مركز المعلومات – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يوليو 2015

خامسا
قــــرارات مجــلس جــامعة القــاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يوليو 2015

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1143بتاريخ (2015/7/27م)
وال ُممتدة حتى (2015/7/30م)

أول :الترحيب بالسادة األسـاتذة أعضـاء المجلس الموقر.
ثانيا :توجيه خالص التعازى لألستاذ الدكتور /عز الدين عمرر أبرو سرتيا ناررب ررريس
الجامعة لشئون التعليم والطالب لوفاة نجله أحمد مع الدعاء له بالرحمرة وألهلرة
بالصبر والسلوان مع قراءة الفاتحة ترحما على روحه الترى عرعدت ىلرى بارر را
فى أيام مباركة فى العشر األواخر من رمضان.
 ثم تحدث األسرتاذ الردكتور /عرـز الردين عمرر أبرو سرتيا ناررب ررريس الجامعرة
لشئون التعليم والطرالب وقردم الشرلر لجميرع السرادة الرزمالء علرى مواسرات م
وتقدم بخالص الشلر والتقدير ودعى ل أراكم هللا ملروها يسوؤكم.
ثالثا :تقديم الت نئة للشعب المصـرى بمناسـبة افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة رسرميا
بعررد أيررام قليلررة ن لتلررون يررريانا يحمررم الخيررر والنمرراء لرريس لمصررر فق ر وىنمررا للعررالم
أجمع .وأكد المجلس أن هذا الحلم تحول ىلى حقيقة بفضم القيـادة المصررية الحليمرـة
وبسواعـد الشعـب المصرى وقواته المسلحة.
رابعا :كما قدم األستاذ الدكتور /جابر نصرار خرالص الشرلر والتقردير باسرم مجلرس الجامعرة
للرردكتور /جمررال عبررد الناعررر مرردبولى نارررب رررريس الجامعررة لشررئون خدمررة المجتمررع
وتنمية البيئة الرذى انت را فتررة توليره هرذا المنصرب لبلونره السرن القانونيرةن وأكرد
رريـس المجلـس على الج ود التى بذل ا سيادته خالل توليه المنصب وتمنى مجلس
الجامعة له التوفيق والسداد ومواعلة العطاء للجامعة.

خامسا :تقديم الت نئة للم ندس /عمـر ياسـر محمـد عبد العزيز المعيرد بقسرم ال ندسرة
الليماريررة بلليررة ال ندسررة لنشرررع بحثررا علميررا باسررم جامعررة القرراهرة فر مجلررة
علمية دولية مرموقة تحا عنوان "طريقة من جيرة لتحسرين تصرميم مصرفى
التلريررر الحيرروى أورجانوكررات" مررع الت كيررد علررى أن الجامعررة تعمررـم جاهررـدة
لمساعررـدة وتشررجيع البرراحثين الشررباب مررـن المدرسررين المسرراعدين والمعيرردين
علررـى النشررر الدولررـى ودعررـم مشرراركت م فررى المر تمرات الدوليررة فررى الخررار
لكتساب الخبرة العلمية.
سادسا :اإلحاطة علما بتشليم لجنة لمراجعة عمم عندوق التلافم الجتماعى وىعرداد
قواعد تتري توجيره مسراعدات الصرندوق للمسرتحقين بالفعرم مرن الطرالب فرى
كافة الخدمات التى يقدم ا الصندوق للطالب من سداد رسوم دراسية ويرراء
اللتب الدراسيةن ونيرها.
سابعا :تقديم الشلر والتقدير ألعضاء هيئة التردريس وىدارات اللليرات إلعالن را نترار
ن اية العام الدراسرى فرى الموعرد الرذى حرددع مجلرس الجامعرة مرن قبرم وكران
 15يوليرو الجررارى كحرد أقصررى .ويرردد المجلرس علررى ررورة النت رراء مررـن
ىعـداد بيانات الطالب فـى كافة الفرق الدراسية بلليات الجامعة لسرعة ىعرداد
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اللارني ررات الممطنطرة للطررالب مررـع بدايررة العررـام الدراسررى وتسررليم ا ل ررم بعررد
سداد للرسوم الدراسية.
ثامنا :اإلحاطة علما بقرار رريس الجامعرة بتشرليم لجنرة برراسرة عميرد كليرة ال ندسرة
لمراجعررة مبررانى المرردن الجامعيررة وتحديررـد مررا يسررتوجب الصرريانة والترررميم
واإلعالحات لبعض مبانى المدن الجامعية.
تاسررررعا :اإلحاطررررـة علمررررـا ب عررررـداد الطررررـالب المقررررـترح قبول ررررـا بجامعررررـة القرررراهرة
(2016/2015م).
عايرا :الت كيد على اللتزام بتطبيق التعديم الذى أعدرع رريس مجلس الوزراء علرى
الالرحرة التنفيذيررة لقررانون تنلريم الجامعرراتن وذلررل فيمرا يتعلررق بفصررم الطررالب
الراسبين لمدة عامين دراسيين علرى أن يبردأ حسراب العرامين بردءا مرن العرـام
الدراسـى (2016/2015م) وألى فرقـة دراسية يتم في ا الرسوب.
حررادى عشررر :اإلحاطررة علمررا بقرررار المجلررس األعلررى للجامعررات بتشررليم لجنررة برراسررة
األستاذ الدكتور رريس الجامعة أو أحرد نوابره لختيرار القيرادات الجامعيرة
بلليات (ال ندسةن التجارةن اآلثارن ورياض األطفال).
ثررانى عشررر :اإلحاطررة علمررا بر ن الجامعررة فررى ىطررار تحفيررز يررباب البرراحثين بالجامعررةن
أنشات جارزتين من جوارز الجامعة السنويةن يقتصر التقردم ل مرا علرى
المدرسين المساعدين والمعيدين.
ثالررع عشررر :اإلحاطررة علمررا باتفاقيررة التعرراون بررين جامعررة القرراهرة والمع ررد القرروم
لالتصالت بتاريخ (2015/7/5م).
رابع عشر :اإلحاطة علما بالزيارت التالية:
• زيارة وفد من مع د كونفوييوس لمقابلة السيد األستاذ الردكتور ررريس
الجامعة يوم (2015/6/28م).
• زيارة المستشار الثقاف األمريل لمقابلة السيد األستاذ الردكتور ررريس
الجامعة يوم (2015/7/15م).
• زيررارة وفررد مررن المع ررد القرروم للسياسررات والدراسررات السررتراتيجية
بنيجيريررا لمقابلررة السرريد األسررتاذ الرردكتور نارررب رررريس الجامعررة لشررئون
الدراسات العليا والبحوث يوم (2015/7/26م).

المصادقـات
ىدارة الجامعة
 المصرررادقة علرررى محضرررر اجتمرررـاع مجلرررـس جامعرررـة القاهرررـرة الجلسرررـة رقرررـم ()1142بتاريـخ (2015/6/29م).
 -المصررادقة علررى قرررارات األسررتاذ الرردكتور /رررريس الجامعررة الصررادرة بررالتفويض مررن

مجلرررس الجامعرررة خرررالل الفتررررة مرررن (2015/6/30م) حترررى (2015/7/30م) فرررى
المجالت اآلتية:
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 -1من الدرجات العلمية بمرحلت (الليسانس والبلالوريوس) و(الدراسات العليا).
 -2تعيرين أعضراء مرن الخرار بمجرالس اللليرات ن و رم أسراتذة لمجالسر ا ق وذلرل طبقررـا
للفقرتين ( جـ) و (هـ) مــن المــادة ( )40مـن القانرـون رقرـم ( )49لسرـنة (1972م)
فى ي ن تنليم الجامعات.
 -3قبــــــول هدايـــــــا وتبرعـــــات وجوارـــــز.
 -4مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى وء القواعد المنلمة لذلل.
 -5وقررررـي قررررـيد الطررررالب وقبررررول أعررررذارهم بمرحلتررررى (الليسررررانس أو البلررررالوريوس)
و(الدراسـات العليا).
 -6قَبـُول أعذار أعضاء هيئة التدريس الذين عادوا خالل ي ر من تاريخ النقطاع.
 -7تقرير ىن اء خدمـة أعضاء هيئة التردريس الرذين لرم يعرودوا خرـالل سرتة أير ر مرـن
تاريخ النقطاع.
 -8حررررالت تصررررحي بيانررررات الرررردرجات العلميررررة الترررر حرررردث في ررررا خطرررر ن وتتطلررررب
العرض علــى مجلــس الجامعــة ن وذلل بعد مراجعت ا مــن اإلدارة المركزية للشرئون
القانونية بالجامعة.
 -9حــالت نــدب أعضــاء هيئــة التدريس من خار كليات الجامعة.
 -10ىعرررردار قرررررارات ىن رررراء الخدمررررة فررررى حررررالت انقطرررراع أعضرررراء هيئررررة الترررردريس
وال يئررررة المعاونررررة المنترررردبين أو المعررررارين أو مررررن يعمررررم بشررررلم نيررررر رسررررمى
تحا أى اسم لدى أى ج ة أخرى خار الجامعة.
 -11تفويض السيد األستاذ الردكتور ناررب ررريس الجامعرة للدراسرات العليرا والبحروث فرى
اعتمرراد بعررض المو رروعات نيابررة عررن السرريد األسررتاذ الرردكتور رررريس الجامعررة فررى
قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاهرة .

