإلدارة المركزية للش ئون
القانونية بالجامعة.
 -٩حــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة 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 ارين أو م ن يعم ل بش كل غي ر رس مى
تحت أى مسمى لدى أى جھة أخرى خارج الجامعة.
 -١١تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراس ات العلي ا والبح وث
فى اعتماد بعض الموضوعات نيابة ع ن الس يد األس تاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة ف ى
قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاھرة .

تعييــنـات
كلية اآلداب
ق حس

ن

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /خال د محم ود توفيفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /دالي ا س عد ال دين الش يالفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ع الء ال دين عل ى عل ى ص ابرفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم الدراسات اليونانية والالتينية( بالكلية.
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 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /جيھ ان أحم د عم ران منص ورفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /محم ود إب راھيم إب راھيم بك ر ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم اللغات الشرقية وآدابھا( بالكلية.

كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /خلي ل فيكتفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم القانون التجارى( بالكلية.

ور ت

ادرس خلي

ل

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم ود الس عيد محم ود عب د ال رحمنفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم اإلحصاء( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ياسمين س امى محم د حس ن ض يف ﷲ ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم العلوم السياسية( بالكلية.

كلية التجارة
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /آالء محمد عبد الحي البدويھى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم إدارة األعمال( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د عب د الق ادر ش رف س يد أحم د ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /م دحت عب د الرش يد س الم عل ى نوف لفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.

كلية العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ھالة على عب د الس الم ف ى )وظيف ة أس تاذ( الش اغرة)بقسم علم الحيوان( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /خالد محمد عبد الوھاب تعيل ب ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الفيزياء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم ود ف وزى حام د عب د الق ادرفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /جمع ة عل ى محم د النج ار ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.
 الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /س الى الس يد أحم د عاش ور العش رى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.
 الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ھب ة بس يونى عط وة محم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم علم الحيوان( بالكلية.
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كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /عب د الح ى عب د الجي د عب د الح ى عبي دفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /من ى إب راھيم محم د نبي هفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /س امح أحم د محم د س المةفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم أمراض القلب( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /الش يماء رزق لطف ى رزق ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتور  /معت ز فتح ى محم د عب د النع يم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة /آالء نبي ل أحم د الم ازنى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة الخاصة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /إس الم أيم ن محم د ش وقى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينا عب د الم نعم عل ى إب راھيم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم طب العين وجراحتھا( بالكلية.
الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ھب ة محم د عل ى لبي ب ص الح ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /م روة رش اد محم د س الم ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الصحة العامة( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /إب راھيم الس يد س عد أحم دفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /رأف ت رج ائى عب د المل ك عب د الس يدفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم د عب د الم نعم أم ين المص رىفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعي ين ال دكتور  /س عيد مص طفى النح اس س عيد س ليمان ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /زين ب عب د اللطي ف محم ود س ليمان ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ھب ة عم ر عثم ان أب و المج د طلب ة ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /إيھ اب محم د ص الح ال دين محم ود الش رقاوى ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم جراحة القلب والصدر( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د محم د أحم د الوكي ل ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم جراحة القلب والصدر( بالكلية.
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كلية التمريض
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /منى عبد الكريم إبراھيم حسن حج ازى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم تمريض صحة المجتمع( بالكلية.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رانيا محمد توفي ق رش اد محم د توفي ق ف ى )وظيف ةم درس( الش اغرة )بقس م الع الج الطبيع ى الض طرابات الجھ از العص بى العض لى
وجراحتھا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور /رض ا س يد أحم د محم د محم د عويض ة ف ى )وظيف ةم درس( الش اغرة )بقس م الع الج الطبيع ى الض طرابات الجھ از العض لى الحرك ى
وجراحتھا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /عبي ر ف رج حنف ى حس ن ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الميكانيكا الحيوية( بالكلية.
 اقتراح الكلية الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نھل ة محم د إب راھيم س ليمان حج ازىف ى )وظيف ة م درس( الش اغرة )بقس م الع الج الطبيع ى الض طرابات مراح ل النم و
والتطور وجراحتھا عند االطفال( بالكلية.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ھ انى محم د عص ام محم ود النح اسفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /إيم ان محم د عم رو حس ينفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية.

كلية الصيدلة
ؤاد س

عيد

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /م روة أحم د ففى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم الكيمياء الصيدلية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ش يماء محم د عب د ال رحمن موس ى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم الكيمياء الصيدلية( بالكلية.

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ت امر س مير محم د محم د س عيد ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم الھندسة الكيميائية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سحر حسن فھمى إم ام ف ى )وظيف ة أس تاذ مس اعد(الشاغرة )بقسم الھندسة المعمارية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عبد العزيز محمد عبد العزيز على فى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /السيد عيسى عبده حميد فى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم ھندسة الحاسبات( بالكلية.
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 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /فاطم ة إب راھيم س يد برك ات ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الھندسة الكيميائية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د حس ين أحم د س ليمان ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم ھندسة الرى والھيدروليكا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /غ ادة عل ى أحم د رأف ت ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الھندسة المعمارية( بالكلية.

كلية الزراعة
 الموافقة علـى تعيين ال دكتور  /ف ادى محم د ھش ام عب د الراض ى خل ف ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم االقتصاد الزراعى( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ريھ ام رش دى عل ى محم د الطن انى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم اإلنتاج الحيوانى( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ف ؤاد محم ود ف ؤاد الش غبى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األلبان( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /إيم ان عب د اللطي ف محم د أحم دفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم المحاصيل( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم ود الج وھرى رج ب مك ىفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم المحاصيل( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /أم انى محم د عب د ﷲ المتب ولىفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم المحاصيل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /رجب عيس ى إب راھيم محم ود ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم المحاصيل( بالكلية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة محمد صالح الدين إبراھيم خطاب فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم د أحم د ت ونى أحم د م رزوقفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم التغذية والتغذية اإلكلينيكية( بالكلية.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد محمد محمد عليوة فى )وظيفة أس تاذ مس اعد(الشاغرة )بقسم البالغة والنقد األدبى( بالكلية.

