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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1144بتاريخ (2015/9/28م)
أول :الترحيب بالسااةة اسساـاة ة أـااـال المجلاس الماوقرت والتبنلاة بالعاام الجاامع
الجديد (2016/2015م).
ثانيااا :الترحيااب بالساااةة :المقاادم /مبمااوة ـبااد اهخاار رمما ا هيلااة الرقابااة ا ةاريااةت
والااااااااادكتور /يبااااااااااب ـااااااااازت حساااااااااي مااااااااادير البواباااااااااة ا ل ترونياااااااااةت
والاااادكتور /ساااايد كاسااااب اسسااااتاو ب ليااااة البندسااااة وـاااااو الم تااااب ال ناااا
لألساااتاو الااادكتور ناساااب رسااايس الجامعاااة للدراساااات العلياااا والبباااو بمناسااابة
حاورهم ه ه الجلسة.
ثالاااا :حاطااة المجلااس ـلمااا بتقاادم ةرةيااب جامعااة القاااهرة طبقااـا للت ااني العااالم
للجامعااات والت ا ة اادره الشااركة ا نجليزيااة  .QSفقااد جااال ةرةيببااا ف ا ال لااة
 501ل 550ت وها ا ةقادم ـا العاامي الساابقي حيا كاناف فا ال لاة 551
ل . 600
رابعا :ا حاطة ـلما بالهتمام أـمال الت اني العاالم للجامعاات كافاة ث حيا اةاا
اهة :
 .1بعض كليات الجامعات ليس لبا موقع مت مباشرة بالجامعة.
 .2بعض كليات الجامعة لباا موقاع رخار با ةاافة لا موقعباا المت ا مباشارة
بالجامعة .
 .3خ ا ل الن ا اسول م ا شاابر ساابتمبر (2015م) كانااف مواقااع كاياارة م ا
ال ليات ل ةعم أحيانات وخاصة موقع (معبد الببو والدراسات اسفريقية).
• وف ه ا ال دة قرر المجلس ةوجيه الش ر والتقدير للدكتور /سيد كاسب لماا
يقدمه م خدمات جليلة ومتميزة لب ا المل .
خامسا :استعرض مجلس الجامعة ةقريرا حول موق الجامعة م الت اني ات الدولياة
وال ى أوة ةقدم موق جامعة القاهرة ف الت ني ات ـاما بعاد ـاامت وأكاد
المجلاااس ـلااا ةااارورة تيااااةة الهتماااام باااالببو العلمياااة والنشااار الااادول
وةطااوير مواقااع ال ليااات ـل ا شااب ة ا نترنااف وربطبااا بالبوابااة ا ل ترونيااة
للجامعة .
ساةسا :التأكيد ـل ةرورة ةواجد ةارة الع قات العامة ب كلية.
سابعا :بنال ـل طلب بعض الساةة أـاال مجلس الجامعاة الماوقرت بااقتراع ةعادي ياوم
انعقاةه لي ب يوم الا ثال اسخير م ك شبر بدل م يوم ا ثني .
ثامنا  :الموافقة ـل أن ي ون التبوي ةاخ كليات الجامعة ومعاهدها بشرط اللتزم
بالبد اسةن لل لية المبول ليبا.
ةاساااعا :ا حاطاااة ـلماااا بشاااأن ةشااا ي اللجناااة المات اااة بترشاااي ر ساااال الجامعاااات
وـمدال ال ليات والمعاهد وةنظيم ـملبا و جرالات وشاروطه الترشا ونشاره
بالوقاااسع الم اارية بالعاادة رقاام ( )198بتاااريخ (2015/8/30م) والمشاارفي
هم الساةة اسساة ة :
الدكتور /جابـر جــاة ن ــار
الدكتور /حسي م ط

رسيـــــــس الجــامعـــــة

موس خالد وتير التعليــم العالــ اسســــبق

رسيس اللجنة
ـاو أصل
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الدكتورة /هبة أحمد ـبد الس م ناســب رسيـس الجامعـة لشلــــون خدمـة
ن ار

المجتمـع وةنميـة البيلة اسسبق

الدكتور /أحمـــد ةرويــــش

وتير الدولــة للتنميـة ا ةارية اسسبق

ـاو أصل

ـاو احتياط

ب لسطي
ـاشرا :ا حاطة ـلما باة اقية التعاون بي جامعة القاهرة وجامعة اسق
بباور السيد اسستاو الدكتور رسيس الجامعة والساةة النواب يوم
(2015/8/25م).
حاةى ـشر :أكد سياةةه ـل ةاروة قياام ـمادال ال لياات واسسااة ة بالتواصا والباوار
مع الط بت وـقد لقالات شبرية مباشرة معبم والساتما لايبم والعما
ـل ح مشاكلبم والت ةتعلق بالعملية التعليمية أو بغيرها.
ثان ـشر  :وقرر مجلس الجامعة منع استادام ك كسات السيارات ةاخ البرم
الجامع ت حي م ياال ولك سيتم ةغريمه  100جنيه ت ويبدف ه ا
القرار ل منع الاوةال ةاخ البرم الجامع .
ثال ـشر :ا حاطة ـلما بالزيارت اهةية:
• تيارة السيد /صال هابيمانا س ير روانادا لمقابلاة اسساتاو الادكتور رسايس
الجامعة يوم (2015/8/18م).
• تياااارة الوتياااـر الم اااـوض لشاااـلون التعلياااـم بماليزياااـا لمقابلاااـة اسساااـتاو
الدكتـور رسيـس الجامعـة والسـاةة النــواب يـوم (2015/8/26م) .
• تيااارة اسسااتاو الاادكتور /م ااط الساايد لمقابلااة اسسااتاو الاادكتور رساايس
الجامعة يوم (2015/9/2م).
• تيارة س رةير ثال بم تب العلوم والت نولوجيا بالس ارة ال اينية لمقابلاة
اسسااتاو الاادكتور ناسااب رساايس الجامعااة للدراسااات العليااا والببااو يااوم
(2015/9/7م).
• تيااارة س ا ير اسااتراليا لمقابلااة اسسااـتاو الدكتااـور رسيااـس الجامعااة وناسااب
رسااااايس الجامعاااااة لشاااااـلون خدماااااـة المجتماااااـع وةنمياااااـة البيلاااااة ياااااـوم
(2015/9/9م).
• تيااارة الساايدة اسسااتاو الاادكتور يوهانسااي رساايس هيلااة ةاامان الجااوةة
لمقابلة أ.ة.رسيس الجامعة يوم (2015/9/14م) .
• تياارة اسساتاو الادكتور هاان ال اةاب ـ مستشاار رسايس الجمبورياة ووفاد
مرافااق ما جامعااة ميااونخ لمقابلااة اسسااتاو الاادكتور ناسااب رساايس الجامعااة
لشلون التعليم والط ب يوم (2015/9/14م).
• تيارة س ير بنما لمقابلة السيد اسستاو الدكتور رسياـس الجامعاـة واسساتاو
الااادكتور ناساااب رسااايس الجامعاااة لشااالون الدراساااات العلياااا والبباااو ياااوم
(2015/9/15م) .

