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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1161بتاريــخ (2017/4/24م)
أول :الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر ،وتقديم التهنئة بمناسبة عيدد
القيامة المجيد ،وعيد تحرير سيناء ،وليلة اإلسراء والمعراج.
ثانيا:اإلحاطة علما بإقامة حفل تأبين للمرحومة األستاذة الدكتورة  /مند بـدـر األسدتاذ
السابق بالمعهد القوم لعلوم الليزر يوم الثندين المواقدق (2017/5/15م) قد
تمام الساعة السادسة بقاعة المؤتمرات جامعة القاهرة.
ثالثا :اإلحاطة علما بالزيارة الت قام بها السادة األساتذة  :ـ
الدكتور /جابر جاد نصار رئيس الجامعة ،والددكتور /قتحدـ خضدير عميدد كليدة
طددب قصددر العيندد  ،والسدديد األسددتاذ الدددكتور /مدددحا الشدداذل األسددتاذ بـليددة
الهندسددددة استشددددارم أعمدددداء مشددددرو انشدددداء عيددددادات مستشددددف األطفدددداء
التخصص  ،وبدء تنفيدذ المشدرو والمقددم منحد مدن اليابداا (الجايـدا) ووجد
سيادت الشـر لـل القائمين عل إنجاح هذا المشرو العظيم.
رابعا :التأكيد علد السدادة العمدداء والدوكمء بمتابعدة سدير المتحاندات بـليداتهم وحدل
أية مشـلة تطرأ خمء المتحانات ،وتشـيل اللجاا الخاصدة بالحدالت المرةدية
بمستشف الطلبدة ،وكدذلا اللجداا الخاصدة بدذوت الحتياجدات الخاصدة وتدوقير
مراققين لهم.
كما أكد سيادت عل ةرورة تجهيز قاعدات المتحاندات بـاقدة مقومدات الراحدة
للطمب ألداء امتحانداتهم ،مدض ةدماا نظاقدة القاعدات بصدفة مسدتمرة ،وتدوقير
إجددراءات التددأمين للجدداا اإلمتحانددات ،ووجددود األسدداتذة خددمء أداء امتحانددات
المواد الدراسية الخاصة بهدم ،وأكدد علد تطبيدق جدزاءات الندا بدين الطدمب،
والت تم إقرارها من مجلس الجامعة.
خامسا :اإلحاطة علما بالترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراس الثان بالـليات
ق منتصف مايو المقبل عل أا يتولـ أسـتاذ المـادة القائم بالتدريـس أو
المعهود ل بوةض المتحاا وتصويره وتظريف والتوقيض علي بحيث يـوا
األمر من مبتدئ إل منتهاه مسئولية أستاذ المـادة أو مقررهـا أمـام الـلية
والجامعة عل أا يـوا.
 الطبض يوم المتحاا قبل موعد المتحاا وهذا يحدث ق الـليات الـبيرة
مثل كلية الحقوق.
 عل أا تشـل لجاا طبض لـل سنة دراسية بإشراف السيد األستاذ
الدكتور عميـد (الـلية/المعهد) أو السيد األستاذ الدكتور وكيل شئوا
التعليم والطمب.
يتول أستاذ المادة القائم بتدريسها أو المعهود ل بوةض المتحاا
وتصويره وتظريف والتوقيض علي  ،والطبض يوم المتحاا قبل موعد
المتحاا وق هذه الحالة يقوم األستاذ مقام لجنة الطبض وترصد ل
مـاقأة شاملة عن كل مادة  1000جني وبحد أقص  2000جنيـ أيا
كاا عدد المواد ،وعل أا تُمنح اللجنة مـاقأة قدرها:
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 500 )1جني لألستاذ.
 400 )2جني لألستاذ المساعد.
 300 )3جني للمدرس.
 250 )4جني للعاملين (موظفين).
 150 )5جني للعاملين (عماء).
سادسا :تهنئة كلية اإلعمم باإلنجاز الذم تم اقتتاح وهدو عبدارة عدن أحددث اسدتوديو
وهددو مهدددم مددن قندداة اسددـام نيددوز عربيددة لسددتخدام قدد أعمدداء التدددريب
والتدريس للطمب بالـلية.
سددابعا :اإلحاطددة علمددا بمددا تددم حتد اعا قد مشددرو إسددـاا أعضدداء هيئددة التدددريس
والعاملين بجامعة القاهرة قد مديندة  6أكتدوبر ،وأا المشدرو يسدير بخطد
ثابتددة وجيدددة ،وطالددب رئدديس الجامعددة بتشددـيل لجنددة لوةددض ةددواب جديدددة
وصارمة لعدم المضاربة عل أسعار الشقق واللتزام بالقواعد المتبعة وعددم
تنيير أو اةاقة أم شيء ق الواجهات.
ثامنا :اتفاقيات التعاوا :ـ
 اتفاقية التعاوا بين جامعة القاهرة وبيا الخبرة بحضور األسدتاذ الددكتور/
جابر نصار رئيس الجامعة ،واألستاذ الددكتور /سدعيد يحيدـ محمدـود ةدـو
نائددددب رئدددديس الجامعددددة لشددددئوا خدمددددـة المجتمددددض وتنميددددـة البيئددددة يددددوم
(2017/4/9م).
 اتفاقية التعاوا بين جامعة القاهرة والجانب الياباني تم توقيعها قي اليابداا
إلنشاء مستشف أبو الريا الجديد ،بحضور األستاذ الددكتور /جدابر جداد نصدار

رئيس الجامعة واألستاذ الدكتور /قتحـ رزق قـاروق عبـد العزيــز خضير
عميد كلية طب قصر العيني وسفير اليابداا وممثدل مؤسسدة الجايـدا ،حيدث
تقام المستشف بتمويل ياباني خمء  17شهرا.
تاسعا :اإلحاطة علما بالوقود الزائرة:
 زيارة وقد من الجهداز الدوطني لمعتمداد األكداديمي لضدماا جدودة التعلديم
بالـويا لمقابلة األسدتاذ الددكتور /عمدرو أمدين محمدد عددل نائدب رئديس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث يوم (2017/4/11م).
 زيادة الدكتور /دينيس بيريا من سدفارة مالطدة لمقابلدة األسدتاذ الددكتور/
عمرو أمين محمد عدل نائب رئديس الجامعدة للدراسدات العليدا والبحدوث
يوم (2017/4/13م) .