كلية اآلثار
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة ُ /ع ال محم د ف ؤاد العب ودى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم اآلثار المصرية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نھ ى جمي ل محم د غ الى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم اآلثار اإلسالمية( بالكلية.
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 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينا رفعت صبحى أحمد رج ب ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم ترميم اآلثار( بالكلية.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أيمن أحمد صبرى عبد الرحمن فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم بحوث العمليات ودعم القرار( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /خديج ة محم د عب د الح ى الب دويھى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم علوم الحاسب( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /عبي ر محم د القرن ى محم دفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم علوم الحاسب( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /أوليفي ا م راد س امى غري ب ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم بحوث العمليات ودعم القرار( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /إيھاب زكى محمد عبد ﷲ الفقى فى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم بحوث العمليات ودعم القرار( بالكلية.

معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
د

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /أحم د أم ين الش يخ أحمفى )وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم االحصاء التطبيقى واالقتصاد القياسى( بالمعھد.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /دالي ا محم ود زي دان محم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم اإلحصاء التطبيقى واالقتصاد القياسى( بالمعھد.

المعھد القومى لألورام
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مھا يحيى إسماعيل عبد المجيد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب األورام( بالمعھد.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور /محم د محم د محم د جمع ه ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سلوى عبد الجيد إبراھيم على فى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /تامر أحمد محمود قطب فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم( بالمعھد.
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن حال ة الس يدة /س اندى محم د إس ماعيل محم د )الم درسالمساعد بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد القومى لألورام
قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على تعيينھا فى وظيفة مدرس بعد توافر درج ة
مدرس شاغرة والعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /حن ان ع زت ش فيق تاض روس ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم طب األورام( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محم د محم ـود عب د الحكي ـم عب د الحمي د ف ى )وظيف ةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.
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 الموافقة على تعيين ال دكتور  /وائ ل ذك رى خال د ذك رى ف ى )وظيف ة أس تاذ مس اعد(الشاغرة )بقسم طب أورام األطفال( بالمعھد.

كلية رياض األطفال
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رانيا وجيه حلمى حنا فى )وظيفة مدرس( الش اغرة)بقسم العلوم األساسية( بالكلية.

كلية التربية النوعية
راھيم محم

د

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /وائ ل ف اروق إبفى )وظيفة أستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم التربية الفنية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نيف ين محم د ص الح ال دين أحم د القن اديلى ف ى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم التربية الموسيقية( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ياس مين مني ر ف ايز نخيل ة ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم التربية الفنية( بالكلية.

تعــاقــــد
كلية الحقوق
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تعاقد األس تاذة ال دكتورة  /أمي ة حس ن عل وانللعم ل بقس م التش ريعات اإلجتماعي ة بالكلي ة لم دة أرب ع س نوات اعتب اراً م ن
)٢٠١٥/٣/٢٦م( تعاقداَ شرفيا َ بدون مكافأة وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣م ن
قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
وافق المجلس على تعاقد سيادتھا اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
 بناء على اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تعاق د األس تاذ ال دكتور  /ج ورج ميش يل أب ىص عب للعم ل بقس م الق انون ال دولى الع ام بالكلي ة لم دة أرب ع س نوات اعتب اراً
)٢٠١٥/٢/٢٧م( تعاقداَ شرفيا َ بدون مكافأة وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣م ن
قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
وافق المجلس على تعاقد سيادته اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى تعاق د األس تاذ ال دكتور  /ياس ين الس يد محم د العي وطى للعم ل بقس مالق انون ال دولى الع ام بالكلي ة لم دة أرب ع س نوات اعتب اراً م ن )٢٠١٥/٤/١م( تعاق داَ
شرفيا َ بدون مكاف أة وذل ك ف ى ض وء ن ص الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون تنظ يم الجامع ات
والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(

كلية العلوم
 الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتور  /مصطفى عمرو السيد )األستاذ بمعھد جورجياللتكنولوجي ا بالوالي ات المتح دة األمريكي ة( للعم ل بقس م الكيمي اء بالكلي ة لم دة ع ام
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اعتب اراً م ن )٢٠١٥/٤/١م( تعاق داَ ش رفيا َ ب دون مكاف أة وذل ك ف ى ض وء ن ص الم ادة
) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(

معھد الدراسات والبحوث التربوية
 بن اء عل ى اقت راح المعھ د الموافق ة عل ى تعاق د األس تاذة ال دكتورة  /عواط ف عل ىشعير )األستاذ المتفرغ بكلية التربية ـ جامعة المنصورة سابقا ً للعمل بقسم المن اھج
وطرق التدريس بالمعھد لمدة ع امين اعتب اراً م ن )٢٠١٤/١١/٣٠م( متعاق د عام ل
بمكافأة قدرھا ) ٣٠٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء نص الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون
تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
ق رر المجل س الموافق ة عل ى تعاق د س يادتھا للعم ل بقس م المن اھج وط رق الت دريس
بالمعھد اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الجامعة .

تجديـد إعارة
كلية الحقوق
 الموافقة على تجدي د إع ـارة ال دكتور  /بش ير س عد زغل ول رج ب )األس تاذ المس اعدبقسم القانون الجنائى بالكلية( للعمل )بكلية القانون جامعة قطرـ بقطر( للعام الج امعى
الثامن )٢٠١٦/٢٠١٥م(