الم اةقــــات
ةارة الجامعة
 الم اااةقة ـل ا مبااار اجتمااـا مجلااـس جامعااـة القاهااـرة الجلسااـة رقااـم ()1143بتاريـخ (2015/7/27م) والممتدة حت (2015/7/30م).
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 الم ااااااةقة ـلااااا مباااااار اجتماااااا مجلاااااـس ـماااااـدال جامعاااااـة القاهـاااااـرة بتارياااااـخ(2015/9/14م).
 -الم اااةقة ـل ا قاارارات اسسااتاو الاادكتور /رساايس الجامعااة ال اااةرة بااالت ويض م ا

مجلاااس الجامعاااة خااا ل ال تااارة مااا (2015/7/31م) حتااا (2015/9/28م) فااا
المجالت اهةية:
 -1من الدرجات العلمية بمرحلت (الليسانس والب الوريوس) و(الدراسات العليا).
 -2ةعيااي أـاااال ما الاااار بمجااالس ال ليااات ت وةاام أساااة ة لمجالساابا ث وولااك
طبقـا لل قرةي ( جـ) و (هـ) مــ المــاةة ( )40ماـ القاناـون رقاـم ( )49لساـنة
(1972م) ف شأن ةنظيم الجامعات.
 -3قبــــــول هدايـــــــا وةبرــــــات وجواســـــز.
 -4مد البعاات وا جاتات الدراسية بعد العام الرابع ف ةول القواـد المنظمة ل لك.
 -5وقااـ قااـيد الط ا ب وقبااول أـ ا ارهم بمرحلت ا (الليسااانس أو الب ااالوريوس)
و(الدراسـات العليا).
 -6قَبـرول أـ ار أـاال هيلة التدريس ال ي ـاةوا خ ل شبر م ةاريخ النقطا .
 -7ةقرير نبال خدمـة أـاال هيلة التادريس الا ي لام يعاوةوا خاـ ل ساتة أشابر
مـ ةاريخ النقطا .
 -8حاااالت ة ااابي بياناااات الااادرجات العلمياااة التااا حاااد فيباااا خطاااأ ت وةتطلاااب
العرض ـلــ مجلــس الجامعــة ت وولك بعاد مراجعتباا مـاـ ا ةارة المركزياة
للشلون القانونية بالجامعة.
 -9حــالت نــدب أـاــال هيلــة التدريس م خار كليات الجامعة.
 -10صااادار قااارارات نباااال الادماااة فااا حاااالت انقطاااا أـااااال هيلاااة التااادريس
يااار رسااام
والبيلاااة المعاوناااة المنتااادبي أو المعااااري أو مااا يعمااا بشااا
ةبف أى اسم لدى أى جبة أخرى خار الجامعة.
 -11ة ويض السيد اسستاو الدكتور ناسب رسيس الجامعاة للدراساات العلياا والبباو
ف اـتماة بعض الموةوـات نيابة ـ السيد اسستاو الدكتور رسيس الجامعاة
ف قطا الع قات الاقافية والدراسات العليا بجامعة القاهرة .

ةعييـنـات
كلية اهةاب
 الموافقااااااة ـلاااااا ةعيااااااي الاااااادكتورة  /ياساااااامي ـلاااااا صاااااا ع الاااااادي مبماااااادف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم اللغة ا نجليزية ورةاببا) بال لية.
 الموافقااااااااة ـلاااااااا ةعيااااااااي الاااااااادكتورة  /ـزياااااااازة بااااااااراهيم ساااااااايد ـااااااااوضف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم اللغة ال رنسية ورةاببا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الادكتورة  /لباام ـاشاور حجااج مبماد فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ـلم الن س) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /مااروة بااراهيم ـيااد مبمااد ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم اللغات الشرقية ورةاببا) بال لية.
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كلية القت اة والعلوم السياسية
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /شاادوى ـ اامف ـبااد القاااةر حس ا ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم ا ةارة العامة) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /ةـااال رةااا رياااض مبمااد ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم ا ةارة العامة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الادكتور /م ط اـ كماـال ـباد العزياز ـباد العزياز سا مة فا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم ا ح ال) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعياي الادكتورة  /ساارة ـااةل باراهيم من اور فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم القت اة) بال لية.

كلية التجارة
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /ببال الدي سمير سماـي جاة ـ م ف (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ةارة اسـمال) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /أميارة مبماد رفعاف مبماد حاواس فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ةارة اسـمال) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /نااورا نااور الاادي مبمااد رماااان فا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم ةارة اسـمال) بال لية.

كلية العلوم
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا ةعياااااااااي الااااااااادكتور  /أساااااااااامة السااااااااايد أحماااااااااد ـطياااااااااةف (وظي ة أستاو) الشا رة (بقسم الجيولوجيا) بال لية.
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا ةعياااااااااي الااااااااادكتورة  /ـبيااااااااار مبماااااااااوة حسااااااااا بااااااااادرف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم ـلم البيوان) بال لية.
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا ةعياااااااااي الااااااااادكتور  /أحماااااااااد ـااااااااااةل أحماااااااااد مبمااااااااادف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم ال يزيال) بال لية.
 الموافقاااااااة ـلاااااااـ ةعياااااااي الااااااادكتور /واجياااااااف نبيااااااا سااااااايد مبماااااااد مبماااااااوةف (وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم ـلم البيوان) بال لية.