تعيينــات
كلية اآلداب
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /هايرردى محمررد السرريد محمررود بيررومى فررى (و يفررةمدرس) الشانرة (بقسم اللطة اإلنجليزية وآداب ا) بالللية.
 الموافقرررررررة علرررررررـى تعيرررررررين الررررررردكتورة  /ىينررررررراس مصرررررررطفى عرررررررادق مترررررررولىفى (و يفة مدرس) الشانرة (بقسم اللطة اإلنجليزية وآداب ا) بالللية.

كلية التجارة
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سعاد موسى طنطراوى موسرى فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم المحاسبة) بالللية.

كلية العلوم
 الموافقرررررررة علرررررررـى تعيرررررررين الررررررردكتورة  /سررررررر ام كمرررررررال محمرررررررد عبرررررررد العرررررررالفى (و يفة مدرس) بدل معار (بقسم الفيزياء) بالللية.
 الموافقررررررة علررررررـى تعيررررررين الرررررردكتورة  /ن ررررررى محمررررررد سرررررريد محمررررررد عايررررررورفى (و يفة مدرس) بدل معار (بقسم الفيزياء الحيوية) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتور  /مصررطفى محمررود حسررن عرربرى محمررد فررى (و يفررةمدرس) بدل معار (بقسم الريا يات) بالللية.
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كلية طب قصر العينى
 الموافقررررررة علررررررى تعيررررررين الرررررردكتورة  /رانيررررررا أحمررررررد عبررررررد السررررررالم السرررررريد أحمرررررردفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم طب العين وجراحت ا) بالللية.
 ا لموافقرررررررة علررررررررى تعيررررررررين الررررررردكتورة  /فاطمررررررررة محمررررررررد طررررررره محمررررررررد الحميرررررررردىفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم الليمياء الحيوية الطبية) بالللية.
 الموافقرررررررررة علرررررررررى تعيرررررررررين الررررررررردكتورة  /مرفرررررررررا ممررررررررردوح أحمرررررررررد خوريررررررررريدفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم الباثولوجيا اإلكلينيلية والليميارية) بالللية.
 الموافقرررررررررررة علرررررررررررى تعيرررررررررررين الررررررررررردكتور  /محمرررررررررررد أحمرررررررررررد منصرررررررررررور أحمررررررررررردفى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم التخدير) بالللية.
 الموافقرررررررررررة علرررررررررررـى تعيرررررررررررين الررررررررررردكتور  /محمرررررررررررد حسرررررررررررين محمرررررررررررد علرررررررررررىفى (و يفة مدرس) الشانرة (بقسم جراحة المخ واألعصاب) بالللية.
 الموافقة على تعيرين الردكتور /حسرين عبرد الررحمن محمرود فرت هللا فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم جراحة المخ واألعصاب) بالللية.
 الموافقررررررررة علررررررررـى تعيررررررررين الرررررررردكتور  /يررررررررريي محمررررررررد حسررررررررين عبررررررررد النبررررررررىفى (و يفة مدرس) الشانرة (بقسم الجراحة العامة) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /ريررا عبررد الحميررد ىبررراهيم الدسرروقى قزامررم فررى (و يفررةمدرس) الشانرة (بقسم الطفيليات) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مرريم مجردى مردحا ىبرراهيم حلمرى فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم جراحة األذن واألني والحنجرة) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد سيد كمال على فى (و يفة مردرس) الشرانرة (بقسرمعال األورام والطب النووى) بالللية.
 الموافقرررررررررة علرررررررررى تعيرررررررررين الرررررررررردكتورة  /ولء أحمرررررررررد محمرررررررررد محمرررررررررد ربيررررررررررعفى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم الباثولوجيا اإلكلينيلية والليميارية) بالللية.
 الموافقة علرـى تعيرين الردكتورة  /نرورمين هرانى علرى محمرد را رى فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم الباثولوجيا اإلكلينيلية والليميارية) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ىيناس فاروق عبد العال على أحمرد فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم التخدير) بالللية.

 الموافقرررررررة علرررررررى تعيرررررررين الررررررردكتور  /أحمرررررررد عبرررررررد السرررررررميع عطيرررررررة قنرررررررديمفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم عال األورام والطب النووى) بالللية.
 الموافقرررررررة علرررررررى تعيرررررررين الررررررردكتور  /أحمرررررررد محمرررررررد علرررررررى محمرررررررود سرررررررعدفى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم جراحة المخ واألعصاب) بالللية.
 الموافقررررررررة علررررررررى تعيررررررررين الرررررررردكتور  /وليررررررررد عبرررررررراس عبررررررررد العررررررررال أحمرررررررردفى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم جراحة المخ واألعصاب) بالللية.
 الموافقرررررررررررررة علرررررررررررررى تعيرررررررررررررين الررررررررررررردكتورة  /مشررررررررررررريرة أمرررررررررررررين زايررررررررررررردفى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم الصحة العامة) بالللية.
 الموافقرررررررررة علرررررررررى تعيرررررررررين الررررررررردكتور /حرررررررررازم مصرررررررررطفى كمرررررررررال أحمررررررررردعبد الصمد فى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم جراحة المخ واألعصاب) بالللية.
 الموافقررررررة علررررررى تعيررررررين الرررررردكتور  /محمررررررد أحمررررررد عبررررررد الرررررررازق البلترررررراجىفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم جراحة المخ واألعصاب) بالللية.
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كلية التمريض
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مستورة خميس فر جاب هللا فى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم تمريض الباطنى الجراحى) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /س ر ام أحمررد محمررد الجمررال فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم تمريض الحالت الحرجة والطوارئ) بالللية.
 الموافقرررررررررة علرررررررررى تعيرررررررررين الررررررررردكتورة  /ن لرررررررررة يرررررررررعبان علرررررررررى محمررررررررردفرى (و يفررة أسررتاذ مسرراعد) الشررانرة (بقسرم تمررريض الحررالت الحرجررة والطرروارئ)
بالللية.

كلية العال الطبيعى
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /منررى نبيررم محمررد عبررد الفترراح عيرراد فررى (و يفررةمررردرس) الشرررانرة (بقسرررم العرررال الطبيعرررى ل رررطرابات مراحرررـم النمرررـو والتطرررـور
وجراحت ـا عند األطفال) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /هبه جابر عبد العزيز سلمونى فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم العال الطبيعى ل طرابات مراحرـم النمرـو والتطرـور وجراحت رـا عنرد
األطفال) بالللية.
الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد سيد محمد أحمرد فرى (و يفرة مردرس) الشرانرة(بقسم العال الطبيعى ل طرابات الج از الدورى التنفسى والمسنين) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /الشيماء قدرى عبد العال أحمد فى (و يفرة مردرس)الشررانرة (بقسررم العررال الطبيعررى ل ررطرابات الج رراز العضررلى الحركررى وجراحت ررا)
بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتور  /البرردوى ىبررراهيم محمررد خلررو ال نيرردى فررى (و يفررةمررردرس) الشرررانرة (بقسرررم العرررال الطبيعرررى ل رررطرابات الج ررراز العصررربى العضرررلى
وجراحت ا) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الردكتور  /حمرادة أحمرد حمرادة أحمرد فرى (و يفرة مردرس) بردلمعار (بقسم الميلانيلا الحيوية) بالللية.
 الموافقرررررررة علرررررررى تعيرررررررين الررررررردكتور  /محمرررررررود ىبرررررررراهيم محمرررررررد ىبرررررررراهيمفررى (و يفررة أسررتاذ مسرراعد) الشررانرة (بقسررم العررال الطبيعررى ل ررطرابات الج رراز
العضلى الحركى وجراحت ا) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتور  /أحمررد محمررد السرريد مصررطفى النحرراس فررى (و يفررةمدرس) الشانرة (بقسم العال الطبيعى ل طرابات مراحم النمو والتطور وجراحت را
عند األطفال) بالللية.