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /أحم د س عيد العنتبل ى )األس تاذ المس اعد بقس مط ب الع ين وجراحتھ ا بالكلي ة( للعم ل )بمستش فيات ومراك ز مغرب ى بقط ر( للع ام
الجامعى السابع )٢٠١٦/٢٠١٥م(
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة ال دكتور  /ھش ام يحي ى عب د الس الم محم د )األس تاذالمس اعد بقس م أم راض القل ب واألوعي ة الدموي ة بالكلي ة( للعم ل )بمستش فى باق دو
والدكتور عرفان العام بالسعودية( للعام الجامعى العاشر )٢٠١٦/٢٠١٥م(
 الموافق ة عل ى تجدي د وتغيي ر مق ر إع ـارة ال دكتورة  /روفي ده محم د عب د المجي د)األس تاذ المس اعد بقس م الميكروبيولوجي ا والمناع ة بالكلي ة( للعم ل )بش ركة س ميث
ونيفيو باإلمارات بدالً من مقر الشركة األم بالمملك ة المتح دة( للع ام الج امعى الث امن
)٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية الھندسة
 بناء على اقتراح الكلية عدم الموافقة على تجدي د إع ارة ال دكتور /خال د عب د الفت احأحمد محمد )األستاذ المساعد بقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات بالكلية( للعم ل
)بجامعة الملك سعود بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٦/٢٠١٥م(
قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة الدكتور /خالد عب د الفت اح أحم د محم د للع ام
الجامعى الثامن )٢٠١٦/٢٠١٥م( .
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة ع دم الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة ال دكتور /محم ود محم دإب راھيم ط اش )الم درس بقس م ھندس ة المن اجم والبت رول والفل زات بالكلي ة( للعم ل
)بجامعة سلمان بن عبد العزيز بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٦/٢٠١٥م(
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قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة ال دكتور /محم ود محم د إب راھيم ط اش للع ام
الجامعى الثامن )٢٠١٦/٢٠١٥م( .
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة ع دم الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة األس تاذ ال دكتور /حس امال دين أحم د عل ى رفع ت )األس تاذ بقس م ھندس ة ال رى والھي دروليكا بالكلي ة( للعم ل
)بش ركة الجراف ات البحري ة الوطني ة باإلم ارات( للع ام الج امعى التاس ع
)٢٠١٦/٢٠١٥م(
ق رر المجل س الموافق ة عل ى تجدي د إع ارة األس تاذ ال دكتور /حس ام ال دين أحم د عل ى
رفعت للعام الجامعى التاسع )٢٠١٦/٢٠١٥م( .

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /طارق عصام الدين أحمد عبد الفت اح )األس تاذالمساعد بقسم جراحة األورام بالمعھد( للعمل )ب وزارة الص حة بدول ة الكوي ت( للع ام
الج امعى التاس ع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتب اراً م ن )٢٠١٥/١/٣٠م( حت ى
)٢٠١٦/١/٢٩م(
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة ال دكتور  /محم د مص طفى محم ود حج ازى )األس تاذالمساعد بقسم التخدير واإلنعاش وع الج األل م بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى ٥٧٣٥٧
بمصر( للعام الجامعى التاس ع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتب اراً م ن )٢٠١٥/٤/١٥م( حت ى
)٢٠١٦/٤/١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /نجالء عبد الرحيم القنائى )األس تاذ المس اعدبقسم الباثولوجيا بالمعھد( للعمل )بمستشفى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام الج امعى الس ابع
)٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتباراً من )٢٠١٥/٤/١م( حتى )٢٠١٦/٣/٣١م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األس تاذة ال دكتورة  /إيم ان محم د زك ى علي وه )األس تاذبقسم األشعة التشخيصية بالمعھد( للعمل )بمستشفى  ٥٧٣٥٧بمصر( للع ام الج امعى
التاسع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتباراً من )٢٠١٥/٣/١م( حتى )٢٠١٦/٢/٢٨م(
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة األس تاذة ال دكتورة  /دين ا أحم د ياس ين )األس تاذ بقس مالباثولوجي ا اإلكلينيكي ة بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام الج امعى
التاسع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتباراً من )٢٠١٥/٦/١م( حتى )٢٠١٦/٥/٣١م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األس تاذة ال دكتورة  /س ونيا فھم ى أرس انيوس )األس تاذبقس م الباثولوجي ا االكلينيكي ة بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام
الج امعى التاس ع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتب اراً م ن )٢٠١٥/٦/١م( حت ى
)٢٠١٦/٥/٣١م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /ماجدة شكرى ع ازر )األس تاذ بقس مالتخ دير واإلنع اش وع الج األل م بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام
الج امعى التاس ع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتب اراً م ن )٢٠١٥/٥/١م( حت ى
)٢٠١٦/٤/٣٠م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /ھالة محمد رض ا حس انين )األس تاذ المس اعدبقس م الباثولوجي ا اإلكلينيكي ة بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام
الج امعي التاس ع )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتب اراً م ن )٢٠١٥/٦/١م( حت ى
)٢٠١٦/٥/٣١م(
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 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة ال دكتور  /ياس ر س يد بي ومى ج ودة )األس تاذ المس اعدبقسم األشعة العالجية والطب النووى بالمعھد( للعم ل )بمستش فى المل ك فھ د الطبي ة ـ
وزارة الص حة بالس عودية( للع ام الج امعى الث امن )٢٠١٦/٢٠١٥م( اعتب اراً م ن
)٢٠١٥/١/٦م( حتى )٢٠١٦/١/٥م(

نـــقــــل
كلية اآلثار
 الموافقة على نقل كل من  :الدكتورة /منى جبر عبد النبى حس ين )الم درس بقس ماآلثار المصرية( والسيدة  /نيفين يحيى محمد أحمد )المدرس المس اعد بقس م اآلث ار
المصرية( إلى )قسم اآلثار اليونانية والرومانية( وبدرجاتھم المالية بكلية اآلثار .
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على نقل الدكتورة  /فاسيلسكى نيقوال نيكيتوبولو)المدرس بقسم الدراسات اليونانية والالتينية بجامعة المنصورة ـ كلية اآلداب( إل ى
قسم اآلثار اليونانية الرومانية بجامعة القاھرة ـ كلية اآلثار( وبدون درجتھا المالية
قـرر المجلـس عدم الموافقة على اقتراح الكلية .