كلية طب ق ر العين
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا ةعياااااااااي الااااااااادكتور  /أحماااااااااد مبماااااااااد أحماااااااااد الليااااااااااف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم التوليد وأمراض النسال) بال لية.
 الموافقااااااااة ـلاااااااا ةعيااااااااي الاااااااادكتور  /أيماااااااا أحمااااااااد حساااااااا ـبااااااااد هف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم التوليد وأمراض النسال) بال لية.
 الموافقااااة ـلاااا ةعيااااي الاااادكتور /ـلاااا ـبااااد الب ااااي ـبااااد اللطياااا ـبااااد الاااا هف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم التوليد وأمراض النسال) بال لية.
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا ةعياااااااااي الااااااااادكتورة  /هباااااااااة ه موسااااااااا أباااااااااو تيااااااااادف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم اسمراض ال درية) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتور  /أحمد حسن كام ـبد المق وة ف (وظي اة أساتاومساـد) الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
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كلية طب ق ر العين
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /مبمااد بااراهيم ـبااد الاااالق الساانباط ف ا (وظي ااةأستاو مساـد) الشا رة (بقسم التادير) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /منـة ه كمـال الدي مبمد أبو العزايم فا (وظي اةأستاو) الشا رة (بقسم الباثولوجيا ا كليني ية وال يمياسية) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الادكتورة  /مرياان يسارى فبما جارجس فا (وظي اة أساتاو)الشا رة (بقسم طب اسط ال) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /نوران فبم حسي براهيم ف (وظي ة أستاو)الشا رة (بقسم طب اسط ال) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /ـزة ـبد القاةر ـل البمشرى ف (وظي ة أستاو)الشا رة (بقسم طب اسط ال) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /مبمااوة ـطيااـة مبمااد مقب ا ـطيااة ف ا (وظي ااةأستاو) الشا رة (بقسم جراحة اسون واسن والبنجرة) بال لية.
الموافقاة ـلا ةعيااي الادكتور /أحمااد مبمااد صابب ـبااد العزيااز ال يا فا (وظي ااةأستاو) الشا رة (بقسم جراحة المسالك البولية) بال لية.
 الموافقة ـلا ةعياي الادكتور /مبماد مبماد أحماد أباو القاسام فا (وظي اة أساتاو)الشا رة (بقسم التوليد وأمراض النسال) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /ناةي ـ ل ـبد المنعم شري ف (وظي اة أساتاو)الشا رة (بقسم التوليد وأمراض النسال) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور /أحمااد مبمااد بااراهيم مجاادى ف ا (وظي ااة أسااتاو)الشا رة (بقسم التوليد وأمراض النسال) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /طااارن ص ا ع الاادي ـبااد ه رتن فاا (وظي ااةأستاو) الشا رة (بقسم جراحة القلب وال در) بال لية.
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا ةعياااااااااي الااااااااادكتور  /رامااااااااا مجااااااااادى فبمااااااااا مقاااااااااارف (وظي ة أستاو مساـد) الشا رة (بقسم الجراحة العامة) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /رسااميه مبمااد حسااان م ااط الجااوهرى فاا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم اسمراض الباطنة) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /مبمااد الشااربين بااراهيم أبااو طالااب ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم اسمراض الباطنة) بال لية.
الموافقة ـلـ ةعياي الادكتور  /أحماد ربياع ـباد اللطيا مبماد مشارف فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم اسمراض الباطنة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /مبا يوسا ـباد الجليا رخاا فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم اسمراض الباطنة) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /واس ا نبي ا فبم ا ـوياااة ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم التادير) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /أحمااد شاااكر بااراهيم مبمااد ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم التادير) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /ناارمي ساامير ساايد أحمااد رشااوان فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم المي روبيولوجيا الطبية والمناـة) بال لية.
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 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتورة  /فياروت حاماد كماال العجيازى فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ال بة العامة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /نب مبموة ـبد البااق ـلا فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم الروماةيزم والتأهي ) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /واس ا مجاادى مبمااوة السااعيد ف ا (وظي ااة أسااتاومساـد) الشا رة (بقسم المسالك البولية) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /ـ ا ل مبمااد مبمااوة شااباب ف ا (وظي ااة أسااتاومساـد) الشا رة (بقسم الطب الشرـ ) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعي اي الاادكتور  /مبمااد أشاارف ـبااد الماانعم المليج ا فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الجراحة العامة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /أحمد جمي مبمد ـل قرموطه ف (وظي ة مادرس)الشا رة (بقسم الجراحة العامة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /أيم براهيم يبي براهيم ب ر ف (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم الجراحة العامة) بال لية.
 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتورة  /ريباام أساامة مبماوة شارف فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
(-الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /ماجااد ـبااد الاارحم م ااط هوانااه ف ا (وظي ااة
مدرس) الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /نور الدي ـبد الارحيم ناور الادي مبماد فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /ـمر أحمد حس براةه ف (وظي ة مدرس) الشاا رة(بقسم طب العي وجراحتبا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /شيمال فتبا ـباد ال تااع أحماد ـاوض فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم التادير) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /ياساامي ص ا ع الاادي بااراهيم حسااب النب ا ف ا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم التادير) بال لية.
 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتور  /ـاز الادي م اط ـباد الواحاد شالب فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم الطب الشرـ ) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /ـماارو مبمااد ةوفيااق خطاااب ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم الطب الشرـ ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /ريبام ن اة البنادارى رةاوان فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم الطب الشرـ ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /مبمد ماهر مأمون أحمد ن ار ف (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ال سيولوجيا) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /أساامال مبمااـد شمااـس الديااـ ـبااد الوهاااب فاا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم ال سيولوجيا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /سوتان ألبرت نجياب ساط ان فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ال سيولوجيا) بال لية.
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 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتور  /مبماد حمادنا ه ـباد الساميع الغباشا فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /مبمااد م ااط ـ اامف السيساا م ااط فاا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /ةاليااا ص ا ع الاادي مبمااد مرس ا المساايدى ف ا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /شااري أسااامة الساايد جااوةة ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم أمراض القلب) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /كريم مبموة ـبد البميد ـرنسه ف (وظي ة مدرس)الشا رة (بقسم أمراض القلب) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /أحمااد حماادى بااراهيم اااتى ـاازام فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم جراحة العظام) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /فااةى كماال ـباد الادايم ـباد الادايم بادير فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم جراحة العظام) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /ولياد أحماد ـباد الجليا السايد فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم التشري ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /رةا ـبد الناصر مام أبو طالب ف (وظي ة مدرس)الشا رة (بقسم التشري ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /سلوان باراهيم ـباد الار وف أحماد السامنوةى فا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم اسمراض الجلدية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /حسااام ج ا ل ـبااد المق ااوة العنااان ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم طب وجراحة أمراض ال كورة والتناس ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /رةوه مبمد جابر أحمد جابر فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ال يميال البيوية الطبية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /نانسا يبيا مبماوة خيارت فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم طب العي وجراحتبا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /ـمرو م اط سايد ساماـي فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم جراحة المسالك البولية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /مااروة ةاايال الاادي ـباااس حس ا ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم طب العاسلة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الادكتور  /مبماد ـااةل باراهيم الملاوان فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم جراحة المخ واسـ اب) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /شاايري م ااط ـبااد ه من ااور شوشااه فاا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم طب العي وجراحتبا) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /مبمااد جمااال الاادي فاات ه ماتااار فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم طب اسط ال) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتور  /جاسـر ـبـد المبسـ سـيد ـبد المبس فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم طب اسط ال) بال لية.
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 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /يسرا مبمد حس حسني ـل ف (وظي ة مدرس)الشا رة (بقسم الباثولوجيا ا كليني ية وال يمياسية) بال لية.
 الموافقااة ـلا ةعيااي الاادكتورة /ةينااا مبمااد ةوفيااق ـبااد العزيااز قبطااان فا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الباثولوجيا ا كليني ية وال يمياسية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /مينااا ص ا وت فباايم سااو) ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم جراحة اسون واسن والبنجرة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /باسم مت ناشاد حناا فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم جراحة اسون واسن والبنجرة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /باسـنف مرسـ سيد مرس ـبد البميد ف (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم ال ارماكولوجيا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الادكتورة  /أما لباام أحماد أحماد فاارس فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم البستولوجيا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /كاريم مبماوة ـباد القااةر ةاو فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم جراحة المسالك البولية) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتورة  /ريبااام ـبااد الغن ا أحمااد ـبااد الغن ا ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم اسمراض الباطنة) بال لية.
 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتور  /أحماد شاباةه مبماد ساماـي فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم أمراض القلب) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /واسا م ااط مبمااد م ااط حماازه فا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الباثولوجيا) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /ني ي خيرى مبمد ـبد الس م القاةا فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم الطب الشرـ ) بال لية.