كلية الصيدلة
 الموافقرررررررررة علرررررررررى تعيرررررررررين الررررررررردكتورة  /هنررررررررراء حسرررررررررن عيرررررررررد حسرررررررررنفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم العقاقير) بالللية.
 الموافقررررررررة علررررررررى تعيررررررررين الرررررررردكتورة  /هويرررررررردا كمررررررررال ىبررررررررراهيم محمرررررررردفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم الصيدلنيات والصيدلة الصناعية) بالللية.
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 الموافقرررررررررة علرررررررررى تعيرررررررررين الررررررررردكتورة /نرررررررررادة أحمرررررررررد عبرررررررررد البرررررررررارىعبد الرحمن فى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسرم الصريدلنيات والصريدلة الصرناعية)
بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /ريررا أحمررد محمررود حسررن فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم الليمياء العضوية الصيدلية) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رباب حامد سيد حسن فى (و يفة مدرس) الشانرة(بقسم األدوية والسموم) بالللية.
 الموافقة علرـى تعيرين الردكتورة  /ىينراس يوسري يرونس محمرد فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم العقاقير) بالللية.

كلية ال ندسة
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أمينة محمد محمرد ف ريم عرقر فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم الريا يات والفيزيقا ال ندسية) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /ني ررال يررس محمررد ىبررراهيم فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم الريا يات والفيزيقا ال ندسية) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /منررة اللررـه محسررن محمررد الحسررينى فررى (و يفررةمدرس) الشانرة (بقسم ال ندسة المعمارية) بالللية.
 الموافقرررررررررة علرررررررررـى تعيرررررررررين الررررررررردكتورة /هررررررررردى محمرررررررررود أحمرررررررررد طلعرررررررررافى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم هندسة األيطال العامة) بالللية.
 الموافقررررررررة علررررررررى تعيررررررررين الرررررررردكتور  /محمررررررررود محمررررررررد ىبررررررررراهيم طررررررررافررى (و يفررة أسررتاذ مسرراعد) الشررانرة (بقسررم هندسررة المنرراجم والبترررول والفلررزات)
بالللية.

كلية الزراعة
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتور  /أسررامة محمررد محمررود عبررد الوهرراب فررى (و يفررةمدرس) الشانرة (بقسم ال ندسة الزراعية) بالللية.
 الموافقة علـى تعيرين الردكتورة  /يريماء محمرود أمرين عثمران فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم بساتين الزينة) بالللية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /هبة محمد محمد سالم فى (و يفة مدرس) الشانرة(بقسم أمراض الدواجن) بالللية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /يريي حامرد ىبرراهيم المسرلمى فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم الفسيولوجيا) بالللية.
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 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتور  /محمررد أحمررد مرراهر حسررين فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم التشري ) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /يرريماء رمضرران أمررام محمررد فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم األدوية) بالللية.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /مررى عرراطي محمررد محمررد فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم الرقابة الصحية على األنذية) بالللية.
 الموافقرررررررة علرررررررى تعيرررررررين الررررررردكتور  /فيصرررررررم عبرررررررد الصرررررررمد محمرررررررد طررررررررادفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم الجراحة والتخدير واأليعة) بالللية.

كلية دار العلوم
 الموافقررررررة علررررررى تعيررررررين الرررررردكتور  /أحمررررررد قويررررررتى عبررررررد الرررررررحيم مخلرررررروفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم الفلسفة اإلسالمية) بالللية.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقرررررررة علرررررررى تعيرررررررين الررررررردكتور /حررررررراتم محمرررررررد عبرررررررد المرررررررنعم القا رررررررىفى (و يفة أستاذ مساعد) الشانرة (بقسم نلم المعلومات) بالللية.

المع د القومى لألورام
الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سروزان عردلن عبرد الررحمن محمرد فرى (و يفرة مردرس)الشانرة (بقسم التخدير واإلنعا وعال األلم) بالمع د.
 الموافقررة علررـى تعيررين الرردكتورة  /ىيمرران نجيررب ال اللررى خوريرريد فررى (و يفررة مرردرس)الشانرة (بقسم باثولوجيا األورام) بالمع د.
 الموافقرررررررررررة علرررررررررررى تعيرررررررررررين الررررررررررردكتور  /أيمرررررررررررن علرررررررررررى عشررررررررررررى ننررررررررررريمفى (و يفة أستاذ) الشانرة (بقسم التخدير واإلنعا وعال األلم) بالمع د.

تجديـد ىعــارات
كلية اآلداب
 الموافقرة علرى تجديررد ىعرـارة الدكترـورة  /تطريررد حسرـن أحمرـد عبررد العراطى (األسررتاذالمساعد بقسم اللطة العربية وآداب ا بالللية) للعمم (بجامعة الطاري بالسرعودية) للعرام
الجامعى الثامن (2016/2015م).
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /سماح ثابا سيد ثابا (المردرس بقسرم اللطرةاإلنجليزية بالللية) للعمم (بجامعة اإلمام محمد بن سرعود اإلسرالمية بالسرعودية) للعرام
الجامعى التاسع (2016/2015م)