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة عل ى نق ل ال دكتور  /عب د العزي ز عل ى عب د العزي ز )الم درس بقس م الع الجالطبيعى إلضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال بالكلي ة( إل ى )مث ل
وظيفته بكليـة العـالج الطبيعـى جامعـة كفر الشيخ( وبدون درجته المالية

منح ألقاب علمية
كلية اآلداب
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /إين اس محم د عب د العزي ز محم د )الم درس بقس ـماللغات الشرقية وآدابھا بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /شريف محمد ع وض محم د )الم درس بقس م االجتم اعبالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على منح الدكتورة  /رغدة نبيل عبد ﷲ مزربان )المدرس بقسم األم راضالمتوطنة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /محمد محمد لطفى البشالوى )المدرس بقسم األمراضالمتوطنة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /أيم ن زكري ا أحم د محم د )الم درس بقس م األش عةالتشخيصية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /صفا فتحى عبد الغنى حسن )المدرس بقس م بثالوجي االفم بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافقـة علـى منـح الدكتـورة  /إيمان فوزى أحم د ح الوة )األس تاذ المس اعد بقس مطب األطفال بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
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 الموافقـة علـى منـح الدكتـور /محمد مصطفى كمال مشرف )األستاذ المساعد بقس معالج األورام والطب النووى بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على منح الدكتورة  /أميرة عبد ﷲ عبد المجي د )الم درس بقس م الميكانيك االحيوية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /عبي ر محم د الس يد ال ديب )الم درس بقس م الع الجالطبيعى ألمراض النساء والتوليد بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية الصيدلة
 الموافقة على منح الدكتورة  /أمينة مھدى عبد الجواد سالم )المدرس بقسم األدويةوالسموم بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /ريھ ام فرانس وا ج ورج اس كندر )الم درس بقس مالكيمياء الصيدلية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية الزراعة
 الموافقة عل ى م نح ال دكتور  /أحم د مح روس حس ن حس ن ع ويس )الم درس بقس مالھندسة الزراعية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /إيھ اب عب د الم نعم مج دى أحم د مص طفى )الم درسبقسم الھندسة الزراعية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية اآلثار
 الموافقة على منح الدكتورة  /منى حسين عبد الغن ى مت ولى )الم درس بقس م ت رميماآلثار بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على منح الدكتورة  /نسرين حسن حافظ حس ن )الم درس بقس م باثولوجي ااألورام بالمعھد( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /أميرة ضياء عبد المنعم درويش )المدرس بقس م ط باألورام بالمعھد( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية رياض األطفال
 الموافقة على منح الدكتورة  /عُال حسن كامل سيد )المدرس بقسم العلوم األساس يةبالكلية( اللقب العلمى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
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مسائل تنظيمية
كلية اآلداب
 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 اعتبار دبلومة الدراس ات التاريخي ة دبلوم ة
مھنية منتھية ال تؤھل الستكمال دراسة الماجستير والدكتوراه بكلية اآلداب .

كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ى زي ادة المص روفات الدراس ية للط الب
المس تجدين )قس م الدراس ة القانوني ة باللغ ة اإلنجليزي ة( بالفرق ة األول ى اعتب اراً م ن
العام الجامعى )٢٠١٦/٢٠١٥م( بكلية الحقوق.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاضى بالموافقة عل ى زي ادة رس وم المس اھمات نظي ر الخ دمات
التعليمي ة )س اعات معتم دة( بب رامج الدراس ات العلي ا بكلي ة االقتص اد والعل وم
السياسية .

كلية التجارة
 بن اء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى تع ديل نظ ام مص روفات برن امج الدراس ات
العلي ا المھني ة بكلي ة التج ارة عل ى أن تطب ق الزي ادة عل ى جمي ع الط الب ف ى الفص ل
الدراسى الصيفى )٢٠١٥م(.
قرر المجلس إقرار الرسوم المقررة من قبل مجلس كلي ة التج ارة اعتب اراً م ن الفص ل
الدراسى الحالى على الطالب الجدد فقط.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٥م( القاضى بالموافقة على تغيي ر مس مى كلي ة ط ب الف م واألس نان إل ى
كلية طب األسنان .

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٥م( القاضى بالموافق ة عل ى إض افة امتحان ات دوري ة لجمي ع المق ررات
وتعديل درجات االمتحان التحريرى والشفوى والعملى للمقررات بكلية الصيدلة.
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كلية التمريض
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى رف ع قيم ة المس اھمات المالي ة نظي ر
الخدمات التعليمية بواقع  %١٠٠من قيمة المساھمات الحالية بكلية التمريض.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاضى بالموافقة على تحديد قيم ة بع ض الخ دمات المقدم ة لطلب ة
الدراسات العليا بكلية التمريض.

كلية دار العلوم
 بناء على خط اب األس تاذ ال دكتور عمي د كلي ة دار العل وم بش أن إع ادة طباع ة كت اب"المنتخب م ن ك الم الع رب" ليك ون مق رراً لط الب البرن امج الت أھيلى بالفرق ة األول ى
للعام الدراسى )٢٠١٦/٢٠١٥م(
ق رر المجل س الموافق ة م ن حي ث المب دأ م ع إرج اء الموض وع لح ين طبع ه بمطبع ة
الجامعة فور تحديث أجھزة وماكينات الطباعة.

فرع الخرطوم
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن ص رف مكاف أة االمتحان ات الش فوية للع ام الج امعى)٢٠١٤/٢٠١٣م( لمرحلة الليسانس بكليتى )اآلداب ـ الحقوق( فرع الخرطوم
قرر المجلس عدم الموافقة على المذكرة المعروضة.