المصادقـات
إدارة الجامعة
 المصدددادقة علددد محضدددر اجتمدددـا مجلدددـس جامعدددـة القاهدددـرة الجلسدددـة رقدددـم ()1160بتاريـخ (2017/3/28م).
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 المصادقة عل قرارات األسدتاذ الددكتور /رئديس الجامعدة الصدادرة بدالتفويم مدن مجلدسالجامعة خمء الفترة من (2017/3/29م) حت (2017/4/24م) ق المجالت اعتية:
 .1منح الدرجات العلمية بمرحلتي (الليسانس والبـالوريوس) و(الدراسات العليا).
 .2تعيددين أعضدداء مددن الخددارج بمجددالس الـليددـات ،وةددم أسدداتذة لمجالسددها ،وذلددا طبقددـا
للفقدددددددرتين ( جدددددددـ) و (هدددددددـ) مـدددددددـن المـدددددددـادة ( )40مدددددددـن القاندددددددـوا رقدددددددـم ()49
لسـنة (1972م) بشأا تنظيم الجامعات.
 .3قبــــــوء هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 .4مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابض ق ةوء القواعد المنظمة لذلا.
 .5وقـف قـيد الطمب وقبوء أعذارهم بمرحلتد (الليسدانس أو البـدالوريوس) و(الدراسدـات
العليا).
 .6قَبـُوء أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين عادوا خمء شهر من تاريخ النقطا .
 .7تقرير إنهاء خدمـة أعضاء هيئة التدريس الذين لم يعودوا خـمء ستة أشدهر مدـن تداريخ
النقطا .
 .8حالت تصدحيح بياندات الددرجات العلميدة التدي حددث قيهدا خطدأ ،وتتطلدب العدر علـدـ
مجلـدددـس الجامعـدددـة ،وذلدددا بعدددد مراجعتهدددا مـدددـن اإلدارة المركزيدددة للشدددئوا القانونيدددة
بالجامعة.
 .9حــالت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة.
 .10إصددددددار قدددددرارات إنهددددداء الخدمدددددة قددددد حدددددالت انقطدددددا أعضددددداء هيئدددددة التددددددريس
والهيئدددددة المعاوندددددة المنتددددددبين أو المعدددددارين أو مدددددن يعمدددددل بشدددددـل يدددددر رسدددددم
تحا أم اسم لدم أية جهة أخرم خارج الجامعة.
 .11تفددويم السدديد األسددتاذ الدددكتور نائددب رئدديس الجامعددة للدراسددات العليددا والبحددوث
ق د اعتمدداد بعددم الموةددوعات نيابددة عددن السدديد األسددتاذ الدددكتور رئدديس الجامعددة
ق قطا العمقات الثقاقية والدراسات العليا بجامعة القاهرة.

تعيينات
كلية اعداب
 المواققة علـ تعيين الدكتورة  /ريم أحمد صالح سيد ق (وظيفة مددرس) الشدا رة(بقسم اللنة اليابانية وآدابها) بالـلية.

كلية التجارة
 المواققة علـ تعيدين الددكتور  /حسدن عبدد العداء حامدد محمدد قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم المحاسبة) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /سارة إبراهيم رسما حجازم قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم المحاسبة) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـور  /عمرو سدليماا محمدد سدليماا قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الرياةة والتأمين) بالـلية.
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كلية العلوم
 المواققة علـ تعيين الدكتورة  /عزة بدر قرحات حامد ق (وظيفة مدرس) الشا رة(بقسم النبات والميـروبيولوج ) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتور  /شددوق محمددد محمددد سددـراا قدد (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم الجيولوجيا) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتور  /محمدد صدالح حسدن حمدد قد (وظيفدة أسدتاذ مسداعد)الشا رة (بقسم الجيولوجيا) بالـلية.
 المواققددة علد تعيددين الدددكتور  /وليددد محمددد عبددد الحميددد صددالح قد (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم الرياةيات) بالـلية.
المواققددة علد تعيددين الدددكتورة  /ريددم حسددن نددور الدددين الجبددال قد (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم الفيزياء الحيوية) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتور  /عددمء الدددين قددؤاد محمددد عل د ق د (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم علوم الفلا والفضاء واألرصاد الجوية) بالـلية.

كلية طب قصر العين
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتورة  /ياسددمين عمددرو أحمددد منس د ق د (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم طب األطفاء) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتورة  /آيددة محمددد قتددوح أحمددد عل د ق د (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم طب األطفاء) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتورة  /صددباح عبددد الددرووف محمددد عددويس ق د (وظيفددةأستاذ) الشا رة (بقسم التخدير والعناية المركزة الجراحية وعمج األلم) بالـلية.
 المواققة عل تعيدين الددكتور  /مصدطف شدوق إبدراهيم الحدداد قد (وظيفدة أسدتاذ)الشا رة (بقسم عمج األورام والطب النووم) بالـلية.
 المواققددة علدد تعيدددين الدددكتورة  /راندددا أسدددامة توقيددق قددداح قددد (وظيفددة أسدددتاذ)الشا رة (بقسم األشعة التشخيصية) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتورة  /ريهام سام حنفد محمدود عدمم قد (وظيفدة أسدتاذمساعد) الشا رة (بقسم طب العين وجراحتها) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتورة  /بسمة بهجا السيد عل قد (وظيفدة أسدتاذ مسداعد)الشا رة (بقسم األمرا الباطنة الخاصة) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدكتددـورة  /سددماح أحمددد حسددنين أحمددد عمددرو قدد (وظيفددةمدرس) الشا رة (بقسم طب األطفاء) بالـلية.
 المواققدددة علددد تعيدددين الدكتدددـورة  /ولء محمدددد حسدددن محمدددد إبدددراهيم قددد (وظيفدددةمدرس) الشا رة (بقسم طب األطفاء) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /إيناس أنس عبدد المدنعم حدرب قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الفارماكولوجيا) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /ولء عبد الفتاح عثماا عثماا ق (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الفارماكولوجيا) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /مارياا أدوارد جاد الـريم يس ق (وظيفة مددرس)الشا رة (بقسم الباثولوجيا اإلكلينيـة والـيميائية) بالـلية.
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 المواققة علد تعيدين الدكتدـورة  /عدزة أبدو سدريض أحمدد السديد قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الـيمياء الحيوية الطبية) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /دعاء توقيق محمد عل الشيخ ق (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الطب الشرع والسموم اإلكلينيـية) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـور  /محمود شريف مصدطف كمداء العيسدوم قد (وظيفدةمدرس) الشا رة (بقسم جراحة األذا األنف والحنجرة ) بالـلية.
 المواققة علد تعيدين الددكتورة  /عدم مصدطف عبدد القدادر تدري قد (وظيفدة أسدتاذ)الشا رة (بقسم الفسيولوجيا) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /هناء عمر قضل عبد المحسن قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الطفيليات) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـور  /مصطف أحمد جداد عبدد الفتداح قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الجراحة العامة) بالـلية.