كلية التمريض
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /يمااان ـبااد ال تاااع حسااان جاااة ه فا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم ةمريض اسط ال) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /هالة براهيم أبو ةي مبمد ـامر ف (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ةمريض الباطن الجراح ) بال لية.

كلية الع

الطبيع

 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /أمياار مبمااد مرس ا صااال ف ا (وظي ااة أسااتاو) الشااا رة(بقسم العلوم اسساسية) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /مريم السيد مبمد ـبد العال ف (وظي ة أساتاو مسااـد)الشا رة (بقسم الع الطبيع لةطرابات الجبات الدورى التن س والمسني ) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /تينااب ـبااد ال تاااع ـل ا حماااةه ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم الع الطبيع للجراحة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعياي الادكتورة  /هادايا مساعد رتن العادل فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم الع الطبيع للجراحة) بال لية.
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 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /هااان مبمااد بااراهيم الجااوهرى فاا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم الع الطبيع للجراحة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /سرال هان رستم مبموة فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم الع الطبيع للجراحة) بال لية.

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /مريم مبمد يبي مبادى فاار فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم طب ال م وـ اللاة) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /نب مبماد ساعيد ـباد العزياز ساعوةى فا وظي اةماادرس الشااا رة بقساام طااب ال اام وـ ا اللاااة بال ليااة.مع ةاارورة ـااوةة سااياةةبا
لتساالم العمااا خااا ل ث ثااة أشااابر و ل رـااارض ـلااا المجلااس سااابب قااارار ةعيينباااا
واـتباره كأن لم ي .
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /رشا مبمد حاةم حن مبموة ف (وظي ة مادرس)الشا رة (بقسم طب أسنان اسط ال) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /أحمااد ـاااةل ـلاا ساا مة فاا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم طب أسنان اسط ال) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتور  /سام أحمد سي الدي فا (وظي اة أساتاو مسااـد)الشا رة (بقسم جراحة ال م والوجه وال ي ) بال لية.

كلية البندسة
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /رشا ـبد العظيم مبمد براهيم ف (وظي ة مادرس)الشا رة (بقسم الرياةيات وال يزيقا البندسية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور /مبمااد ةرويااش ـبااد الاارحم مبمااد فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الرياةيات وال يزيقا البندسية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /حس أباو ب ار ـمار فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم الرياةيات وال يزيقا البندسية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /سماع مبمد الشافع مبمد الطنطااوى فا (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم الرياةيات وال يزيقا البندسية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /ةاليااا نبياا مبمااوة مبمااد حسااي فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم هندسة القوى واهلت ال بربية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /ةب مبمد مجدى ـبد المجيد ـيس ف (وظي ةمدرس) الشا رة (بقسم البندسية المعمارية) بال لية.
 الموافقااة ـلا ةعيااي الاادكتورة  /سوسا الساايد يعقااوب ب اار فا (وظي ااة أسااتاو)الشا رة (بقسم البندسة المعمارية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /حاتم حسام الدي اسناور أماي فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم البندسة ا نشاسية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /ةينا أحمد ـاط ـبد الرحم ف (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم البندسة ا نشاسية) بال لية.
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كلية البندسة
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتورة  /من ا فااداة طاااهر مبمااد ف ا (وظي ااة أسااتاو مساااـد)الشا رة (بقسم البندسة البيوية الطبية والمنظومات) بال لية.

كلية الزراـة
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتورة  /بساايطة ـباااس حسااي ـل ا ف ا (وظي ااة أسااتاومساـد) الشا رة (بقسم الوراثة) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعياي الادكتور  /ـمااة ـباد البمياد ـباد الادايم فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم الاار) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /ـبياار ـبااد رب النب ا ب اار مبمااوة ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم اسراة ) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /أحمااد مبمااوة ـبااد ال اامد ـبااد ربااه ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الوراثة) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /شااري حساا الساايد أحمااد مرجااان فاا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم النبات الزراـ ) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /وحيااد ـااواة مبمااوة ـااواة ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم المباصي ) بال لية.
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /مبمااد ـبااد البميااد مبمااد العوة ا ف ا (وظي ااة أسااتاو)الشا رة (بقسم الوراثة) بال لية.
 الموافقااة ـلا ةعيااي الاادكتورة  /لبااام فااوتى جمعااة مبمااد فا (وظي ااة أسااتاو) الشااا رة(بقسم النبات الزراـ ) بال لية.

أحمااد ـماار ف ا (وظي ااة ماادرس)

 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /هنااال شااريالشا رة (بقسم الوراثة) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /سااارة بيااوم حس ا بيااوم ـااوال ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الوراثة) بال لية.
 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتور  /أحماد ـباد ال امد تكا أماي فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ا نتا البيوان ) بال لية.
 الموافقاااة ـلاااـ ةعياااي الااادكتورة  /ولل ـلااا مبماااد أحماااد فااا (وظي اااة مااادرس)الشا رة (بقسم القت اة الزراـ ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /رشا أحماد مبماد أحماد ـلا فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم بساةي الزينة) بال لية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة ـلا ةعياي الادكتور /هاان سامير مبماد مبماد سايد أحماد فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم التوليد والتناس والتلقي الصطناـ ) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /سارة السايد ـلا باراهيم فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم ال سيولوجيا) بال لية.
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كلية ةار العلوم
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /ـبااد الاارتان مبمااد ـبااد الاارحم الساايد حسااي فا(وظي ة مدرس) الشا رة (بقسم ال لس ة ا س مية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /حنااان ـبااد العزيااز ـبااد ه رةااوان ف ا (وظي ااةمدرس) الشا رة (بقسم الب ة والنقد اسةب واسةب المقارن) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /أمير فتوع ـبد العلايم فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم الشريعة ا س مية) بال لية.