إدارة الجامعة
 بشان رد األستاذ الدكتور مدير المكتبة المركزية الجديدة إلھداء مائة رسالة جامعيةمن الرسائل المودعة بالمكتبة إلى معالى الشيخ سلطان القاسمى .
قرر المجلس التأكيد على أن الكليات المعنية تھدي الرس ائل ف ى إط ار تب ادل الرس ائل
مع الجامعات األخرى طبقا ً لقرارات لجان مناقشة الرسائل.
 الموافقة على قرار مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٥/٣/١٨م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى إقام ة احتفالي ة لتك ريم الس ادة
الع املين ال ذين انتھ ت م دة خ دمتھم باإلحال ة للمع اش بش كل جم اعى عل ى مس توى
اإلدارات والكلي ات ف ى نھاي ة ك ل ع ام م يالدى يطل ق علي ه " ي وم الوف اء" تح ت قب ة
جامعة القاھرة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( بشأن منح السادة المدرسين المساعدين والمعيدين مھلة اس تثنائية
للبقاء فى الوظيفة لمدد تجاوزت الخمس سنوات أو العشر سنوات المق ررة ف ى ض وء
ن ص الم ادتين ) (١٥٦ ، ١٥٥م ن ق انون تنظ يم الجامع ات )مرف ق  ١٨وظيف ة م ن
كليات الجامعة المختلفة(
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى تحدي د م دة الحص ول عل ى الماجس تير
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وال دكتوراه بالخ ارج بالقط اع الطب ى م ع التوص ية ب أن ي تم تعميمھ ا عل ى كلي ات
الجامعة ومعاھدھا
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى تحدي د م دة الت دريب والمھم ة العلمي ة
بالخارج للھيئة المعاونة بالقط اع الطب ى م ع التوص ية ب أن ي تم تعميمھ ا عل ى كلي ات
الجامعة ومعاھدھا مع صرف الرات ب األساس ى للع ام األول والث انى فق ط خ الل فت رة
األجازة الخاصة لھا.

المستشفيات الجامعية
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجدي د بش أنتحويل مدرسة التمريض بمستشفى قصر العينى التعليمى الجديد إلى معھد فنى ص حى
للتمريض تحت رعاية وإشراف كلية التمريض بالقصر العينى
قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على الخطاب المعروض ويتم اتخاذ اإلجراءات
الالزمة بالتنسيق مع كلية التمريض .
 بناء على مذكرة بشأن نماذج الشھادات المؤمنة لمرحلة البك الوريوس والليس انسومرحلة الدراسات العليا وشھادات الدورات التدريبية
ق رر المجل س الموافق ة عل ى النم اذج المعروض ة م ع التأكي د عل ى الكلي ات تطبيقھ ا
اعتباراً من دور مايو )٢٠١٥م( .

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  /س امى عب د الب اقىمحم د )األس تاذ بقس م الق انون التج ارى( لتنحي ه ع ن االس تمرار ف ى نظ ر ال دعوى
التأديبية لألستاذ الدكتور /أحمد أبو الوفا محمد حسن األستاذ المتفرغ بكلية الحقوق
قرر المجلس الموافقة على أن يحل األستاذ الدكتور /شريف سيد كامل )األس تاذ بقس م
القانون الجنائى( بكليـة الحقـوق محل األستاذ الدكتـور /سامـى عبد الباقى محمد .

كلية العلوم
 بناء على مذكرة بشأن حال ة ال دكتور /أيم ن عل ى محم د عب د النب ى )الم درس بقس مالفيزياء( بكلية العلوم.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة.
 بناء على االلتماس المقدم من الدكتورة  /إيمان محمد أحمد المدرس بقس م الفيزي اءبكلية العلوم للموافقة على صرف المكافأة المالية التى تساوى مجموع صافى المرت ب
بالداخل عن مدة الدراسة للحصول على الدكتوراه من أمريكا طبقا ً لقرار الجامع ة رق م
 ٧٧٥بتاريخ )١٩٧٧/٢/٢٣م( البند الثانى عشر.
قرر المجلس عدم الموافقة على االلتماس المعروض .
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كلية طب قصر العينى
 بشأن حالة الدكتورة  /منى محمد شعبان )األس تاذ المس اعد بقس م التولي د وأم راضالنساء( بكلية طب قصر العينى.
ق رر المجل س الموافق ة عل ى رأى األس تاذ ال دكتور المستش ار الق انونى للجامع ة عل ى
حالة سيادتھا .

معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 بناء على مذكرة بشأن حالة السيدة  /نھى أبو الفتوح أبو الفتوح )المدرس المساعدبقسم العمليات( بمعھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.
ق رر المجل س إع ادة الموض وع للمعھ د للتعقي ب عل ى ق رار مجل س القس م المخ تص
وبيان ما إذا كان الموضوع فى التخصص العلمى أم ال .

المعھد القومى لألورام
 بناء على مذكرة بشأن تعيين الدكتور /ياسر مبروك عبد الوھاب فى وظيفة زمي ل)كيمياء حيوية( بمستش فى المعھ د الق ومى ل ألورام لحص وله عل ى درج ة ال دكتوراه
بالكادر الجامعى  ،وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة

إدارة الجامعة
 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 )٢٠١٥/٣/٢٢م( والخاص بمعھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 بناء عل ى خط اب األس تاذ ال دكتور م دير معھ د البح وث والدراس ات العربي ة بش أنانتداب األستاذ الدكتور  /جابر ج اد نص ار )رئ يس الجامع ة( لت دريس م ادة )التحك يم
فى العقود اإلدارية( بقسم البحوث والدراسات القانوني ة ف ى الفص ل الدراس ى الراب ع
للعام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م(
وافق المجلس على قيام السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتدريس م ادة )التحك يم
فى العقود اإلدارية( بالمعھد.

المستشفيات الجامعية
 بناء على مذكرة بشان حالة الدكتورة  /ھالة محمد عل ى رأف ت استش ارى مس اعدمتفرغ )التخدير( بمستشفى المنيل الجامعى.
قـرر المجلس الموافقة على عودة سيادتھا للعمل.

مركز المعلومات – جامعة القاھرة
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وحدات ذات طابع خاص
كلية اآلداب
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٥/٣/١٨م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى إنش اء "مرك ز دراس ات الت راث
الشعبى" وحدة ذات طابع خاص تابعة إلدارة الجامعة.