كلية التمريم
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /أمل داوود كامل جودة ق (وظيفة مدرس) الشا رة(بقسم تمريم صحة األم وحديث الولدة) بالـلية.

كلية العمج الطبيع
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /عـزة محمـد عبـد المحسدـن عبدد النند قد (وظيفدةمدرس) الشا رة (بقسم الميـانيـا الحيوية) بالـلية.
 المواققددة علدد تعيددين الدكتددـور  /هيددثم حامددد محمددود حمدداد قدد (وظيفددة مدددرس)الشددا رة (بقسددم العددمج الطبيع د لةددطرابات الجهدداز الدددورم التنفس د والمسددنين)
بالـلية.

كلية الصيدلة
 المواققة عل تعيين الدكتورة  /علياء نبيل أحمد المشد ق (وظيفة أسدتاذ) الشدا رة(بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتور  /عل محمد عبد التواب محمد يحي ق (وظيفة أسدتاذمساعد) الشا رة (بقسم الـيمياء التحليلية) بالـلية.
 المواققة عل تعيدين الدكتدـورة  /صدفاء عبدد السدمم عدز الددين إبدراهيم قد (وظيفدةمدرس) الشا رة (بقسم الميـروبيولوجيا والمناعة) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتور  /محمددد رقعددا السدديد النباش د ق د (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم الـيمياء التحليلية) بالـلية.
 المواققددة علد تعيددين الدددكتورة  /ناديددة محمددد مصددطف حمددوده قد (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم الـيمياء التحليلية) بالـلية.
 المواققددة عل د تعيددين الدددكتورة  /أمددل عمدداد الدددين عل د محمددد ق د (وظيفددة أسددتاذ)الشا رة (بقسم الميـروبيولوجيا والمناعة) بالـلية.
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 المواققدددة علددد تعيدددين الددددكتور  /ميندددا إبدددراهيم تدددادرس عبددداد قددد (وظيفدددة أسدددتاذ)الشا رة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالـلية.

كلية الهندسة
 المواققة عل تعيين الدكتورة  /دعاء محمد شوق قرج ق (وظيفة أستاذ) الشدا رة(بقسم الرياةيات والفيزيقا الهندسية) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتور  /محمدد طد محمدد حسدن قد (وظيفدة أسدتاذ) الشدا رة(بقسم الرياةيات والفيزيقا الهندسية) بالـلية.
 المواققة علـ تعيين الدكتور  /محمد جماء عبد الناصدر حسدن قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الهندسة الـيميائية) بالـلية.
 المواققددة علددـ تعيددين الدددكتور  /محمددود قددوزم عزيددز شوشددة قد (وظيفددة مدددرس)الشا رة (بقسم هندسة القوم واعلت الـهربية) بالـلية.

كلية الزراعة
 المواققددة علد تعيددين الدكتددـورة  /شدديماء حدداق نصددر الصددبا) قد (وظيفددة مدددرس)الشا رة (بقسم األراة ) بالـلية.
 المواققة عل تعيدين الدكتدـور  /محمدود عبدـد العداء محمدـود عبدد العداء قد (وظيفدةمدرس) الشا رة (بقسم اإلنتاج الحيوان ) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /نسرين السيد محمد إسدماعيل قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم الصناعات النذائية) بالـلية.

كلية الطب البيطرم
 المواققدة علد تعيدين الددكتورة  /سدحر زايدد عبدد الموجدود عبدد المجيدد قد (وظيفدةأستاذ) الشا رة (بقسم الطفيليات) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتورة  /عزة محمد عبد الوهداب محمدود قد (وظيفدة أسدتاذ)الشا رة (بقسم الطفيليات) بالـلية.
 المواققددة علد تعيددين الدددكتور  /ندداج السدديد عبددد الندداج المشددد قد (وظيفددة أسددتاذمساعد) الشا رة (بقسم األمرا الباطنة والمعدية) بالـلية.

كلية دار العلوم
 المواققة عل تعيين الدكتـور  /سيد جماء حسن عل ق (وظيفدة مددرس) الشدا رة(بقسم النحو والصرف والعرو ) بالـلية.

كلية اإلعمم
 المواققة علـ تعيين الدكتورة  /إيماا أسامة أحمد عبد الفتاح قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم العمقات العامة واإلعما) بالـلية.
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كلية الحاسبات والمعلومات
 المواققددة علدد تعيددين الدكتددـورة  /شدديرم أحمددد أميددر عددزت قدد (وظيفددة مدددرس)الشا رة (بقسم علوم الحاسب) بالـلية.

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 المواققة عل تعيين الدكتور  /عمار محمد عمدار محمدد قد (وظيفدة أسدتاذ مسداعد)الشا رة (بقسم علوم الحاسب) بالمعهد.
 المواققدة علد تعيددين الددكتور  /ندداج رمضدداا درويددا عمدراا قد (وظيفددة أسددتاذمساعد) الشا رة (بقسم نظم وتـنولوجيا المعلومات) بالمعهد.

المعهد القوم لألورام
 المواققددة علددـ تعيددين الدددكتورة  /رشددا محمددود محمددد محمددود عددمم قدد (وظيفددةمدرس) الشا رة (بقسم اإلحصاء الطب ووبائيات السرطاا) بالمعهد.
 المواققددة علد تعيددين الدكتددـورة  /أميددرة حامددد حسددن رةددواا قد (وظيفددة مدددرس)الشا رة (بقسم األشعة التشخيصية) بالمعهد.
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /دينا محمد عبد العزيز إبدراهيم قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم األشعة العمجية والطب النووم) بالمعهد.

كلية التربية النوعية
 المواققة عل تعيين الدكتـورة  /إيماا رشدم أحمد عل عثماا ق (وظيفة مددرس)الشا رة (بقسم التربية الفنية) بالـلية.
 المواققة عل تعيين الدكتـور  /شريف شفيق زكد علد حدرب قد (وظيفدة مددرس)الشا رة (بقسم اإلعمم التربوم) بالـلية.