كلية ا ـ م
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /ةينا أحمد ـل ـراب فا (وظي اة أساتاو مسااـد)الشا رة (بقسم الع قات العامة وا ـ ن) بال لية.

كلية التاطيط ا قليم والعمران
فا (وظي اة مادرس)

 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /مبماد مبماوة ـباد ه يوساالشا رة (بقسم التاطيط العمران ) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة /باساانف هشااام أحمااد يوس ا ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم التاطيط البيل والبنية اسساسية) بال لية.

كلية الباسبات والمعلومات
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /شيمال مسعد مبماد ـشاماوى فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم ة نولوجيا المعلومات) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /من ا مبمااد مبمااد سااليمان ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم ة نولوجيا المعلومات) بال لية.
الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /سااب حسا مبمااوة م اااوى فا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم ـلوم الباسب) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /ني ي كمال كام مبمد الجم فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم نظم المعلومات) بال لية.

معبد الدراسات والببو ا ح اسية
 الموافقة ـلـ ةعيي الادكتورة  /يماان مبماد أماي فبما فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم ـلوم الباسب والمعلومات) بالمعبد.

معبد الببو والدراسات ا فريقية
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /بط شاعبان مبماد رياان فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم التاريخ) بالمعبد.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /م ااط أبااو ال اا كام ا مبمااد ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم الجغرافيا) بالمعبد.
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المعبد القوم لألورام
 الموافقة ـل ةعيي الدكتور  /نشأت أحمد ةياب خلي ة ف (وظي ة أساتاو مسااـد)الشا رة (بقسم اسشعة الع جية والطب النووى) بالمعبد.
 الموافقة ـلـ ةعياي الادكتورة  /ينااس مبماد رةاوان مبماد فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم الباثولوجيا ا كليني ية) بالمعبد.
 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتور  /ـباد ه مبماد جميا ـباد ه فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم الباثولوجيا ا كليني ية) بالمعبد.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /مبمد حمد ه حاف ـل تيدان ف (وظي ة مادرس)الشا رة (بقسم جراحة اسورام) بالمعبد.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /م ااط ـاااةل مبمااد يبي ا ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم اسشعة التشاي ية) بالمعبد.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /م ـمرو ـبد الوهاب ـل الحمداوى ف (وظي اةمدرس) الشا رة (بقسم اسشعة الع جية والطب النووى) بالمعبد.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /ريبام ـبد المنعم مبمد مبماد فا (وظي اة أساتاومساـد) الشا رة (بقسم اسشعة الع جية والطب النووى) بالمعبد.

كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافقااة ـل ا ةعيااي الاادكتور  /فااارون جع اار ـبااد الب اايم ف ا (وظي ااة أسااتاو مساااـد)الشا رة (بقسم أصول التربية) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتورة  /منال مبموة مبماد م اط فا (وظي اة أساتاو مسااـد)الشا رة (بقسم ـلم الن س التربوى) بال لية.
 الموافقة ـل ةعيي الدكتور  /خالاد مبماد حسا الار0شايدى فا (وظي اة أساتاو مسااـد)الشا رة (بقسم المناهج وطرن التدريس) بال لية.
 الموافقااة ـلاا ةعيااي الاادكتور  /مبمااد رفعااف حسااني ـبااد البلاايم ف ا (وظي ااة أسااتاو)الشا رة (بقسم التعليم العال والتعليم المستمر) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتور  /ـاصاام ـبااد المجيااد كام ا أحمااد ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم ـلم الن س التربوى) بال لية.
 الموافقة ـلاـ ةعياي الادكتور  /باراهيم مبماد ساعد ـباده فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم ـلم الن س ا رشاةى) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /هنااد ساايد أحمااد ـلا الشااوربج فا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم أصول التربية) بال لية.

المعبد القوم لعلوم الليزر
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتور  /ج ل خمايس جا ل مباروى فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم ةطبيقات الليزر ف القياسات وال يميال الاوسية والزراـة) بالمعبد.

كلية رياض اسط ال
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /شايمال مبماد ـلا شاندى السا رى فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم العلوم التربوية) بال لية.
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كلية رياض اسط ال
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /نجاة فتب سعيد طه ـلا فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم العلوم الن سية) بال لية.

كلية التربية النوـية
 الموافقة ـلـ ةعياي الادكتور  /أحماد السايد يبيا شاعيب فا (وظي اة مادرس) الشاا رة(بقسم التربية الموسيقية) بال لية.
 الموافقة ـلـ ةعيي الدكتورة  /راندا براهيم الدسوق مبمد أحماد فا (وظي اة مادرس)الشا رة (بقسم التربية ال نية) بال لية.
 الموافقااة ـلااـ ةعيااي الاادكتورة  /سااماع ـبااد العاااط أحمااد حس ا ف ا (وظي ااة ماادرس)الشا رة (بقسم التربية ال نية) بال لية.

ةارة الجامعة
 الموافقة ـل م كرة بشأن ةعيي المستشاار الادكتور /جماـال ناـدا ـ رسايس مجلاـسالدولة وةجديد ةعيي ك م الساةة اسساة ة :
ـ الدكتور /مباف الجيزة
ـ الدكتور /رسيس أكاةيمية البب العلم والت نولوجيا
ـ الدكتور /فارون ـبد الباق العقدة ـ مباف البنك المركزى السابق.
أـاال م الاار بمجلس الجامعة لمدة ـامي قابلة للتجديد

ةعاقد وةجديد ةعاقد
كلية القت اة والعلوم السياسية

 بناال ـلا اقتااراع ال ليااة الموافقااة ـلا ةعاقااد اسسااتاو الاادكتور  /ـماارو مبا الااديمبمد أمي (اسستاو ير المت رغ م الااار ساابقا) للعما (بقسام القت ااة بال لياة)
لمدة ـامي بدلا ما (2015/8/10م) متعاقادا ـاماـ بم افاأة مالياة قادرها (3000
جنيااه) شاابريا ت وولااك فاا ةااول ناا الماااةة ( )123ماا قااانون ةنظاايم الجامعااات
والمستبدل ببا قانون رقم ( )84لسنة (2012م) وولك ـل الوجه المعروض.
القـرار  :وافق المجلس ـل ةعاقاد ساياةةه للعما بقسام القت ااة بال لياة بادلا
م ةاريخ موافقة مجلس الجامعة.