كلية الحقوق
 بناء على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٨م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى إنش اء مرك ز اللغ ات األجنبي ة والترجم ة
القانونية وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية الحقوق
وافـق المجلس على أن يصبح المس مى "مرك ز الترجم ة القانوني ة بجامع ة الق اھرة"
تابع لكلية الحقوق.

كلية العالج الطبيعى
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس ته المنعق دةبتاريخ )٢٠١٥/٣/١٨م( القاضى بالموافق ـة عل ـى إنش اء "وح دة التغذي ة العالجي ة"
وحدة ذات طابع خاص والالئحة المالية واإلدارية لھا تابعة لكلية العالج الطبيعى.

إدارة الجامعة
 بن اء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاضى بالموافقة عل ى إنش اء مرك ز تنمي ة ق درات أعض اء ھيئ ة
التدريس والقيادات وحدة خدمية تدريبية.
وافـق المجلس مع اعتباره وحدة خدميــة بحثيـة.
 الموافقة من حيث المبدأ على خطاب األستاذ الدكتور م دير مرك ز جامع ة الق اھرةلض مان ج ودة التعل يم بش أن "إنش اء وح دة القي اس والتق ويم" كإح دى الوح دات
التابعة للمركزعلى أن تستكمل اإلجراءات القانونية المتبعة .

لـــوائــح
كلية العالج الطبيعى
 الموافقة عل ى ق رار مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٥/٣/١٨م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى الالئح ة الداخلي ة والتنفيذي ة
للعيادات الخارجية بكلية العالج الطبيعى.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ى تع ديل الئح ة برن امج الفص لين الدراس يين
بكلية الصيدلة .

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – مارس ٢٠١٥

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 بن اء عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ى تع ديل الئح ة برن امج الس اعات المعتم دة
)الصيدلة االكلينيكية( بكلية الصيدلة .
قـرر المجلـس سـحب الموضوع من جدول األعمال المعروض.

معھد الدراسات والبحوث التربوية
 الموافقة على توصية لجن ة قط اع الدراس ات التربوي ة ب المجلس األعل ى للجامع اتبإض افة تق دير راس ب إل ى الم ادتين ) (٦٦و ) (٧٩فق رة )د( م ن الالئح ة الداخلي ة
للمعھد

إدارة الجامعة
 بناء على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٥/٣/١٨م( القاض ى بالموافق ـة عل ـى الالئح ة األساس ية والمالي ة واإلداري ة
لمرك ز "دع م االبتك ار" وح دة ذات ط ابع خ اص تابع ة إلدارة الجامع ة  :،واف ـق
المجلس على أن يصبح المسمى "مركز دعم االبتكار وريادة األعمال".

تشكــيـل لجـان
معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور عميد معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية بشأنأسباب اعتذار المعھد عن العمل بالتنسيق اإللكترونى للعام الجامعى )٢٠١٥م(
قرر المجلس عدم الموافقة وتشكيل لجنة من السادة األساتذة  :ـ

عميـــد كليــــة الھندســــــة
الدكتور /شريـــف أحمــد مــراد
الدكتور /عبــد الحميد محمـد العباسى عميد معھـد الدراسات والبحوث اإلحصائية
عميـــــد كليـــة الزراعـــــة
الدكتور /ھانى عبد العزيز طلبة
أمـــين عـــام الجامعـــــــة
السيد /يســـرى إبراھيم محمـد على
لدراسة الموضوع ووض ع المع ايير الت ى تؤخ ذ عليھ ا المكاف أة وتق ديم تقري ر بم ا تنتھ ى
إلية الدراسة وعرضه على المجلس فى الجلسة القادمة

جــوائـــز
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على إنشاء جائزة باسم األستاذ الدكتور /أحمد عبد الوھ اب الغن دور العمي داألسبق للكلية بمبلغ  ٣٠,٠٠٠جنيھا ً )فقط ثالثون ألف جنيه الغير( على أن تودع فى
البنك األھلى فرع جامع ة الق اھرة لش راء ش ھادات اس تثمار )مجموع ة ب( ويخص ص
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عائدھا السنوى للطالب الحاصل على أعلى درجة فى مادة االقتصاد الدولى مع توجي ه
الشكـر.

مسائـل ماليـة

كلية العلوم
 الموافق ة عل ى تقري ر اللجن ة المش كلة بق رار مجل س الجامع ة بت اريخ)٢٠١٥/٢/١٦م( بشأن تحدي د قيم ة المكاف أة للس ادة المحكم ين المص ريين واألجان ب
بكليات الجامعة ومعاھدھا  ،مع رفع األمر إلى المجلس األعلى للجامعات للموافقة.

إدارة الجامعة
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن إع ادة ع رض اختي ار أح د الب دائل لص رف مكاف أة الس ادةالعاملين والسادة أعضاء ھيئة الت دريس والھيئ ة المعاون ة ف ى ض وء ورود رد كلي ات
الجامعة ومعاھدھا.
قرر المجلس الموافقة على أن الكليات التى يوجد بھا فائض نقدى تتحمل ص رف ھ ذه
المكاف أة والت ى ال يوج د بھ ا ف ائض نق دى تتحمل ه عنھ ا الجامع ة عل ى أن يك ون ھ ذا
اعتباراً من شھر أبريل وحتى نھاية العام المالى الحالى )٢٠١٥/٢٠١٤م(.
 االحاطة علما بخطاب رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية فى إطار السياس ةالعام ة للدول ة لترش يد االنف اق والح د م ن عج ز الموازن ة بالدول ة وق راري مجلس ى
ش ئون التعل يم والط الب وش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس تھما المنعق دتين
بت اريخ )٢٠١٥/٣/١٥م( و )٢٠١٥/٣/١٨م( القاض ٮين بالموافق ة عل ى الكت اب
الدورى رقم ) (٢١لس نة )٢٠١١م( م ن قط اع الحس ابات والم ديريات المالي ة لتحدي د
طرق تحصيل اإليرادات واتخاذ اإلجراءات التنفيذية من اإلدارات المختصة.
 الموافقة على مذكرة بشأن تحصيل مبلغ  ١٠,٠٠٠جنيه )عشرة آالف جني ه( م نالس ادة أعض اء ھيئ ة الت دريس المتف رغين لإلع ارات وتجدي د اإلع ارات واإلج ازة
لمرافقة الزوجة أيا كانت مدة االعارة وكذلك مبلغ ) ١٠٠٠ألف جنيه( لإلشتراك ف ى
عضوية مجالس اإلدارات للشركات أو تأسيسھا .
 بن اء عل ى تقري ر اللجن ة المش كلة بق رار مجل س الجامع ة الس ابق لتحدي د أتع اباإلستشاريين لمشروعات مبانى الجامعة .
قرر المجلس إعادة عرض الموضوع على المجلس فى جلسة قادمة بعد إعادة دراستة من
السادة األساتذة  :ـ