كلية التجارة
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور  /حاتم ريراد محمرد (المردرس بقسرم المحاسربةباللليرررررة) للعمرررررم (بجامعرررررة الملرررررل سرررررعود بالسرررررعودية) للعرررررام الجرررررامعى العايرررررر
(2016/2015م)
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كلية العلوم
 الموافقة على تجديد ىعارة األستاذ الدكتـور /مصيلحى عبد النبرى مصريلحى (األسرتاذبقسررم الليميرراء باللليررة) للعمررم (بجامعررة الطرراري بالسررعودية) للعررام الجررامعى العايررر
(2016/2015م).
الموافقة على تجديد ىعـارة األسرتاذ الدكترـور  /محمرد ربيرع يرعبان جنيردى (األسرتاذبقسم الليميراء باللليرة) للعمرم (بلليرة العلروم التطبيقيرة ـ جامعرة أم القررى بالسرعودية)
للعام الجامعى السابع (2016/2015م)
 الموافقة علرى تجديرد ىعرـارة األسرتاذ الدكترـور  /محمرود عالرـ عبرد الردايم (األسرتاذبقسررم علررم الحشرررات باللليررة) للعمررم (بلليررة علرروم األنذيررة والزراعررة بجامعررة الملررل
سعود بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2016/2015م).
 الموافقة على تجديد ىعـارة األستاذة الدكترـورة  /ت رانى حسرن حسرن عيراد (األسرتاذبقسم علم الحشرات باللليرة) للعمرم (بجامعرة الملرل سرعود بالسرعودية) للعرام الجرامعى
العاير (2016/2015م)
 الموافقة على تجديد ىعـارة األستاذة الدكتـورة  /عالية محمرد السرعيد (األسرتاذ بقسرمعلم الحشرات بالللية) للعمم (بوحدة األبحاث الطبيرة نرامرو  3بمصرر) للعرام الجرامعى
التاسع (2016/2015م).
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة األسررتاذ الدكتررـور  /رفعررا محمررد رفعررا جبررر (األسررتاذبقسم علم الحشرات بالللية) للعمم (بجامعرة تبروب بالسرعودية) للعرام الجرامعى العايرر
(2016/2015م) برردءا مررن (2015/9/1م) حتررى (2016/3/1م) ن ايررة السررنوات
العشر المسموح ب ا.
 الموافقة على تجديد ىعـارة األسرتاذ الدكترـور  /حسرنى محمرد سريد حسرانين (األسرتاذبقسم الفلل واألرعاد الجوية بالللية) للعمم (بللية األرعاد والبيئرة وزراعرة المنراطق
الجافة بجامعة الملل عبد العزيز بالسعودية) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)
مرع تطبيررق قرررار مجلررس الجامعررة برذات الجلسررة والررذى يقضررى بالموافقررة علررى
التبررررع بمبلررر 000ن 10جنيررره (عشررررة آل جنيررره) لررردعم البحرررع العلمرررى
بالجامعة.
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /نبيلة عبد الشرافعى خضرر (األسرتاذ المسراعدبقسم الليمياء بالللية) للعمرم (بجامعرة الملرل خالرد بالسرعودية) للعرام الجرامعى التاسرع
(2016/2015م) .
 الموافقة على تجديرد ىعرـارة الدكترـور  /أحمرد عبرد العزيرز بيرومى (األسرتاذ المسراعدبقسررم علررم الحيرروان باللليررة) للعمررم (بلليررة العلرروم الطبيررة التطبيقيررة بتربررة ـ جامعررة
الطاري بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2016/2015م) .
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور  /طارق درديرر حسرين (األسرتاذ المسراعد بقسرمعلرررم الحيررروان باللليرررة) للعمرررم (بجامعرررة حاررررم بالسرررعودية) للعرررام الجرررامعى السرررابع
(2016/2015م) .
 الموافقرررة علرررى تجديرررد ىعرررـارة الدكترررـورة  /زينرررب سررريد ىبرررراهيم منصرررور (األسرررتاذالمسررراعد بقسرررم الريا ررريات باللليرررة) للعمرررم (بلليرررة العلررروم جامعرررة الملرررل سرررعود
بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2016/2015م) .
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 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور /خالد حسين محمود أبو كيلة (األستاذ المسراعدبقسررم الفيزيرراء باللليررة) للعمررم (بجامعررة الطرراري بالسررعودية) للعررام الجررامعى الثررامن
(2016/2015م) .
 الموافقة على تجديد ىعرـارة الدكترـورة  /داليرا يسرـرى محمرـد عبرد الجليرم (المردرسبقسم علم الحيوان بالللية) للعمم (بللية العلوم الطبية التطبيقية بتربرة جامعرة الطراري
بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2016/2015م).
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /زينب أحمد عبد هللا حسرنين (المردرس بقسرمالليمياء بالللية) للعمم (بلليرة العلروم جامعرة الملرل فيصرم بالسرعودية) للعرام الجرامعى
السابع (2016/2015م)
 الموافقرة علررى تجديررد ىعرـارة الدكتررـور /مرسررى عبررد العلريم مرسررى (المرردرس بقسررمالفلل واألرعاد الجويرة باللليرة) للعمرم (بجامعرة الملرل عبرد العزيرز بالسرعودية) للعرام
الجامعى الثامن (2016/2015م) .
مع تطبيرق قررار مجلرس الجامعرة برذات الجلسرة والرذى يقضرى بالموافقرة علرى التبررع
بمبل 000ن 10جنيه (عشرة آل جنيه) لدعم البحع العلمى بالجامعة.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد ىعـارة األسرتاذة الدكترـورة  /رنردة عبرد القرادر محمرود (األسرتاذبقسم الليمياء الحيوية الطبية بالللية) للعمم (بجامعة طيبة بالسعودية) للعرام الجرامعى
السابع (2016/2015م) .
 الموافقة على تجديد ىعـارة األستاذة الدكتـورة  /أسماء عبد القادر الروينى (األسرتاذبقسررم الباثولوجيررا اإلكلينيليررة والليمياريررة باللليررة) للعمررم (بجامعررة طيبررة بالسررعودية)
للعررام الجرررامعى العايرررر واألخيررر (2016/2015م) بررردءا مرررن (2015/9/1م) حترررى
(2016/4/26م) ن اية السنوات العشر المسموح ب ا.
 الموافقة على تجديد ىعـارة األستاذ الدكتـور  /عمـرو محمـد أبو العال حامد (األسرتاذبقسم التوليد وأمراض النساء بالللية) للعمم (بللية الطب والجراحرة جامعرة  6أكتروبر
بمصر) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة األسررتاذة الدكتررـورة /عبيررر محمررد حامررد أمررين (األسررتاذبقسررم طررب األطفررال باللليررة) للعمررم (بمستشررفى السررعودى األلمررانى ـ بشررركة بيررا
البترجى الطبية بالسعودية) للعام الجامعى الثامن (2016/2015م) و.
 الموافقة على تجديد ىعـارة األستاذ الدكتـور  /أيرر محمرد عرال حسرين (األسرتاذبقسم الطب الشرعى بالللية) للعمم (بداررة القضاء بإمرارة أبرو برى باإلمرارات) للعرام
الجامعى التاسع (2016/2015م).
 الموافقة علرى تجديرد ىعرـارة األسرتاذة الردكتورة  /عبلرة عبرد الحميرد عطيرة (األسرتاذبقسم الطب الشرعى بالللية) للعمم (بجامعرة  6أكتروبر بمصرر) للعرام الجرامعى الثرامن
(2016/2015م).
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة الدكتررـور  /محمررد حمرردى السيسررى (األسررتاذ المسرراعدبقسم جراحة المخ واألعصاب بالللية) للعمم ( بمستشفى الملل ف د بالسرعودية) للعرام
الجامعى السابع (2016/2015م).
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كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديرد ىعرـارة الدكترـور  /محمرد عطيرة علرـى (األسرتاذ المسراعد بقسرمال ستولوجيا بالللية) للعمرم (بجامعرة الملرل سرعود بالسرعودية) للعرام الجرامعى الثرامن
(2016/2015م).
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /نيفرين محمرـد سالمرـة عبرد العزيرز (المردرسبقسم طب األطفال بالللية) للعمرم (بمستشرفى العرر باللويرا) للعرام الجرامعى السرابع
(2016/2015م).
 الموافقررة عل رى تجديررد ىعررـارة الدكتررـورة  /منررى فتحررى ىبررراهيم أحمررد بطررة (المرردرسبقسم التخدير بالللية) للعمم (بوزارة الصرحة بمستشرفى الملرل ف رد بالسرعودية) للعرام
الجامعى السابع (2016/2015م).
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور  /طارق محمرد سرعيد العزيرزى (المردرس بقسرمالتوليررررد وأمررررراض النسرررراء باللليررررة) للعمررررم (بمستشررررفى الن ضررررة األهلررررى بالحويررررة
بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2016/2015م)

كلية التمريض
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /منرى طلعرا النرادى (األسرتاذ المسراعد بقسرمتمررريض الصررحة النفسررية باللليررة) للعمررم (بجامعررة الملررل سررعود بالسررعودية) للعررام
الجامعى العاير (2016/2015م)

كلية العال الطبيعى
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /نيفين محمد محمد ىبراهيم (األستاذ المسراعدبقسم العال الطبيعى ل طرابات الج راز العصربى العضرلى وجراحت را باللليرة) للعمرم
(بلليررة العلرروم الطبيررة التطبيقيررة جامعررة الطرراري بالسررعودية) للعررام الجررامعى السررابع
(2016/2015م)

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على تجديد ىعرـارة األسرتاذة الدكترـورة  /فتحيرة محمرـد عبرد القروى زهرران(األسررتاذ بقسررم طررب الفررم وأمررراض اللثررة باللليررة) للعمررم (بجامعررة الملررل عبررد العزيررز
بالسعودية) للعام الجامعى العاير (2016/2015م).