تعيينات ير مستوقاة
كلية الصيدلة
 عدددم المواققددة علد ترقيددة الدكتددـورة  /دينددا لددويس نصدديف بقطددر (المددـدرس بقسددـمالصيدلنيـات والصيدلـة الصناعيـة بالـليـة) (لوظيفـة أستاذ مساعد).

كلية الزارعة
 عدم المواققة عل ترقية الدكتورة  /نسرين سمير محمود (المددرس بقسدم الهندسدةالزراعية بالـلية) لوظيفة أستاذ مساعد.

كلية التربية النوعية
 عدددم المواققددة عل د ترقيددة الدددكتورة  /نددرمين حمدددم عل د عددواد (المدددرس بقسددمالتربية الموسيقية بالـلية) لوظيفة أستاذ مساعد.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – أبريل 2017

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

تجديـد إعــارات
كلية طب قصر العين
 المواققة عل تجديد إعارة األستاذة الدكتورة  /زينب عبدد الخدالق إبدراهيم مصدطف(األسددتاذ بقسددم الميـروبيولوجيددا الطبيددة والمناعددة بالـليددة) للعمددل (بجامعددة أكتددوبر
للعلوم الحديثة بمصر) للعام الجامع السابض (2018/2017م)
 المواققة عل تجديد إعارة األستاذة الدكتورة  /نسرين محمد األبيم (األستاذ بقسمطدددب الطفددداء بالـليدددة) للعمدددل (بمستشدددف هدددادم بالـويدددا) للعدددام الجدددامع السدددابض
(2018/2017م) بدءا من ( )2017/5/12حت ()2017/5/11
 المواققة علد تجديدد إعدارة الددكتور  /ناصدر محمدد عبدد دبدل (األسدتاذ المسداعدبقسم التخدير والعناية المركزة الجراحيدة وعدمج األلدم بالـليدة) للعمدل (بمجمدض مدروم
الطب حفر الباطن بالسعودية) للعام الجامع العاشر (2018/2017م)
 بناء علد اقتدراح الـليدة المواققدة علد تجديدد إعدارة الددكتور  /محمدد عبدد المعبدودالسدديد رةددواا (المدددرس بقسددم طددب وجراحددة العددين بالـليددة) للعمددل (بددوزارة الصددحة
بمدينة الملا سعود الطبية بالسعودية) للعام الجامع الثامن (2018/2017م)
القـرار  :واقق المجلدس علد تجديدد إعدارة سديادت قد إطدار العدام الجدامع
التاسض بدءا من (2017/9/1م) حت (2018/8/31م).

كلية الهندسة
 بناء عل اقتراح الـلية عدم المواققة عل تجديد إعارة األستاذ الددكتور /أحمدد قهديمأبو طد زوبدض (األسدتاذ بقسدم هندسدة القدوم واعلت الـهربيدة) بـليدة الهندسدة وذلدا
للعمددل بجامعددة برونيددل بددإنجلترا للعددام الجددامع السددابض (2017/2016م) بدددءا مددن
(2016/9/1م) حت (2017/8/31م).
قرر المجلس المواققة علد تجديدد إعدارة األسدتاذ الددكتور /أحمدد قهديم أبدو طد زوبدض
للعام الجامع السابض (2017/2016م).

كلية اعثار
 المواققددة عل د تجديددد إعددارة األسددتاذ الدددكتور  /عبـددـد اللطيـددـف عبددد اللطيددف حسددنأقندم (األستاذ بقسم ترميم اعثار بالـلية) للعمل (بـلية السياحة واعثدار جامعدة الملدا
سدددعود بالسدددعودية) قددد إطدددار العدددام الجدددامع التاسدددض (2018/2017م) بددددءا مدددن
(2017/8/16م) حت (2018/8/15م)
 المواققددة عل د تجديددد إعددارة الدددكتور  /العرب د صددبرم عبددد النن د عمددارة (األسددتاذالمساعد بقسم اعثار اإلسممية بالـلية) للعمل (بـلية اعداب والعلوم اإلنسانية بجامعدة
جازاا بالسعودية) للعام الجامع العاشر (2018/2017م)

المعهد القوم لألورام
 المواققة علد تجديدد إعدارة الددكتورة  /إيمدـاا عـدـادء محمدـد عبدد المدنعم (المددرسبقسم الباثولوجيا بالمعهد) للعمدل (بمستشدف السدمم الددول بالـويدا) اسدتـمال للعدام

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – أبريل 2017

الجددددددددددامع العاشددددددددددر (2017/2016م) بدددددددددددءا مددددددددددن (2017/9/1م) حتدددددددددد
(2017/11/30م)

نـقــل
كلية التمريم
 المواققة علـ نقل السيدة  /أميرة عبد العظيم محمدد قدرج (المددرس المسداعد بقسدمتمددريم البدداطن الجراح د ) إل د قسددم تعلدديم التمددريم المسددتحدث بالـليددة وبدددرجتها
المالية.

منح ألقاب علمية
كلية طب قصر العين
 المواققـة عل منـح الدكتورة  /إيناس حمدم محمود حسين (األستاذ المسداعد بقسدمالباثولوجيا اإلكلينيـة والـيميائية بالـلية) اللقب العلم (لوظيفـة أستاذ).
 المواققـة عل مندـح الددكتورة  /زيندب علد حسدن علد السدعدن (األسدتاذ المسداعدبقسم الباثولوجيا اإلكلينيـة والـيميائية بالـلية) اللقب العلم (لوظيفـة أستاذ).
 المواققددة عل د مددنح الدددكتور  /حسددام الدددين أسددامة عبددد العزيددز الشددنوق (المدددرسبقسم التوليد وأمـرا النساء بالـلية) اللقــب العلمـ (لوظيفـة أستاذ مساعد).
 المواققددة عل د مددنح الدددكتور  /أحمددد محمددود أحمددد حسددين (المدددرس بقسددم التوليدددوأمرا النساء بالـلية) اللقب العلم (لوظيفة أستاذ مساعد).
 المواققددة عل د مددنح الدددكتور  /عمددرو حسددن حسددين السددعيد وهب د (المدددرس بقسددمالتوليد وأمرا النساء بالـليـة) اللقـب العلمـ (لوظيفـة أستاذ مساعد).