الدكتور /جمال عبدالناصر مدبولى نائــب رئيـــس الجامعــــــة
لشئـون خدمة المجتمع وتنمية البيئــة
عميد كلية التخطيط العمراني واإلقليمـي
الدكتور /أحمـد محمـود يسرى
الدكتور /سعيد يحيى محمود ضو عميــــــد كليـــة التجـــارة
عميــد كليــــــة الھـندســة
الدكتور /شـريف أحمـد مـراد
السيد /يسرى إبراھيم محمد على أمـــين عــــام الجامعـــــة
مديـر عــام الشئــون الھندسيــة
المھندسة /فكرية على بوصيلـة
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اتفاقيــات تعـاون
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى تجدي د م ذكرة التف اھم ب ين )جامعـ ـة
الق اھرة ـ كلي ة االقتص اد والعل وم السياس ية( و)جامع ة الماالي ا( ح ول إنش اء وح دة
الدراسات الماليزية .

كلية اإلعالم
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاضى بالموافقة على بروتوكول التعاون ب ين )جامع ة الق اھرة ـ
كلية اإلعالم( و)وكالة األخبار العربية ) (ANAالمشترك مع التحفظ على بند (٢/٤
 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 مذكرة التفاھم بين )جامعة الق اھرة ـ كلي ة
اإلعالم( و )صندوق مكافحة وعالج اإلدمان والتعاطى( بكلية اإلعالم .

كلية رياض األطفال
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم ب ين )جامع ة الق اھرة ـ معھ د
الدراسات والبحوث التربوية و كلية رياض األطفال( و)كلية الشرق العربى للدراس ات
العليا بالسعودية فى مجاالت البحوث والتعليم وبرامج التدريب.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٦/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة( و
)األكاديمية الوطنية للبحث والتطوير فى مجاالت البحوث وبرامج التدريب بدبى(
 بن اء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى بروتوك ول التع اون ب ين جامع ة الق اھرة
والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى المعھد القومى لألورام إلبداء الرأى.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاض ى بالموافق ة عل ى ملح ق تش كيل لجن ة لتنفي ذ م ذكرة التف اھم
الموقعة بين جامعة القاھرة ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة البح ث
العلم ى إلنش اء مجم ع لإلبتك ار وري ادة األعم ال بالمنطق ة االس تثمارية التكنولوجي ة
بالمعادى.

شئون الطالب
كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاضى بالموافقة على إيقاف قيد الطالبة /عطيات سيد محمود سيد
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ـ المقيدة بدرجة الدكتوراه بكلية الحقوق للعام الجامعى )٢٠٠٥/٢٠٠٤م( بأثر رجعى
لم دة ع ام ثال ث اعتب اراً م ن )٢٠١٣/٣/٨م( حت ى )٢٠١٤/٣/٨م( لظ روف مرض ية
بشرط االنتھاء من أعمال الدكتوراه فى عام من اآلن.

كلية طب الفم واألسنان
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن حال ة الطالب ة  /ھ اجر كام ل أب و العن ين المقي دة بدرج ةالماجستير للعام الجامعى )٢٠٠٧/٢٠٠٦م( بكلية طب الفم واألسنان
قرر المجلس الموافقة على مناقشة الطالبة للرسالة بناء عل ى فت وى األس تاذ ال دكتور
المستشار القانونى للجامعة.
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٥/٣/١٦م( القاضى بالموافق ة عل ى إيق اف قي د الطال ب /أحم د مص طفى أحم د
الب دراوى المقي د بدرج ة الماجس تير بكلي ة ط ب الف م واألس نان للع ام الج امعى
)٢٠٠٩/٢٠٠٨م( لمدة عامين سابقين اعتباراً من )٢٠١٢/٦/١م( لتكليف ه بأعم ال
خاصة بالقوات المسلحة بشرط االنتھاء من أعمال الماجستير فى عام من اآلن