كلية البندسة

 الموافقااة ـل ا ةجديااد ةعاقااد اسسااتاو الاادكتور /مبس ا مبمااد أبااو النجااا (اسسااتاو السااابقبال لية) للعم (بقسم البندساة المعمارياة بال لياة) لمادة ـاامي بادلا ما (2015/9/30م)
متعاقادا ـامااـ بم افاأة ماليااة قادرها ( 1500جنيااه) شاابريا ت وولاك فا ةاول نا الماااةة
( )123م قانون ةنظيم الجامعات والمستبدل ببا قانون رقم ( )84لسنة (2012م) .
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل ةعاقد الدكتور /مبمـوة ـباـد الساـ م طاـه (اسساتاوالمساااـد السااابق بال ليااة) للعما (بقساام البندسااة ا نشاااسية بال ليااة) لماادة ـااامي باادلا ما
(2015/10/1م) (ةعاق اد شاارف باادون م افااأة) وولااك ف ا ةااول ن ا الماااةة ( )123م ا
قانون ةنظيم الجامعات والمستبدل ببا قانون رقم ( )84لسنة (2012م)
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القـرار  :وافق المجلس ـل ةعاقد سياةةه للعم بقسام البندساة ا نشااسية بال لياة بادلا ما
ةاريخ موافقة مجلس الجامعة.

كلية الدراسات العليا للتربية
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل ةعاقد اسساتاو الادكتور  /مبماوة أحماـد شاوق(اسستاو ير المت رغ م الاار سابقا) للعم بقسم المناهج وطرن التدريس بال لياة
لماادة أربااع ساانوات باادلا م ا (2015/9/14م) ةعاقااد شاارف باادون م افااأة وولااك ف ا
ةول ن الماةة ( )123م قانون ةنظيم الجامعات والمستبدل ببا قانون رقام ()84
لسنة (2012م).
القااـرار  :وافااق المجلااس ـل ا ةعاقااد سااياةةه للعم ا بقساام المناااهج وطاارن التاادريس
بال لية بدلا م ةاريخ موافقة مجلس الجامعة.

المعبد القوم لعلوم الليزر
 بناال ـلا اقتااراع المعبااد الموافقااة ـلا ةعاقاد كا ما  :اسسااتاو الدكتااـور  /فااارونباااراهيم حماااوةة واسساااتاو الااادكتور /ـباااد المجياااد مبماااد وو ال قاااار اسساااتاوي يااار
المت ر ي ما الااار ساابقا للعما بقسام ـلاوم الليازر وة اـ ةاه بالمعباد متعاقادَي
ـااملَي لماادة ـااامي باادلا ما (2015/9/1م) بم افااأة ماليااة قاادرها ( 2500جنيااه)
شبريا وولك ف ةول ن الماةة ( )123م قانون ةنظايم الجامعاات والمساتبدل بباا
قااااااانون رقاااااام ( )84لساااااانة (2012م) وفقااااااا لموافقااااااة مجلااااااس الجامعااااااة فاااااا
(2014/5/22م) وـل ما انتبف ليه اللجنة المش لة ف ه ا الشأن
القااـرار  :وافااق المجلااس ـل ا ةعاقااد سااياةةبما للعم ا بقساام ـلااوم اللياازر وة اـ ةااه
بالمعبد بدلا م ةاريخ موافقة مجلس الجامعة.

ةجديـد ـــارات
كلية العلوم
 الموافقاة ـلا ةجديااد ـااـارة الدكتااـورة  /نساري مبمااد مجااد الاادي خليا (الماادرسبقساام ال لااك واسرصاااة الجويااة بال ليااة) للعماا (ب ليااة العلااوم والدراسااات ا نسااانية
باااالار جامعاااة اسميااار ساااطام بااا ـباااد العزياااز بالساااعوةية) للعاااام الجاااامع التاساااع
(2016/2015م).
 الموافقة ـل ةجديد ــارة الدكتـورة  /ص ال حمدى براهيم مبمد (المدرس بقسامال يمياااااال بال لياااااة) للعمااااا (بجامعاااااة طيباااااة بالساااااعوةية) للعاااااام الجاااااامع الااااااام
(2016/2015م).

كلية طب ق ر العين
 الموافقااة ـلاا ةجديااد ـااارة الدكتااـور /مبمااوة حساا مبمااد البااديوى (الماادرس بقساامال سيولوجيا بال ليـة) للعم (بجامعة سطام بـ ـبد العزيز ـ كلياة الاار بالساعوةية) للعاام
الجامع السابع (2016/2015م)
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كلية طب ق ر العين
 الموافقااة ـلا ةجديااد ـااـارة الدكتااـور  /خالااد أنااور ـبااد الاااالق (اسسااتاو المساااـد بقساامالتادير بال لية) للعم (بالمركز الطب بجامعة بنسل انيا بالوليات المتبدة اسمري ياة) للعاام
الجامع الاام (2016/2015م) بدلا ما (2015/9/1م) حتا (2016/6/30م) نباياة
السنوات العشر المسموع ببا.

كلية الع

الطبيع

 الموافقااة ـل ا ةجديااد ـااـارة اسس اتاوة الدكتااـورة  /يناااس فااوتى يوس ا (اسسااتاو بقساامالع ا الطبيع ا لةااطرابات الجبااات العااال البرك ا وجراحتبااا بال ليااة) للعم ا (بجامعااة
الدمام بالسعوةية) للعام الجامع التاسع (2016/2015م)
 الموافقة ـل ةجدياد ـاـارة اسساتاو الادكتور  /ساام ـباد ال امد ناصا (اسساتاو بقسامالعلوم اسساسية للع الطبيع بال لية) للعم (بجامعة فااروس با سا ندرية بم ار) للعاام
الجامع السابع (2016/2015م).
 الموافقة ـل ةجديد ــارة الدكتاـورة  /هادى مبماد تكرياا تكا (اسساتاو المسااـد بقسامالع الطبيع لةطرابات الجبات الع ب العال وجراحتبا بال لية) للعم (ب لية العا
الطبيعااا جامعاااة اسميااارة ناااـورة بناااـف ـباااد الااارحم بالساااعوةية) للعاااام الجاااامع الساااابع
(2016/2015م)

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقااة ـلا ةجديااد ـااارة اسسااتاو الاادكتور /سااام طااارن مايماار (اسسااتاو بقساامجراحة ال م والوجه وال ي بال لية) للعم (بجامعة المستقب ) للعام الجاامع البااةى
ـشر (2017/2016م).
 الموافقة ـل ةجديد ــارة الدكتـور  /مبمد حمدى ـبااس (اسساتاو المسااـد بقسامـ ا الج ا ور بال ليااة) للعم ا (استشااارى باازةارة المراكااز ال اابية بااوتارة ال اابة
بالببري ) للعام الجامع الاام (2016/2015م).
 الموافقة ـل ةجديد ــارة الدكتـورة  /أمان مبماد الااار هي ا (المادرس بقسامطب ال م وأمراض اللاة بال لية) للعما (بمستشا اسحمادى بال وياف) للعاام الجاامع
السابع (2016/2015م).
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل ةجديد ـاـارة الدكتاـور  /مبماـد ـباـد البميادـباااد ه (المااادرس بقسااام طاااب ال ااام وأماااراض اللااااة بال لياااة) للعمااا (بمركاااز أبباااا
بطب اسسنان بال ويف) للعام الجامع السابع (2016/2015م)
التا
القااـرار  :قاارر المجلااس الموافقااة ـل ا ةجديااد ـااارة سااياةةه للعااام الجااامع السااابع
(2016/2015م) بدلا م (2015/9/1م) حت (2016/7/30م).