كلية الصيدلة
 الموافقرة علرى تجديرد ىعرـارة األسرتاذة الدكترـورة  /ىيمران سرعد أحمرد (األسرتاذ بقسرمالصرريدلنيات والصرريدلة الصررناعية باللليررة) للعمررم (بجامعررة الشررارقة باإلمررارات) للعررام
الجامعى التاسع (2016/2015م)
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة الدكتررـور  /خالررد مصرريلحى ىبررراهيم (األسررتاذ المسرراعدبقسررم العقرراقير باللليررة) للعمررم (بجامعررة مصررر الدوليررة بمصررر) للعررام الجررامعى التاسررع
(2016/2015م)
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كلية الصيدلة
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور  /حسام محمد عبد هللا (األسرتاذ المسراعد بقسرمالعقاقير بالللية) للعمم (بجامعة الملرل عبرد العزيرز بالسرعودية) للعرام الجرامعى السرابع
(2016/2015م).
الموافقة على تجديد ىعرـارة الدكترـور  /أسرامة حسرين كامرم (األسرتاذ المسراعد بقسرمالصيدلة اإلكلينيلية والصيدلة الصناعية بالللية) للعمم (بجامعة الشرارقة باإلمرارات)
للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)

كلية ال ندسة
 بناء على اقتراح الللية عدم الموافقة على تجديد ىعرارة الردكتور /عمراد عنترر السريدحمودة (المدرس بقسم ال ندسة اإلنشرارية باللليرة) للعمرم بجامعرة الطراري بالسرعودية
للعام الجامعى الثامن (2016/2015م).
قرررر المجلررس الموافقررة علررى تجديررد ىعررارة الرردكتور/عماد عنتررر السرريد حمررودة للعررام
الجررامعى الثررامن (2016/2015م) مررع تطبيررق قرررار مجلررس الجامعررة بررذات الجلسررة
والذى يقضى بالموافقة على التبرع بمبل 000ن 10جنيره (عشررة أل جنيره) لردعم
البحع العلمى بالجامعة.

كلية الزراعة

 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة األسررتاذ الدكتررـور  /حسررن محمررد ريرراد حسررن (األسررتاذبقسم النبات الزراعى بالللية) للعمم (بمركز الدراسات الستراتيجية جامعة الملل عبد
العزيز بالسعودية) للعام الجامعى السابع (2016/2015م).
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة األسررتاذة الدكتررـورة  /أمررم حسررن معرراذ رمرري (األسررتاذبقسم الحيوان والنيماتولوجيرا الزراعيرة باللليرة) للعمرم (بجامعرة الطراري بالسرعودية)
للعام الجامعى التاسع (2016/2015م).
 بنراء علررى اقترراح اللليررة الموافقرة علررى تجديررد ىعرـارة األسررتاذ الدكترـور  /مررراد عبرردالمجيررد محمررد أبررو السررعود (األسررتاذ بقسررم الليميرراء الحيويررة باللليررة) للعمررم (بجامعررة
الملل سعود بالسعودية) للعام الجامعى الثامن (2016/2015م).
قررررررر المجلرررررس الموافقرررررة علرررررى تجديرررررد ىعرررررارة سررررريادته للعرررررام الجرررررامعى الثرررررامن
(2016/2015م) برردءا مررن (2015/9/1م) حتررى (2016/6/17م) ن ايررة السررنوات
العشر المسموح ب ا.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على تجديد ىعـارة األستاذ الدكتـور  /عبد القادر أحمرد زكرى (األسرتاذ بقسرمالفسرريولوجيا باللليررة) للعمررم (بجامعررة القصرريم بالسررعودية) للعررام الجررامعى التاسررع
(2016/2015م).
مع تطبيرق قررار مجلرس الجامعرة برذات الجلسرة والرذى يقضرى بالموافقرة علرى التبررع
بمبل 000ن 10جنيه (عشرة آل جنيه) لدعم البحع العلمى بالجامعة.
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كلية دار العلوم
 الموافقة على تجديرد ىعرـارة الدكترـور  /محمرد علرى السرعيد دبرور (األسرتاذ المسراعدبقسم التاريخ اإلسرالمى باللليرة) للعمرم (بجامعرة أم القررى بالسرعودية) للعرام الجرامعى
السابع (2016/2015م).

المع د القومى لألورام
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة األسررتاذ الدكتررـور  /سررعد محمررد علررى الجنرردى (األسررتاذبقسررم بيولوجيررا األورام بالمع ررد) للعمررم (بجامعررة القصرريم بالسررعودية) للعررام الجررامعى
السابع (2016/2015م).
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة الدكتررـور  /أحمررد سررامى ربيررع ربيررع (األسررتاذ المسرراعدبقسم جراحة األورام بالمع د) للعمم (بوزارة الصرحة باللويرا) للعرام الجرامعى الثرامن
(2016/2015م) برردءا مررن (2015/7/28م) حتررى (2016/7/27م) ترراريخ ن ايررة
العقد .
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة الدكتررـور  /ىي رراب حنفررى يرراكر حنفررى (المرردرس بقسررمالتخرردير واإلنعررا وعررال األلررم بالمع ررد) للعمررم (برروزارة الصررحة باللويررا) للعرررام
الجامعى الثامن (2016/2015م).

مع د الدراسات والبحوث اإلفريقية
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور  /محمد المحمدى محمد رزق (األستاذ المساعدبقسرررم اللطرررات بالمع رررد) للعمرررم (بجامعرررة كاتسرررينيا بنيجيريرررا) للعرررام الجرررامعى السرررابع
(2016/2015م).

كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافقة على تجديد ىعرـارة الدكترـورة  /أمرانى عبرد القرادر محمرد (األسرتاذ المسراعدبقسم أعول التربية بالللية) للعمم (بجامعة اإلمرام محمرد برن سرعود بالسرعودية) للعرام
الجامعى التاسع (2016/2015م).
 الموافقررة علررى تجديررد ىعررـارة الدكتررـورة  /زينررب محمررود مصرريلحى (المرردرس بقسررمأعول التربية بالللية) للعمم (بجامعـة األمـير سرطام برـن عبرد العزيرز سرلمان برن عبرد
العزيز سابقا بالسعودية) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكترـور  /خالرد محمرد حسرن الريريدى (المردرس بقسرمالمناه وطرق التدريس بالللية) للعمم (بجامعرة الملرل عبرد العزيرز بالسرعودية) للعرام
الجامعى التاسع (2016/2015م).

المع د القومى لعلوم الليزر

 الموافقة علرى تجديرد ىعرـارة األسرتاذ الدكترـور  /أحمرد أسرعد ىبرراهيم خليرم (األسرتاذبقسرررم علررروم الليرررزر وتفاعالتررره بالمع رررد) للعمرررم (بجامعرررة الررردمام بالسرررعودية) للعرررام
الجامعى التاسع (2016/2015م).
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 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـورة  /أميرة عبدع محمرد العردلى (األسرتاذ المسراعدبقسررم تطبيقررات الليررزر فررى القياسررات والليميرراء الضررورية والزراعررة بالمع ررد) للعمررم
(بجامعة طيبة بالسعودية) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)
الموافقة على تجديد ىعـارة الدكتـور  /أير أحمد محمد الدكرورى (المردرس بقسرمعلوم الليزر وتفاعالته بالمع رد) للعمرم (بجامعرة البيرترا بلنردا) للعرام الجرامعى السرابع
(2016/2015م) بررردءا مرررن (2015/7/1م) حترررى (2016/6/30م) تررراريخ ن ايرررة
العقد

كلية رياض األطفال
 الموافقة على تجديد ىعـارة الدكترـور  /ر را مسرعد أحمرد الجمرال (األسرتاذ المسراعدبقسررم العلرروم النفسررية باللليررة) للعمررم (بجامعررة الطرراري بالسررعودية) للعررام الجررامعى
السابع (2016/2015م)

من ألقاب علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقررة علررى مررن الرردكتور  /عمرررو حسررن السرريد محمررد الحسررنى (المرردرس بقسررماألمراض الباطنة الخاعة بالللية) اللقـب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقررة علررى مرررن الرردكتورة  /أميرررة أحمرررد علررى لبيررب عفيفرررى (المرردرس بقسرررماألمراض الباطنة الخاعة بالللية) اللقـب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقة على من الدكتور  /حسن سمير محمد عفرا (المردرس بقسرم طرب الحرالتالحرجة بالللية) اللقب العلمى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقة علرى مرن الردكتور  /أحمرد عبرد هللا سرليمان الفقرى (المردرس بقسرم جراحرةالمخ واألعصاب بالللية) اللقب العلمى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقررة علررى مررن الرردكتور  /محمررد عبررد الفترراح محمررود يوسرري (المرردرس بقسررمالتوليد وأمراض النساء بالللية) اللقـب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقة على من الدكتورة  /م ا عبد الرحمن عبرد السرالم مروافى (المردرس بقسرمطب العارلة بالللية) اللقـب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).