ھـــدايـــا
كلية الھندسة
الموافقة على اآلتى  :ـ
 -١توقي ع بروتوك ول تع اون ب ين الكلي ة وب ين ش ركة غب ور )أوت و( لرعاي ة فري ق
طالب الكلية المشارك فى مسابقات سيارات الطرق الوعرة  BAGAبمبلغ ٧٥,٠٠٠
جنيه )فقط خمس ة وس بعون أل ف جني ه ال غي ر( وس وف ي تم زي ادة ھ ذه القيم ة بمبل غ
 ٣٠٠,٠٠٠جنيه )فقط ثالثمائة ألف جنيھا ً( مستقبالً .
 -٢قبول الھدايا والتبرعات اآلتية  :ـ
ـ التبرع المقدم م ن ش ركة الرواس ى بمبل غ  ٢٥٠,٠٠٠جني ه )فق ط مائت ان وخمس ون
ألف جنيھا ً( لدعم مشروعات الطالب .
ـ الھدية المقدمة من المھندس  /محمد رفعت صدقى )المدرس المس اعد بقس م ھندس ة
االلكترونيات واالتصاالت الكھربي ة عب ارة ع ن )وح دة تطوي ـر بإس تعمال المبرمج ـات
الدقيقة بقيمة تقديرية  ٢٠,٠٠٠جنيه ) فقط عشرون ألف جنيه ال غير( .
ـ دع م الجھ از الق ومى لتنظ يم االتص ال لبرن امج الماجس تير المھن ى ف ى ھندس ة
االلكتروني ات واالتص االت الكھربي ة بمبل غ ) ٢ملي ون جني ه( باالض افة إل ى مبل غ
 ٥٠٠,٠٠٠جنيه )فقط خمس مائة أل ف جنيھ ا ً الغي ر( ف ى ص ورة ) (٦م نح للدارس ين
على مدار عامين دراسيين .
ـ تبــرع شركــة أوراسكــوم التجاريــة عبـ ـارة ع ـن ) – Dc Power Spply٨١٠٠
 (١٠٠B hiporonicبمبلغ  ١٣٥,٠٠٠جنيه )فقط مائة وخمسة وثالثون ألف جني ه
ال غير(.مع الشكر.
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أجــــازات
كلية العلوم
 الموافق ة عل ى احتس اب الفت رة م ن )٢٠١٤/٩/١م( حت ى )٢٠١٥/١/٢٢م( الت ـىتجاوزھ ـا األس تاذ ال دكتور /محم د رض وان مص طفى عثم ان )األس تاذ بقس ـم الفل ك
بالكلي ة( عق ب انتھ اء األج ازة الخاص ة الممنوح ة لس يادته لظ روف عائلي ة عل ى أنھ ا
)أجازة خاصة بدون مرتب(

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى احتس اب الفت رة م ن )٢٠١٤/٩/١م( حت ى )٢٠١٥/٢/٢٣م( الت ـىتجاوزھ ـا األس تاذ ال دكتور /إيھ اب مص طفى الن اقورى )األس تاذ بقس ـم ع الج األورام
والطب النووى بالكلية( على أنھا )إجازة خاصة بدون مرتب(
 الموافقة عل ى احتس اب الفت رة م ن )٢٠١٤/١٠/٥م( حت ى )٢٠١٥/١/١٧م( الت ـىتجاوزتھ ـا ال دكتورة  /مرف ت محم د نجي ب غري ب )الم درس بقس ـم األم راض الباطن ة
بالكلية( عقب انتھ اء اإلج ازة الخاص ة الممنوح ة لس يادتھا إلنھ اء متعلقاتھ ا بالخ ارج
وذلك عقب إنتھاء المھمة العلمية الممنوحة لسيادتھا بدولة الكويت عل ى أنھ ا )إج ازة
خاصة بدون مرتب(

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى احتس اب الفت رة م ن )٢٠١٤/٩/١م( حت ى )٢٠١٥/٢/٩م( الت ـىتجاوزھـا الدكتور /أحمد محم د ص الح ال دين فاي د )الم درس بقس ـم الكيمي اء التحليلي ة
بالكلي ة( عق ب انتھ اء اإلج ازة الخاص ة الممنوح ة لس يادته عل ى أنھ ا )إج ازة خاص ة
بدون مرتب(

اسـتقــالــة

كلية اآلداب
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة م ـن األس تاذة ال دكتورة  /آم ال إب راھيم فري د)األستاذ المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا بالكلية( اعتباراً من )٢٠١٤/١٢/١م(
نظ راً لظروفھ ا الص حية م ع إل زام س يادتھا بس داد م ا ق د يك ون مس تحقا ً عليھ ا م ن
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة .

المعھد القومى لألورام
 الموافق ة عل ى قب ول االس تقالة المقدم ـة م ـن ال دكتورة  /نادي ة إس ماعيل حس ن)األستاذ المساعد المتفرغ بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم بالمعھد( اعتب اراً م ن
)٢٠١٤/١٢/٩م( عقب انتھاء أجازتھا الخاصة بدون مرتب لرعاية األسرة )األبن(
مع إلزام سيادتھا بس داد م ا ق د يك ون مس تحقا ً عليھ ا م ن التزام ات مالي ة قب ل المعھ د
والجامعة.
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إنھـاء خـدمـة
كلية الھندسة
 الموافقة على اعتبار الدكتور /مؤمن محمد محمود إدري س )الم درس بقس م ھندس ةالطي ران بالكلي ة( مس تقيالً م ن عمل ه واعتب ار خدمت ه منتھي ة اعتب اراً م ن
)٢٠١٤/٩/١م( وذلك بسبب انقطاعه عن العمل )عقب إنتھاء إعارة سيادته لماليزيا(
طبقا ً لنص المادة ) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات المعروض .
مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية
والجامعة.

كلية العالج الطبيعى
 الموافق ة عل ى اعتب ار ال دكتور /س مير وھب ة حن ا )الم درس المتف رغ بقس م الع الجالطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتط ور وجراحتھ ا عن د األطف ال بالكلي ة( مس تقيالً
من عمله واعتبار خدمته منتھية اعتباراً من )٢٠١٤/٧/١٢م( وذل ك بس بب انقطاع ه
عن العم ل )عق ب انتھ اء األج ازة الخاص ة الممنوح ة لس يادته لمرافق ة الزوج ة( طبق ا ً
لنص المادة ) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
م ع إل زام س يادته بس داد م ـا ق د يك ون مس تحقا ً علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل الكلي ة
والجامعة.

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة على مذكـرة بشأن إنھاء خدمـة الدكتـور /أش رف محم د عب د المجي د ب دوى)األستاذ المساعد بقسم تطبيقات الليزر الطبية بالمعھد القومى لعلوم اللي زر( واعتب ار
خدمت ه منتھي ة وذل ك اللتحاق ه بخدم ة جھ ات أجنبي ة بغي ر إذن الجامع ة أو الدول ة
المصرية تطبيقا ً لنص المادة ) (٢/٩٨من قانون العاملين المدنيين بالدولة
مع إلزام سيادته بسداد ما قد يك ون مس تحقا ً علي ـه م ـن التزام ـات مالي ـة قب ـل المعھ د
والجامعة