مسائل تنظيمية
كلية اعداب
 المواققة علد بددء الدراسدة بقسدم اللندة اليونانيدة الحديثدة وآدابهدا بالـليدة بددءا مدنالعام الجامع (2018/2017م)

كلية القتصاد والعلوم السياسية
 المواققدددة علددد قدددرار مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب بجلسدددت المنعقددددة بتددداريخ(2017/4/18م) القاة بالمواققة عل توصديات اللجندة الماليدة بشدأا المصدروقات
ونظددام المددنح الدراسددـية لمرحلددـة البـالوريددـوس بنظددـام الساعددـات المعتمددـدة بـليددـة
القتصاد والعلوم السياسية.

كلية طب الفم واألسناا
 بناء عل المذكرة المعروةة بشدأا اإلعدما عدن وظدائف معيددين مدن خريجد كليدةطب الفم واألسناا من دقعت (2010/2009م).
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قددرر المجلددس إحالددة الموةددو إل د المستشددار القددانون للجامعددة مددض تفددويم السدديد
األسددتاذ الدددكتور رئدديس الجامعددة قد المواققددة علد اإلعددما بعددد أخددذ رأم المستشددار
القانون .

كلية الهندسة
 بناء علد اقتدراح الـليدة المواققدة علد إلنداء اإلعدما عدن عددد ( )1وظيفدة مددرسبقسددم هندسددة الطيددراا والفضدداء لعدددم اسددتيفاء المتقدددمين شددروط اإلعددما وإعددادة
اإلعما عن الوظيفة ق ير المواعيدد المقدررة وتخصديل الوظيفدة وإةداقة شدروط
جديدة لصيا ة اإلعما من الناحية القانونية.
القددـرار  :واقددق المجلددس عل د إلندداء اإلعددما وتخصدديل الوظيفددة وتعددديل شددروط
اإلعما وإعادة العر عل لجنة صيا ة اإلعما.

كلية الطب البيطرم
 المواققدددة علددد قدددرار مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب بجلسدددت المنعقددددة بتددداريخ(2017/4/18م) القاة بالمواققة علد التعدديمت التد أقرتهدا لجندة القطدا الطبد
بدالمجلس األعلد للجامعدات باسدتحداث برنداما المستحضدرات الطبيدة البيطريدة بـليددة
الطب البيطرم.

إدارة الجامعة
 بناء عل المذكرة المعروةدة بشدأا طلدب العداملين بمركدـز جامعدة القاهدـرة للتعليدـمالمفتددـوح قددـر جنددوب سدديناء صددرف حدداقز جددذب عمالددة بنسددبة  %300مددن األجددر
األساس لعتبار محاقظة جنوب سيناء من األماكن النائية.
قرر المجلس عر الموةو عل مجلس إدارة مركز التعليم المفتوح.
 المواققدددة علددد قدددرار مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب بجلسدددت المنعقددددة بتددداريخ(2017/4/18م) القاة د بالمواققددة عل د الضددواب واإلجددراءات المزمددة لمسددتعداد
لمتحانات الفصل الدراس الثان للعام الجامع (2017/2016م) مض تعميم المدذكرة
المرققة.
 المواققة عل المذكرة المعروةة بشأا عدم سفر السادة العمداء والوكمء وروسداءاألقسددام وأعضدداء هيئددة التدددريس والهيئددة المعاونددة بدددءا مددن (2017/5/1م) حت د
نهايددة المتحانددات وتعددر كددل حالددة عل د حدددة عل د السدديد األسددتاذ الدددكتور رئدديس
الجامعة للنظر ق المواققة عل السفر.

اتفاقيات تعاوا
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 المواققددة علد تجديددد اتفاقيددة التعدداوا مددض المجلددس الثقدداق البريطددان بالقدداهرة قدمجالت األنشطة العلمية ذات الهتمام المشتري.
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 بناء عل اقتراح الـلية المواققة عل اتفاقية التعداوا مدض مؤسسدة حلدم قد مجدالتالتدريب والستشارات والبراما التنفيذية المتخصصة.
قرر المجلس عر الموةو عل مجلس شئوا خدمة المجتمض وتنمية البيئة.
 بندداء علد اقتددراح الـليددة المواققددة علد اتفاقيددة التعدداوا مددض مركددز دراسددات الشددرقاألوسد للعلددوم السياسددية بجامعددة بددرلين قد مجددالت األنشددطة العلميددة والثقاقيددة ذات
الهتمام المشتري.
قرر المجلس عر الموةو عل مجلس الدراسات العليا والبحوث.
 بناء عل اقتراح الـلية المواققة عل اتفاقية التعاوا مض (مركز المسدتقبل لألبحداث)و(الدراسات المتقدمة بأبوظب ).
قرر المجلس عر الموةو عل مجلس الدراسات العليا والبحوث.

كلية العمج الطبيع
 المواققددة عل د قددرار مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت المنعقدددة بتدداريخ(2017/4/13م) القاةدد بالمواققددة علدد تجديددد بروتوكددوء التعدداوا العلمدد بددين
(جامعة القاهرة ـ كلية العمج الطبيع ) و(هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية)

كلية التخطي اإلقليم والعمران
 عقدد اتفداق بدين (جامعدـة القاهدـرة ـ كليدة التخطدي اإلقليمد والعمراند ) و(المركدزالقوم لبحوث اإلسـاا والبناء)

كلية الدراسات العليا للتربية
 المواققددة عل د قددرار مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت المنعقدددة بتدداريخ(2017/4/13م) القاةدد بالمواققددـة علددـ ملحددـق مذكددـرة التفاهددـم بيددـن (جامعددة
القاهـرة ـ كلية الدراسات العليا للتربية) و(شبـة المعلومات العربية التربوية شمع )

إدارة الجامعة
 المواققددة عل د قددرار مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت المنعقدددة بتدداريخ(2017/3/19م) القاةد بالمواققددة علد بروتوكددوء التعدداوا بددين (جامعددة القدداهرة)
و(التحاد المصرم لجمعيات الرقق ورعاية الحيواا)
 المواققة عل بروتوكوء التعاوا بين (جامعة القاهرة) و(جامعة دمياط) المواققددة علدد قددرار مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت المنعقدددة بتدداريخ(2017/4/13م) القاة بالمواققة عل تعديل البنود الرابض والخدامس والثدامن مدن
مذكرة التفاهم بين (جامعة القاهرة) و(جامعة جراناد بأسبانيا) .
 المواققددة علدد قددرار مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت المنعقدددة بتدداريخ(2017/4/13م) القاةد بالمواققددة علد بروتوكددوء التعدداوا بددين (جامعددة القدداهرة)
و(صندوق مـاقحة وعمج اإلدماا والتعاط )
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تـبـــر
كلية العلوم
 المواققة عل قبوء الهدية المقدمة من شركة شلمبرجير وه عبارة عن عددد تسدضرخددل مددن برندداما بتددروء وقيمتهددا سددبعة وأربعددوا مليددوا جني د لقسددم الجيولوجيددا
بالـلية.مـض الشـــر.