كلية العال الطبيعى
 الموافقررة علررى مررن الرردكتورة /س ر ير محمررد عبررد ال ررحمن (المرردرس بقسررم العررالالطبيعى الميلانيلا الحيوية بالللية) اللقب العلمى (لو يفـة أستاذ مساعد).

كلية اإلعالم
 الموافقة على من الردكتورة  /ماجردة عبرد المر رى محمرد سرليمان (المردرس بقسرمالصحافة بالللية) اللقـب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).
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كلية اآلثار
 الموافقة على من الدكتور  /حربرى عرز الردين حسرن أحمرد (المردرس بقسرـم ترميرـماآلثـار باللليـة) اللقــب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقة علرى مرن الردكتور  /ىكرامرى منصرور عبرد الطفرار عرويس (المردرس بقسرمالتخدير واإلنعا وعال األلم بالمع د) اللقـب العلمـى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقة على من الدكتور  /أحمد السعيد البسطويسى عبرد الجرواد (المردرس بقسرمطب األورام بالمع د) اللقب العلمى (لو يفـة أستاذ مساعد).
 الموافقررـة علررى مررن الرردكتور  /عمرراد جرررجس عررال جرررجس (األسررتاذ المسرراعدبقسم التخدير واإلنعا وعال األلم بالمع د) اللقب العلمى (لو يفة أستاذ).

كلية التربية النوعية
 الموافقررـة علررى مررن الرردكتور  /أيررر ىسررماعيم حسررن عبررد هللا العرينررى (األسررتاذالمساعد بقسم التربية الفنية بالللية) اللقب العلمى (لو يفة أستاذ).

مسارم تنليميــة
كلية اآلداب
 الموافقة على خطاب بش ن عمم التوعيات التى أقرت ا لجنة قطراع اآلداب برالمجلساألعلى للجامعات والخاعة بعمم تعديم فى مسميات بعض المقررات فى برنام دبلروم
الفلسفة السياسية بنلام التعليم المفتوح ومخاطبة المجلس األعلى للجامعات.
 الموافقررررة علررررى برررردء الدراسررررة بقسررررم اللطررررة الروسررررية وآداب ررررا للعررررام الجررررامعى(2016/2015م) بالللية.

كلية القتصاد والعلوم السياسية
 بناء على اقتراح الللية الموافقة على تعيين معيردين اثنرين مرن دفعرة (2014م) مرنالحاعررلين علررى تقرردير امتيرراز مررع مرتبررة الشررر مررع مراعرراة األسرربقية فررى الترتيررب
وىملانيررة تعررديم خطررة قسررم العلرروم السياسررية لتلليرري المعيرردين للعررامين الجررامعيين
(2016/2015م)ن (2017/2016م) وفقا لحتياجات القسم.
قرر المجلس عدم الموافقة على اقتراح الللية.
 الموافقرررة علرررى قررررار مجلرررس يرررئون التعلررريم والطرررالب بجلسرررته المنعقررردة بتررراريخ(2015/7/14م) القا ررى بالموافقررة علررى تعررديم الرسرروم الدراسررية الخاعررة بنلررام
الساعات المعتمدة بللية القتصاد والعلوم السياسية
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ى بالموافقة على تعديم قيمة المساهمة المالية نلير الخدمات
لطلبررة الدراسرررات العليرررا (دبلررروم ـ ماجسرررتير ـ دكتررروراع) بررردءا مرررن العرررام الجرررامعى
(2016/2015م) بللية القتصاد والعلوم السياسية.
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 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/6/15م) القا رررى بالموافقرررة علرررى ىنشررراء برنرررام الماجسرررتير الم نرررى فرررى
السياسات العامة بللية القتصاد والعلوم السياسية.

كلية التجارة
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/6/15م) القا رررى بالموافقرررة علرررى زيرررادة حسررراب تطررروير الدراسرررات العليرررا
لبرنرام الدراسرات العليرا (دبلروم ـ ماجسرتير ـ دكتروراع) علرى أن تطبرق الزيرادة علرى
الطرررررالب الجررررردد الرررررذين يبررررردءون دراسرررررت م ب رررررذع البررررررام فرررررى العرررررام الجرررررامعى
(2016/2015م) بللية التجارة.
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/6/15م) القا ى بالموافقة على التعديالت التى تما على برنام الماجستير
الم نى  MBAفى ىدارة األعمال تخصص ىدارة المخاطر بللية التجارة.
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/6/15م) القا ررى بالموافقررة علررى مقترررح المصررروفات الدراسررية للرردبلومات
الم نية (ىدارة األعمال ـ محاسبة ـ الريا ة والت مين) بللية التجارة
 الموافقررة علررى مررذكرة بشر ن زيررادة المصررروفات الدراسررية بررالبرام الخاعررة بلليررةالتجارة ـ أسوة باللليات األخرى.

كلية العلوم

 الموافقرررة علرررى قررررار مجلرررس يرررئون التعلررريم والطرررالب بجلسرررته المنعقررردة بتررراريخ(2015/7/14م) القا ى بالموافقة على زيادة رسوم البرام الخاعة بللية العلوم .

كلية طب قصر العينى
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/4/20م) القا ررى بالسررماح لطلبررة الرردكتوراع بنشررر بحررع فررى ىحرردى دوريررات
(تومسون رويترز أو مجلة سلوبس) بللية طب قصر العينى.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقرررة علرررى قررررار مجلرررس يرررئون التعلررريم والطرررالب بجلسرررته المنعقررردة بتررراريخ(2015/7/14م) القا ى بالموافقة علرى تعرديم اسرم قسرم العرال التحفلرى ىلرى قسرم
العال التحفلى وتجميم األسنان بللية طب الفم واألسنان.

كلية الصيدلة
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/6/15م) القا ررى بالموافقررة علررى اسررتحداث دبلومررة تخصصررية تحررا اسررم
( )Pharmacovigilanceوىدخال ررا فررى الرردبلومات التخصصررية المنصررو علي ررا
فى الالرحة الداخلية بللية الصيدلة.
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كلية ال ندسة
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ى بالموافقة على خطاب األستاذ الردكتور وكيرم كليرة ال ندسرة
بش ن انت اب حقوق الجامعرات مرن خرالل اإلعرالن الرذى نشررع المركرز القرومى لبحروث
اإلسلان ومخاطبة المجلس األعلى للجامعات والوزارة التى يتبع ل را المجلرس القرومى
لبحوث اإلسلان.

كلية الزراعة
 الموافقرررة علرررى قررررار مجلرررس يرررئون التعلررريم والطرررالب بجلسرررته المنعقررردة بتررراريخ(2015/7/14م) القا ى بالموافقة على رفع الرسوم الدراسرية للطرالب الجردد الرذين
سيلتحقون ببرنام اللطة اإلنجليزية للعام الجامعى (2016/2015م) بللية الزراعة.
 الموافقرررة علرررى تخصررريص قطعرررة أرض بمحطرررة التجرررارب الزراعيرررة التابعرررة لللليرررةإلنشاء مركز أخالقيات استخدام ورعاية حيوانات التجارب فى التعلريم والبحرع العلمرى
على أن يلون المركز تابع لقطاع الدراسات العليا البحوث بالجامعرة مرع توجيره الشرلر
لللية الزراعة.

كلية الطب البيطرى
 الموافقرررة علرررى قررررار مجلرررس يرررئون التعلررريم والطرررالب بجلسرررته المنعقررردة بتررراريخ(2015/7/14م) القا ى بالموافقة على ىنشاء برنام مميز (طب الطيور واألرانرب)
لمرحلة البلالوريوس فى العلوم الطبية البيطرية بللية الطب البيطرى.

كلية اإلعالم
 الموافقة علرى خطراب األسرتاذ الردكتور عميرد كليرة اإلعرالم بشر ن اعتمراد المسرتنداتالخاعة بالللية وهى الخطة الستراتيجية ن وال يلرم التنليمرى ن والتوعريي الرو يفى
ن والمعايير األكاديمية للافرة البررام الدراسرية للمرحلرة الجامعيرة األولرى ن والمعرايير
األكاديمية للافة البرام الدراسية لمرحلة الدراسات العليا.
 -الموافقة على تحديد الرسوم الدراسية للشعبة اإلنجليزية بالكلية .