كلية ال يدلة
 الموافقة ـل ةجديد ــارة الدكتـورة  /أميناة مبادى ـباد الجاواة (اسساتاو المسااـدبقسم اسةوياة والساموم بال لياة) للعما (ب لياة ةبا با ماارات) للعاام الجاامع الساابع
(2016/2015م).
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كلية ال يدلة
 الموافقااة ـلا ةجديااد ـااـارة الدكتااـورة  /رـا مبمااد مبمااد موسا (الماادرس بقساامالعقاااقير بال ليااة) للعماا (بجامعااة اسهاارام ال نديااة بم اار) للعااام الجااامع العاشاار
(2016/2015م).

كلية ةار العلوم
 الموافقااة ـلاا ةجديااد ـااـارة الدكتااـور  /حماادى م ااط خلياا شاااهي (اسسااتاوالمساااـد بقساام التاااريخ ا سا م بال ليااة) للعما (ب ليااة الاادـوة بالجامعااة ا س ا مية
بالسعوةية) للعام الجامع العاشر (2016/2015م).

كلية التاطيط ا قليم والعمران
 بنال ـلا اقتاراع ال لياة ـادم الموافقاة ـلا ةجدياد ـاارة الادكتور /ـباد ه ـباد الشاافمن ااور (الماادرس بقساام التنميااة ا قليميااة العمرانيااة بال ليااة) للعم (بشااركة تهياار فااايز
ومشاركون ل ستشارات بالسعوةية) للعام الجامع السااةس (2016/2015م) واللتمااس
المقدم م سياةةه لتجديد ا ـارة حت يتم م ةوفير الع لبنته المرياة.
قرر المجلس الموافقة ـل ةجديد ـارة سياةةه للعام الجاامع السااةس (2016/2015م)
واسخير ما لم ةتعدل النسبة بالقسم مع ـرض البالت المرةاية المشااببة ـلا لجناة طبياة
بالق ر العين ال رنساوي لتقديم ةقرير طب ـنبا قب العرض ـل السلطة المات ة.

معبد الدراسات والببو ا ح اسية
 الموافقة ـل ةجدياد ـاارة الدكتاـور  /ةوفياق مبماد ياونس (المادرس بقسام بباوالعملياااات بالمعباااد) للعمااا (بجامعاااة المجمعاااة بالساااعوةية) للعاااام الجاااامع الااااام
(2016/2015م) بدلا م (2015/9/1م) حت (2016/6/30م)

المعبد القوم لألورام
 الموافقااة ـلا ةجديااد ـااـارة الدكتااـور  /خالااد مبمااد الساايد خلا (اسسااتاو المساااـدبقساام اسشااعة الع جيااة والطااب النااووى بالمعبااد) للعماا (بمركااز باااكو التشاي اا
بال ويف) للعام الجامع العاشر (2016/2015م)
 الموافقااة ـل ا ةجديااد ـااارة اسسااتاو الاادكتور /أحمااد مبمااد م ااط ـبااد الااوار(اسسااتاو بقساام طااب اسورام بالمعبااد) للعما (بجامعااة الملااك سااعوة بالسااعوةية) للعااام
الجاااااااااامع التاساااااااااع (2016/2015م) بااااااااادلا مااااااااا (2015/6/17م) حتااااااااا
(2016/6/16م).

كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافقة ـلا ةجدياد ـاـارة الدكتاـورة  /نساري مبماد ـباد الغنا السايد (المادرسبقسم أصول التربية بال لية) للعما (بجامعاة حاسا بالساعوةية) للعاام الجاامع التاساع
(2016/2015م)
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نـقــــ
كلية التمريض
 الموافقااة ـل ا نق ا الساايدة  /من ا حماادى ـبااد ال ااالبي (المعياادة بقساام ةمااريضالبااطن الجراحا بال لياة) لا (ماا وظي تباا ب لياة التماريض ـ جامعاة بنا ساوي )
وبدون ةرجتبا المالية.

من ألقاب ـلمية
كلية اهةاب
 الموافقااة ـل ا ماان الاادكتورة  /ياساامي أحمااد ـبااد العزيااز حساان (الماادرس بقساام اللغااةاسسبانية ورةاببـا بال لية) اللقـب العلمـ (لوظي ة أستاو مساـد).

كلية طب ق ر العين
 الموافقة ـل من الدكتور  /أيم أحماد ـباد المق اوة هي ا (المادرس بقساـم طاـبالبالت البرجـة بال لية) اللقـب العلم (لوظي ـة أستاو مساـد).
 الموافقة ـل مان الادكتورة  /يماان مبماد فاوتى فتاوع جااب ه (المادرس بقسامالطب الشرـ بال لية) اللقـب العلم (لوظي ة أستاو مساـد).

كلية الع

الطبيع
الطبيعا

 الموافقة ـل من الدكتور  /أشرف حس مبمد سليمان (المدرس بقسام العاللجراحة بال لية) اللقـب العلم (لوظي ة أستاو مساـد).
 الموافقااة ـل ا ماان الاادكتورة  /رشااا ـبااد الماانعم مبمااد بااراهيم (الماادرس بقساام الع االطبيعاا لةااطرابات مراحااـ النمااـو والتطااـور وجراحتبااـا ـنااد اسط ااال بال ليااة) اللقااـب
العلمـ (لوظي ـة أستاو مساـد).

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقااة ـل ا ماان الاادكتور  /مبمااد فااداة مبمااد ساايد هرياادى (الماادرس بقساام الع االتب ظ بال لية) اللقـب العلمـ (لوظي ـة أستاو مساـد).

كلية الطب البيطرى
 بنال ـلا ما كرة بشاأن حالاة الادكتور /حمادى مبماوة مبماد مبماد رتن (المادرسبقسم التشري واسجنة) ب لية الطب البيطرى.
قاارر المجلااس الموافقااة ـلا ماان سااياةةه اللقااب العلما لوظي ااة أسااتاو مساااـد بقساام
التشري وا جنة ب لية الطب البيطرى بدلا م ةاريخ موافقة مجلس الجامعة.