كلية طب قصر العين
 المواققددة عل د التبددر المقدددم مددن سددمو الشدديخ  /سددلطاا بددن محمددد القاسددم حدداكمالشارقة بمبلغ مليوا جني عل أا يتم الصرف من عل البنية األساسية لألبحداث ول
يسمح الصرف من عل أية مـاقآت،مض الشـر.

جــوائــز
كلية طب قصر العين
 المواققدددة علددد قدددرار مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب بجلسدددت المنعقددددة بتددداريخ(2017/4/18م) القاة بالمواققة عل إنشداء جدائزة باسدم األسدتاذ الددكتور /محمدد
رشيد بهجا بمبلغ  5000جني (قق خمسة آلف جني مصرم ل ير) تُمدنح ألعلد
درجة ق الـيمياء الحيوية لطمب السنة األول والثانية بـلية طب قصر العين .

مسائل مالية
كلية العلوم
 المواققدددة علددد قدددرار مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب بجلسدددت المنعقددددة بتددداريخ(2017/4/18م) القاة بالمواققة علد تحميدل الطالدب رسدوم علد المقدررات التد
يتم طرحها ق الفصل الدراس الصيف قق بـلية العلوم.
 المواققدددة علددد قدددرار مجلدددس شدددئوا التعلددديم والطدددمب بجلسدددت المنعقددددة بتددداريخ(2017/4/18م) القاة د بالمواققددة عل د تعددديل نظددام الدددقض المددال لطددمب البددراما
الخاصة بـلية العلوم طبقا لرأم اللجنة المشـلة لهذا النر .

لـوائــح
كلية طب قصر العين
 بناء عل اقتراح الـلية المواققة عل لئحة إنشداء وحددة الخددمات الطبيدة الشدرعيةوحدة ذات طابض خاص بعد إجراء التصويبات عليها.
القددـرار  :واقددق المجلددس علد تعددديل المئحددة مددض عددر األمددر علد مجلددس شددئوا
خدمة المجتمض وتنمية البيئة إلعماء شئون .
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شئوا الطمب
كلية اعداب
 بندداء عل د خطدداب الدددكتور الملحددق الثقدداق بسددفارة المملـددة العربيددة السددعودية ق دمصر بشأا العتذار المقدم من الطالب السعودم /حمود لمد كامدل الظفيدرم وإعدادة
قيده ق العام الجامع (2018/2017م).
قرر المجلس المواققة عل قبوء العتذار وإعادة قيدد الطالدب المدذكور للعدام الجدامع
(2018/2017م).

كلية الهندسة
 المواققددة علدد قددرار مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث بجلسددت المنعقدددة بتدداريخ(2017/4/13م) القاة بالمواققة عل إيقاف قيد الطالبدة الليبيدة /حنداا علد أحمدد
بشددينة المقيدددة بدرجددة الدددكتوراه بـليددة الهندسددة للعددام الجددامع (2013م2014/م)
لمدة عام ثالث بدءا من (2017/3/1م) حت (2018/3/1م) نظرا للظروف األمنية.

شئوا أعضاء هيئة التدريس
كلية طب قصر العين
 بناء عل رد المستشار القانون قد حالدة الدكتدـور /شريدـف محمدـد صبدـرم حسدـن(األسددتاذ المسدداعد بقسددم التشددريح بـليددة الطددب) بعددـدم المواققددة عل د ترقيددة سدديادت
لوظيفة أستاذ.
قددرر المجلددس المواققددة عل د رأم الـليددة بعدددم المواققددة عل د ترقيت د لوظيفددة أسددتاذ
مسدداعد بندداء عل د تقريددر اللجنددة العلميددة المددؤر ق د (2011/4/30م) بددأا اإلنتدداج
العلم لسيادت ل يرق للتعيين ق وظيفة أستاذ مساعد بقسم التشريح بذلا التاريخ.

إحالة للمعاش
كلية الصيدلة
 المواققدة علدـ إحالدة الدددكتور /محمدد رأقدـا عبدد علد (األسدتاذ المسداعد بقسددماألدويددة والسددموم بالـليددة) للمعدداش المبـددر بدددءا مددن (2017/9/1م) عقددب انتهدداء
إجازت لمراققة الزوجة طبقا لقواعد التيسير بالمدادة  95مـدرر ( )1مدن القدانوا رقدم
( )47لسنة(1978م)

اجــازات
كلية الزراعة
 المواققة عل احتساب قترة التجاوز للسيد  /حسين مجددم عدو مصدطف (المعيددبقسددم الصددناعات النذائيددة بالـليددة) اعتبددارا مددن (2016/10/24م) تدداريخ مناقشددة
الرسددالة حت د (2017/1/2م) اليددوم السددابق لسددتمم العمددل بالـليددة إجددازة خاصددة
بدوا مرتب
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 المواققددة عل د احتسدداب الفتددرة مددن (2015/9/6م) حت د (2015/11/17م) الت دتجاوزها الدكتـور /أحمـد علـ علـ العزبد (األسدتاذ المسداعد بقسدم بسداتين الفاكهدة
بالـلية) عقب انتهداء إجازتد الخاصدة بددوا مرتدب لمراققدة الزوجدة علد أنهدا إجدازة
خاصة بدوا مرتب.

كلية الطب البيطرم
 المواققددة عل د احتسدداب الفتددرة مددن (2016/8/18م) حت د (2017/1/23م) الت دتجاوزها األستاذ الدكتور /مجدم محمود السيد محمد (األستاذ بقسم األمدرا الباطندة
والمعدية بالـلية) عقب انتهاء اإلجازة الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوجة علد أنهدا
إجازة خاصة بدوا مرتب.