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا رررى بالموافقرررة علرررى بررردء تفعيرررم برنرررام ماجسرررتير هندسرررة
البرمجيات على أن تلون تللفة الساعة المعتمدة  500جنيه مصرى بللية الحاسبات
والمعلومات.
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مع د البحوث والدراسات اإلفريقية

 الموافقررـة مررـن حيررع المبـررـدأ علررى مررذكرة بشر ن تحويررم مركررز الدراسررات السررودانيةبمع د البحوث والدراسات اإلفريقية ىلى مركز دراسات حوض النيم.

ىدارة الجامعة
 الموافقة على مذكرة بش ن تبرعات السادة أعضاء هيئة التدريس فى السفر للخارمررع ى ررافة ال يئررة المعاون رة ىلررى مررن اإلجررازات علررى أن يطبررق هررذا القرررار برردءا مررن
أنسطس (2015م).
 بناء على مذكرة بش ن اعتماد تشليم اللجنة المختصة بتريري رؤسراء الجامعراتوعمداء اللليات والمعاهد وتنليم عمل ا وىجراء التري ويروطه
قرر المجلس سحب المو وع من جدول األعمال المعروض.
 الموافقة على مذكرة بش ن رورة حصول السادة رؤساء األقسام ومديرى المراكرزوالوحرردات الررذين يررتم انتررداب م لرربعض الوقررا أو جررزء مررن الوقررا فررى أمرراكن خررار
الجامعررة علررى موافقررة عررريحة مررن السرريد أ.د /عميررد اللليررة حيررع ىن عميررد اللليررة هررو
المقدر الوحيد ألمور العمم داخم الللية أو المع د.
 الموافقة على مذكرة بش ن قواعد التحويم ىلى الفرق األعلى بلليرات جامعرة القراهرةمن الجامعات األخرى.مع ى افة بند ويتم المفا لة وفقا لمجموع الدرجات وفرى ىطرار
النسبة التى يحددها مجلس الللية.
 الموافقة على مذكرة بش ن قواعد ويروط القبول والتسجيم لبرام التعليم المفتروحبالجامعررة لبرنررامجى الحقرروق واإلعررالم برردءا مررن الفصررم الدراسررى القررادم خررالل العررام
الجامعى (2016/2015م).
 أحي المجلس علما بمحضر اجتماع برنام الشرراكة برين جامعرة القراهرة والجامعرةاللبنانية المنعقد فى (2015/7/22م).
 الموافقة على مذكرة بش ن القواعد المنلمة لصر ملافآت النشر الدولى . بناء على مذكرة بش ن بدء أعمال تنسريق القبرول لاللتحراق بالمردن الجامعيرة للعرامالجامعى (2016/2015م) .
أحررري المجلرررس علمرررا بالقواعرررد المنلمرررة لاللتحررراق بالمررردن الجامعيرررة علرررى أن تُحرررال
التعديالت المقترحة لالرحة الجزاءات لمجلس يئون التعليم والطالب.

لـوارــــــ
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 الموافقرررة علرررى قررررار مجلرررس يرررئون التعلررريم والطرررالب بجلسرررته المنعقررردة بتررراريخ(2015/7/14م) القا ررى بالموافقررة علررى الالرحررة الداخليررة نلررام السرراعات المعتمرردة
لدرجة البلالوريوس بللية القتصاد والعلوم السياسية.
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كلية طب قصر العينى
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية طب قصر العينى بشر ن الالرحرة اإلداريرةوالمالية للبرنام المتلامم بنلام النقاط المعتمدة لدرجة بلالوريوس الطب والجراحة
قرررر المجلررس الموافقررة علررى الخطرراب المعررروض علررى أن تلررون المصررروفات
000ن 75جنيه (خمسة وسبعون ألي جنيه)

كلية العال الطبيعى
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/6/15م) القا ررى بالموافقررة علررى تعررديم المررادة ( )1فقرررة (أ) مررن الالرحررة
الداخلية للدراسات العليا والخاعة بدرجة ( DPTدكتور م نـى فـى العـال الطبيعـى)
بلليـة العال الطبيعى.

كلية ال ندسة
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ى بالموافقة على الالرحة الداخلية المعدلة بللية ال ندسة.

ىدارة الجامعة
 الموافقررة علررى مررذكرة بش ر ن الالرحررة األساسررية لمركررز الدراسررات والبحرروث البينيررةوحدة خدمية بحثية وتدريبية.
 الموافقة على الالرحة اإلدارية والمالية لمركز تنمية قردرات أعضراء هيئرة التردريسوالقيادات وحدة بحثية خدمية.

اتفاقيات تعاون
كلية التمريض
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ررى بالموافقررة علررى اتفرراق تعرراون بررين (جامعررة القرراهرة ـ كليررة
التمريض) و(المستشفى الجوى التخصصى).

كلية ال ندسة
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ى بالموافقة علرى مرذكرة التفراهم برين (جامعرة القراهرة ـ كليرة
ال ندسة ـ قسم ال ندسة الحيوية الطبية والمنلومات) و(جامعة أسريوط ـ كليرة التربيرة
الريا ية).
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ى بالموافقة على مذكرة التفاهم بين (جامعرة القراهرة ـ كليرة
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ال ندسررة ـ قسررم ال ندسررة الحيويررة الطبيررة والمنلومررات) و(جامعررة حلرروان ـ كليررة
التربية الريا ية).

كلية اآلثار
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/3/16م) القا ى بالموافقة على اتفاقية التعراون برين (جامعرة القراهرة ـ كليرة
اآلثار) و (جامعة روسيا الحلومية للعلوم اإلنسانية).

مع د البحوث والدراسات اإلفريقية
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا ى بالموافقة على مذكرة التفراهم برين (جامعرة القراهرة ـ مع رد
البحوث والدراسات اإلفريقية) و(وزارة البحع العلمى ال يئة القوميرة لالستشرعار عرن
بعد وعلوم الفضاء) فى مجالت البحوث والتعليم وبرام التدريب المشترب.

ىدارة الجامعة
 الموافقررة علررى قرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بجلسررته المنعقرردة بترراريخ(2015/7/13م) القا رررى بالموافقرررة علرررى مرررذكرة التفررراهم برررين (جامعرررة القررراهرة)
و(جامعة الفيوم).
 بش ن ما انت ا ىليه اللجنة المشللة بقرار مجلس الجامعة بجلسرته المنعقردة بتراريخ(2015/5/24م) إلعررررداد الملحررررق المررررالى إلتفاقيررررة "األكاديميررررة الوطنيررررة للبحررررع
والتطرروير" بدولررة اإلمررارات العربيررة المتحرردة السررابق الموافقررة علي ررا مررن مجلررس
الجامعة فى(2015/3/30م.
قرر المجلس الموافقة على الملحق المالى لإلتفاقية المعرو ة.

تشليم لجان ومجالس
 بناء على مذكرة بش ن اللتماسات المقدمة للم من السادة الطبيبة  /هبه نعريم محمرديي المدرس المساعد بللية الطب البيطرى ن والسيد /محمود رجب على سيد المعيد
بمع د البحوث والدراسات اإلفريقيرة ن والسريدة /ريرا سرعيد عربحى سرليمان المردرس
المساعد بمع د البحوث والدراسات اإلفريقية لمساهمة الجامعة فى نفقات سرفرهم فرى
اإلجازة الدراسية.
قرر المجلس تشليم لجنة من السادة األساتذة:
نارررررررررررررررررررررب رررررررررررررررررررررريس الجامعررررررررررررررررررررة
الدكتور /جمال الدين عصمـا

للدراسـات العليــا والبحـوث
الدكتور /السيد محمد أحمد تا الدين

نارب مدير مركز التعليم المفتوح

لو ع واب السفر لل يئة المعاونة فى ىجازات دراسية والمساهمة المالية ل م وفقرا
لقواعد البعثات.
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يئون أعضاء هيئة التدريس
كلية العلوم
 عرردم الموافقررة علررى الررتللم المقرردم مررن الرردكتورة  /هرردى محمررد أبررو يررادى (األسررتاذالمساعد بقسم الفيزياء) بللية العلروم مرن لجنرة الترقيرات علرى قرارهرا باسرتبعاد ثالثرة
أبحرراث بسرربب قرررب موعررد نشرررهم فررى فترررة الترقررى ألسررتاذ مسرراعد واسررتبعاد بحثررين
آخرين بدون وجه حق بعد تقديم التللم .
 عررردم الموافقرررة علرررى مرررذكرة بشررر ن حالرررة الررردكتور /رفررراعى محمرررد رفررراعى كسررراب(المدرس بقسم الليمياء) بللية العلوم.
كلية طب قصر العينى
 عدم الموافقة على مذكرة بش ن حالة األستاذ الدكتور /محمد حلمرى حسرن البترانونى(األستاذ المتفرغ بقسم الجراحة) بللية طب قصر العينى.