إنهاء خـدمــة
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 بندداء عل د اقتددراح الـليددة المواققددة عل د إنهدداء خدمددة الطبيبددة  /مددـ أيمددن حسدداادرويـا (المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية بالـليدة) وإنهداء اإلجدازة الدراسدية
اعتبددارا مددن (2016/8/28م) اليددوم التددال عخددر مددد ومطالبتهددا وةددامنها بالنفقددات
اعتبارا من  2011/9/12تاريخ السفر لعدم العودة.
القدـرار  :واقددق المجلددس علد إنهدداء خدددمتها مدض إلددزام سدديادتها بسدداد مددا قددد يـددوا
مستحقا عليها من التزامات مالية قبل الـلية والجامعة ،ومطالبتهدا وةدامنها بالنفقدات
اعتبارا من (2011/9/12م) تاريخ السفر.

كلية طب قصر العين
 المواققددة عل د إنهدداء خدمددة األسددتاذة الدددكتورة  /هبددة محمددـد نبيددـل عبددد الددرزاق(األستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيـية والـيميائية بالـلية) اعتبارا مدن (2016/3/1م)
لعدم العودة عقب انتهاء المهمة العلمية الممنوحة لسيادتها.
مدض إلددزام سدديادتها بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا عليهددا مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
 المواققة عل إنهاء خدمة الددكتور  /عدمء الددين سديد عبدد الدرازق (المددرس بقسدمالفارماكولوج بالـلية) اعتبارا من (2016/8/1م) لنقطاع عن العمل عقدب انتهداء
المهمة العلمية الممنوحة لسيادت .
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
 المواققددة عل د اعتبددار الدددكتورة  /مندداء إسددماعيل حسددن (المدددرس بقسددم التخددديربالـليددة) مسددتقيلة مددن عملهددا واعتبددار خدددمتها منتهي د اعتبددارا مددن (2006/9/1م)
تاريخ انقطاعها عن العمل عقب انتهاء إجازتهدا الخاصدة بددوا مرتدب لرعايدة الطفدل،
وذلا تطبيقا لنل المادة ( )117من قانوا تنظيم الجامعات.
مدض إلددزام سدديادتها بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا عليهددا مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
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كلية الصيدلة
 المواققة عل إنهاء خدمة الدكتورة  /روقيدة محمد عبدـد المجيدـد (األسدتاذ المسداعدبقسم الميـروبيولوجيا والمناعة بالـلية) اعتبدارا مدن (2016/9/1م) لنقطاعهدا عدن
العمل عقب إعارة سيادتها بانجلترا.
مدض إلددزام سدديادتها بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا عليهددا مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
 المواققة عل إنهداء خدمدة الددكتور  /حداتم عبدد الدرحمن عمدر الشدبراوم (المددرسبقسم الميـروبيولجيا والمناعدة بالـليدة) اعتبدارا مدن (2016/6/15م) لنقطاعد عدن
العمل عقب انتهاء المهم العلمية الممنوحة لسيادت .
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
 المواققدددة علددد إنهددداء خدمدددة المعيدددد  /إسدددمم سدددام السددديد عبدددده (المعيدددد بقسدددمالميـروبيولوجيدددددا والمناعدددددة بالـليدددددة) وإنهددددداء اإلجدددددازة الدراسدددددية اعتبدددددارا مدددددن
(2015/8/1م) اليوم التال لنتهاء آخر مد ومطالبتد وةدامن بالنفقدات اعتبدارا مدن
(2012/8/1م) تدداريخ السددفر لعدددم العددودة عقددب انتهدداء اإلجددازة الدراسددية الممنوحددة
لسيادت .
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة ،ومطالبت وةامن بالنفقات اعتبارا من (2012/8/1م) تاريخ السفر.
 المواققددة عل د اعتبددار الدددكتور  /محمددود التميم د نصددر التميم د (المدددرس بقسددمالصيدلنيات والصيدلة الصناعية بالـليدة) مسدتقيم مدن عملد واعتبدار خدمتد منتهيد
اعتبارا من (2015/12/1م) تاريخ انقطاع عن العمل عقدب انتهداء إجازتد الخاصدة
بدددوا مرتددب لمراققددة الزوجددة ،وذلددا تطبيقددا لددنل المددادة ( )117مددن قددانوا تنظدديم
الجامعات.
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.

كلية الهندسة
 المواققة عل إنهاء اإلجازة الدراسية والخدمدة للمهنددس /أحمدد شدحات محمدد عبدداللطيف (المدرس المساعد بقسدم هندسدة اللـترونيدات والتصدالت الـهربيدة بالـليدة)
اعتبدارا مددن (2016/7/17م) اليدوم التددال عخددر مدد لعدددم العدودة ومطالبتد وةددامن
بالنفقات اعتبارا من (2013/10/1م) تاريخ السفر.
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة ومطالبت وةامن بالنفقات.
 المواققة عل اعتبار الدكتور /محمدد محمدود أحمدد طلعدا (المددرس بقسدم الهندسدةاإلنشددددائية بالـليددددة) مسددددتقيم مددددن عملدددد واعتبددددار خدمتدددد منتهيددددة اعتبددددارا مددددن
(2013/12/9م) تاريخ انقطاع عن العمل عقب انتهاء إجازت الخاصة بددوا مرتدب
لمراققة الزوجة ق ةوء ما سبق مدن إنهداء خدمدة الددكتورة  /ياسدمين سدام محمدد
حسددن (المدددرس بـليددة القتصدداد) للتحاقهددا بخدمددة جهددة أجنبيددة دوا تددرخيل مددن
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الجامعدة،مض إلدزام سديادت بسددداد مدا قدد يـددوا مسدتحقا عليد مددن التزامدات ماليدة قبددل
الـلية والجامعة.

كلية التخطي اإلقليم والعمران
 المواققة عل اعتبار المهندس /عماد حمداا محمود قناوم المدرس المساعد بقسدمالتنمية العمرانية اإلقليمية بالـلية مسدتقيم مدن عملد واعتبدار خدمتد منتهيدة اعتبدارا
من (2016/2/23م) تاريخ انتهاء البعثة.
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة ،ومطالبت وةامن بالنفقات.

كلية الحاسبات والمعلومات
 المواققة عل إنهاء خدمة السيدة  /نسرين كامل أبو سريض أحمد (المدرس المسداعدبقسم تـنولوجيا المعلومات بالـليدة) اعتبدارا مدن (2016/8/17م) لعددم العدودة عقدب
مدا رخدل لهددا مدن إجددازة للتددريب العملد ومطالبتهددا وةدامنها بالنفقددات اعتبدارا مددن
(2008/8/18م) تاريخ السفر.
مدض إلددزام سدديادتها بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا عليهددا مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة ،ومطالبتها وةامنها بالنفقات اعتبارا من (2008/8/18م) تاريخ السفر.