تعديم مسمـــى
مع د الدراسات والبحوث اإلحصارية
 الموافقرة علررى قررار مجلررس يررئون خدمررة المجتمررع وتنميررة البيئررة بجلسررته المنعقرردةبترراريخ (2015/7/15م) القا ررى بالموافقررة علررى تعررديم اسررم مركررز بحرروث قواعررد
المعلومرررات والبرمجيرررات ىلرررى مركرررز البرمجيرررات والستشرررارات المعلوماتيرررة بمع رررد
الدراسات والبحوث اإلحصارية.

مسارــم ماليــة
ادارة الجامعة
 بناء على مذكرة بش ن مساهمة الجامعرة فرى تلراليي المر تمرات الدوليرة الخاعرة بلليراتالجامعة ومعاهدها على أن يستثنى قطاع العلوم اإلنسانية والجتماعية ل ذا الشرط .
قرر المجلس اإلبقاء على دعم الم تمرات الدولية كما هو مرع ى رافة مبلر 000ن 15جنيره
(خمسة عشر ألي جنيه) دعرم فرى حالرة النشرر الردولى علرى أن يلطرى اسرتثناء قطراع العلروم
اإلنسانية والجتماعية من الشرط.

كلية طب قصر العينى

هـدايا وتبرعــات

 بناء على خطاب وزراة الخارجية بش ن الرسالة الواردة للقنصلية العامة لجم وريرةمصر العربية بنيويورب من المواطن المتوفى /محمرد علرى رجرب لقبرول تبرعره بمبلر
000ن 15ألي دولر لقسم الفارماكولوجى بللية طب قصر العينى
قرر المجلس الموافقة على قبول التبرع مع الشلر.

مركز المعلومات – جامعة القاهرة
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كلية التمريض

 الموافقة علرى قبرول ال ديرة المقدمرة مرن يرركة التجرارة المتلاملرة وهرى عبرارة عرنج رراز متعرردد الم ررام والو ارررـي ماركررـة كررانون العالميررة الرارررـدة والش يررـرة طررـراز
( ) Print / Scan / Copier / Faxمدعومرة بخاعرية  WiFiلسر ولة التوعريم
على كافة األج زة الحديثة بللية التمريض مع الشلر.

يئون الطالب
كلية طب الفم واألسنان
 بناء على اللتماس المقدم من بعض الطالب المسجلين بدرجة الماجستير بلليرة طربالفم واألسنان والذين يلتمسون فيه دخول المتحان الن ارى دور سبتمبر (2015م)
قرر المجلس الت كيد على قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الش ن.

اجــــازات
كلية طب قصر العينى
 الموافقررة علررى احتسرراب الفترررة مررن (2014/9/1م) حتررى (2015/5/30م) التررىتجاوزها األستاذ الدكتور /عبد الوكيم السيد عيسوى (األستاذ المتفرغ بقسـم التشرري
باللليرة) عقرب انت راء ىجازترره الخاعرة بردون مرترب ن علررى أن را (ىجرازة خاعرة برردون
مرتب).

كلية ال ندسة
 الموافقررة علررى احتسرراب الفترررة مررن (2015/3/1م) حتررى (2015/6/22م) التررىتجاوزت ا الدكتورة  /ىيناس يروقى البرابلى (المردرس بقسرـم ال ندسرة الحيويرة الطبيرة
والمنلومات بالللية) عقب ىنت اء ىجازت ا الخاعة بدون مرترب لرعايرة الوالردةن علرى
أن ا (ىجازة خاعة بدون مرتب).

مع د البحوث والدراسات اإلفريقية
 الموافقررة علررى احتسرراب الفترررة مررن (2015/3/1م) حتررى (2015/6/13م) التررىانقطاع ا الدكتور /محمرد عبرـد المطنرى عبرد الفتراح حمرودة (المردرس بقسرـم المروارد
الطبيعية بالمع د) على أن ا (ىجازة خاعة بدون مرتب).

المع د القومى لألورام
 الموافقررة علررى احتسرراب الفترررة مررن (2014/10/1م) حتررى (2015/6/8م) التررىتجاوزهررا الرردكتور /أسررامة محمررد محمررد مرراهر (المرردرس بقسررـم طررب أورام األطفررال
بالمع د) عقب ىنت اء ىجازته الخاعة بدون مرتب للرو خاعة ن علرى أن را (ىجرازة
خاعة بدون مرتب).

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يوليو 2015

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

ىن ــاء خـدمــة
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على اعتبار الدكتور  /طارق على حسن الطوخى (األستاذ المساعد بقسرم التوليردوأمررررراض النسرررراء باللليررررة) مسررررتقيال مررررن عملرررره واعتبررررار خدمترررره منت يررررة برررردءا مررررن
(2014/6/23م) وذلررل بسرربب انقطاعرره عررن العمررم وذلررل عقررب انت رراء اإلعررارة الممنوحررة
لسيادته طبقا لنص المادة ( )117من قانون تنليم الجامعات.
مع ىلزام سيادته بسداد ما قد يلون مستحقا عليه من التزامات مالية قبم الللية والجامعة.

 الموا فقة على اعتبار الدكتور  /ياسر أحمد نصرر العفيفرى (المردرس بقسرم األمرراضالنفسية بالللية) مستقيال من عملره واعتبرار خدمتره منت يرة بردءا مرن (2014/8/1م)
وذلررل بسرربب انقطاعرره عررن العمررم وذلررل طبقررا لررنص المررادة ( )117مررن قررانون تنلرريم
الجامعات.مع ىلزام سيادته بسرداد مرا قرد يلرون مسرتحقا عليره مرن التزامرات ماليرة قبرم
الللية والجامعة.

كلية ال ندسة

 الموافقة على مذكرة بش ن اعتبار الدكتور /باسم كمال محمد عودة (المردرس بقسرمال ندسررة الحيويررة الطبيررة والمنلومررات) بلليررة ال ندسررة مسررتقيال مررن عملرره واعتبررار
خدمته منت ية بدءا من (2014/8/30م) وذلل بسبب الحلم الصادر دع من محلمرة
جنايات الجيزة بالسجن الم بد.
مررع ىلررزام سرريادته بسررداد مررا قررد يلررون مسررتحقا عليرره مررن التزامررات ماليررة قبررم اللليررة
والجامعة.

استقـــالت
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 الموافقررة علررى قبررول السررتقالة المقدمررـة مررـن الرردكتورة  /ن ررى أحمررد محم رد يوسرري(المدرس بقسرم اإلحصراء باللليرة) بردءا مرن (2015/3/22م) عقرب انت راء ىجازت را
الخاعة بدون مرتب لرعاية الطفم.
مرع ىلرزام سريادت ا بسرداد مرا قرد يلررون مسرتحقا علي را مرن التزامرات ماليرة قبرم اللليررة
والجامعة.

كلية ال ندسة
 الموافقرررة علرررى قبرررول السرررتقالة المقدمرررـة مرررن الم نررردس /بيترلرررويس حلررريم بشررراى(المدرس المساعد بقسم هندسة الطيران والفضاء بالللية) بردءا مرن (2014/9/1م)
للرو خاعة.
مررع ىلررزام سرريادته بسررداد مررا قررد يلررون مسررتحقا عليرره مررن التزامررات ماليررة قبررم اللليررة
والجامعة.