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 بشأا إعادة عر اقتدراح المعهدد عددم المواققدة علد مدد المهمدة العلميدة بدانجلتراللدددكتور /محمدددد قددداروق عبدددد الهدددادم (المددددرس بقسدددم علدددوم الحاسدددب والمعلومدددات
بالمعهدد) للعدام الثالدث بدددءا مدن (2016/9/1م) حتد (2017/8/31م) بددوا مرتددب
وإنهاء خدمت .
قرر المجلس المواققة عل إنهاء خدم الدكتور /محمد قاروق عبدد الهدادم (المددرس
بقسددم علددوم الحاسددب والمعلومددات بالمعهددد) اعتبددارا مددن (2016/9/1م) مددض إلددزام
سيادت بسداد ما قد يـوا مستحقا علي من التزامات مالية قبل المعهد والجامعة.

استقالت
كلية العلوم
 المواققة عل قبوء الستقالة المقدمـة مدـن األسدتاذ الددكتور  /مجددم السدعيد محمددجاد (األستاذ بقسم النبات والميـروبيولوج بالـلية) بدءا من (2016/11/1م) عقدب
انتهاء إجازت الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوجة.
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مدا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.

كلية طب قصر العين
 المواققة علد قبدوء السدتقالة المقدمدـة مدـن الددكتور  /عداطف عبدد العظديم محمدود(األستاذ المساعد المتفر) بقسم األمدرا الباطندة بالـليدة) بددءا مدن (2016/7/1م)
عقب انتهاء إجازت الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوجة وذلا لظروف خاصة
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مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
 المواققددة علد قبددوء السددتقالة المقدمددـة مددـن الدددكتورة  /مهددا مصددطف محمددد علدموس (المدرس بقسم طب العين وجراحتها بالـلية) بدءا من (2016/10/4م) عقدب
انتهاء إجازتها الخاصة بدوا مرتب لرعاية الطفل.
مض إلدزام سديادتها بسدداد مدا قدد يـدوا مسدتحقا عليهدا مدن التزامدات ماليدة قبدل الـليدة
والجامعة.
 المواققة عل قبوء الستقالة المقدمـة مـن الدكتور  /عادء محمد عزم عبد الجواد(المدرس بقسم أمرا القلب بالـلية) بدءا مدن (2017/3/1م) عقدب انتهداء إجازتد
الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوجة وذلا لظروف خاصة.
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.
 المواققددة عل د قبددوء السددتقالة المقدمددـة مددـن الدددكتورة  /إنج د محمددد قـددرم قريددد(المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيـيدة والـيميائيدة بالـليدة) بددءا مدن (2016/5/1م)
عقب انتهاء إجازتها الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوج وذلا لظروف خاصة.
مض إلدزام سديادتها بسدداد مدا قدد يـدوا مسدتحقا عليهدا مدن التزامدات ماليدة قبدل الـليدة
والجامعة.
 المواققدة علد قبددوء السدتقالة المقدمددـة مدـن الدددكتورة  /سدحر محمددود أحمدد محمددد(المدددرس بقسددم عددمج األورام والطددب النددووم بالـليددة) بدددءا مددن (2016/10/1م)
عقب انتهاء إجازتها الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوج وذلا لظروف خاصة.
مض إلدزام سديادتها بسدداد مدا قدد يـدوا مسدتحقا عليهدا مدن التزامدات ماليدة قبدل الـليدة
والجامعة.
 المواققددة علد قبددوء السددتقالة المقدمددـة مددـن الدددكتور  /محمددد محمددد رأقددا عابدددين(المدددرس بقسددم جراحددة المددخ واألعصدداب بالـليددة) بدددءا مددن (2016/9/1م) عقددب
انتهاء إجازت الخاصة بدوا مرتب لمراققة الزوجة وذلا ألسباب خاصة.
مددض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا مسددتحقا علي د مددن التزامددات ماليددة قبددل الـليددة
والجامعة.

كلية التمريم
 المواققددة علد قبددوء السددتقالة المقدمددـة مددـن الدددكتورة  /سددحر محمددود زكد حسددن(المدرس بقسم تمريم صحة المجتمض بالـلية) بدءا مدن (2017/3/1م) قبدل انتهداء
إجازتهددا الخاصددة بدددوا مرتددب لمراققددة الزوجددة.مض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد يـددوا
مستحقا علي من التزامات مالية قبل الـلية والجامعة.
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كلية الزراعة
 المواققة علد قبدوء السدتقالة المقدمدـة مدـن األسدتاذ الددكتور  /حنفد محمدود قدوليوسف (األستاذ المتفر) بقسم أمرا النبات بالـلية) بدءا مدن (2016/9/1م) عقدب
انتهدداء إجازتد الخاصددة بدددوا مرتددب لمراققددة الزوجددة.مض إلددزام سدديادت بسددداد مددا قددد
يـوا مستحقا علي من التزامات مالية قبل الـلية والجامعة.
 المواققة عل قبدوء السدتقالة المقدمدـة مدـن األسدتاذ الددكتور  /الدسدوق أبدو اليزيددعمددار (األسددتاذ المتفددر) بقسددم الحشددرات القتصددادية والمبيدددات بالـليددة) بدددءا مددن
(2014/7/15م) عقددب انتهدداء إجازت د الخاصددة بدددوا مرتددب لمراققددة الزوجددة ،مددض
إلزام سيادت بسداد ما قد يـوا مستحقا علي من التزامات مالية قبل الـلية والجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 المواققة عل قبوء الستقالة المقدمـة مـن السيد  /محمدود محمدد سديد علد خضدير(المعيد بقسم علوم الحاسب بالـلية) بدءا مدن (2016/10/3م) عقدب انتهداء اإلجدازة
الدراسدية الممنوحددة لسدديادت .مض إلددزام سدديادت بسددداد مدا قددد يـددوا مسددتحقا عليد مددن
التزامدددات ماليدددة قبدددل الـليدددة والجامعدددة ،ومطالبتددد وةدددامن بالنفقدددات اعتبدددارا مدددن
(2014/10/3م) تاريخ السفر.