كلية الباسبات والمعلومات
 الموافقة ـل من الدكتورة  /نعمف فارون مبمد حلم الجياار (اسساتاو المسااـدبقسم ة نولوجيا المعلومات بال لية) اللقب العلم (لوظي ة أستاو).
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المعبد القوم لألورام
 الموافقـة ـل من الدكتورة  /يمان جوةة ـبد المق اوة أحماد (اسساتاو المسااـدبقسم الباثولوجيا بالمعبد) اللقب العلم (لوظي ة أستاو).

مساس ةنظيمية
كلية التمريض
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل احتساب مدة السنوات الامسة المقررة قانونااللبقااال فاا وظي ااة معيااد أو ماادرس مساااـد ماا ةاااريخ ةسااجي البروةوكااول (خطااة
البب ).
قـرر المجلـس ـدم الموافقة ـل اقتراع ال لية.
 الحاطة ـلما َ بالم كرة المعروةة بشأن بدل الدراسة لط ب المعبد ال ن للتمريضـ جامعة القاهرة بمستش ق ر العين التعليما الجدياد (ال رنسااوي) ـلا أن ي اون
ةبف شراف كلية التمريض ـ جامعاة القااهرة فا ةاول ـادم صادور القارار الاوتارى
الااص ب لك حت ةارياه وـدم ةوافر المقومات التعليمية بالمعبد سال ال كر.

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقااة ـل ا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاةاا بالموافقااة ـلاا صاادار ملبااق شااباةة الماجسااتير وولاااك
لتوصي اسسمال لبعض المقررات بال سبة القديمة ف قسم ةقويم اسسنانت وولك فا
الشباةة الرسمية ب لية طب ال م واسسنان.

كلية الزراـة
 الموافقة ـل اـتماة البيان البدي الموة فيه اسقسام العلمياة لل لياة التا ة ابفيبا البرامج التعليمية باللغة العربية واللغة ا نجليزية بدل م البيان الساابق ـلا أن
يبدأ العم به بدلا م العام الجامع (2015/2014م)

المعبد القوم لألورام
 الموافقااة ـل ا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاةااا بالموافقاااة ـلااا المعاااايير اسكاةيمياااة لبااارامج الماجساااتير
والدكتوراه الت يمنببا المعبد القوم لألورام.

ةارة الجامعة
 الموافقااااة ـلاااا قاااارار مجلااااس شاااالون التعلاااايم والطاااا ب بجلسااااته المنعقاااادة بتاااااريخ(2015/9/20م) القاة ا بالموافقااة ـل ا ةب ااي مبلااي ـشااري جنيبااا م ا طلبااة جامعااة
القاهرة نظير ال ش الطب ـليبم ل ال صندون الرـاية الطبية .
 بنال ـل م كرة بشأن ةعدي ةش ي مجلس ةارة المركاز القاوم للساموم لي اون برساساةاسستاو الدكتور رسيس الجامعة.
قرر المجلس رجال الموةو للجلسة قاةمة.
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ةارة الجامعة
 بنااال ـل ا م ا كرة بشااأن ةـااوة أحااد أـاااال الرقابااة ا ةاريااة المات ااي بمراجعااةأـمال الجامعة لباور جلسات مجلس الجامعة.
قرر المجلس الموافقة ـل ةـوة السيد المقدم /مبموة ـبد اهخر رمما لبيلة الرقابة
ا ةارية.
 بنااال ـل ا خطاااب اسسااتاو الاادكتور وتياار التربيااة والتعلاايم بشااأن ـ ااال ـاادة م اخريج مدارس المت وقي ف العلوم والت نولوجيا م الم روفات للبرامج المميزة
بالجامعات الم رية.
قرر المجلس سبب الموةو م جدول اسـمال المعروض.
 بنااال ـل ا م ا كرة بشااأن اسااتانال الساااةة المبعااوثي والموفاادي ف ا مبمااات ـلميااةللس ر بالاار لمدة ث ثة أشبر أو أق ما قارار صارف حاافز الجاوةة وبادل الجامعاة
وبدل ا شراف.
قرر المجلس الموافقة ـل استانال الموفدي فقاط ببيا لةزياد المبماة العلمياة ـلا
ث ثة أشبر مرة واحدة سنويا وطبقا للقانون رقم ( )49لسنة (1972م).
 الموافقة ـل خطاب اسستاو الدكتور مادير مركاز جامعاة القااهرة للتعلايم الم تاوعباـتمااااة نتيجاااة امتباناااات المركاااز ةور يولياااو (2015م) مااا المجلاااس اسكااااةيم
بتاريخ (2015/9/17م) .مع ةوجيه الش ر لألستاو الدكتور مدير المركز.
 الموافقة ـلا الما كرة المعروةاة بشاأن انب اار المسااهمة ـلا السااةة القااسميبا ـارات وا جاتات المرافقة للزو  /الزوجة م الداخ والااار وفا حالاة العما
والس ر ف مبمة ـلمية سكار م ث ثة أشبر وا كانف ستارا للعم أو ا جاتة.
 الموافقااة ـل ا م ا كرة بشااأن ـاادم سااريان المساااهمة للساانوات الا ثااة اسول ا م امجمو ا جاتات المرافقة للزو  /الزوجة أو ا ـاارات أو أى جااتة خاصاة ويسارى
ه ا ـلا جمياع السااةة اسسااة ة المت ار ي والسااةة أـااال هيلاة التادريس والبيلاة
المعاونة.
 الموافقااة ـلا ةوصااية مجلااس الجااواسز بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ (2015/9/16م)بشأن استبدا جواسز للبيلة المعاونة والط ب.

شلون أـاال هيلة التدريس
كلية التجارة
 بنااال ـلاا م ا كرة بشااأن حالااة الاادكتور /فااوتى شااعبان ماادكور (اسسااتاو المساااـدالمت رغ بقسم ةارة اسـمال) ب لية التجارة.
قاارر المجلااس ـاادم الموافقااة ـلا الما كرة المعروةااة حيا نااه ليجااوت الترقيااة بعااد
ا حالة للمعاش.

كلية العلوم
 بنال ـل اللتماس المقدم م اسستاوة الدكتورة  /ـزة مبمد اسمير(اسستاو بقسامـلم البيوان) ب لية العلوم ـ لسترةاة ما ةم خ مه م راةببا الشبرى لشابر يولياو
الماة لس رها ف مبمة ـلمية خار الب ة لمدة أق م ث ثة أشبر .
قرر المجلس الموافقة ـل اللتماس المعروض ت وصرف مستبقاةبا كاملة.
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كلية العلوم
 الموافقااة ـلاا ـااوةة الاادكتورة  /هوياادا مبمااد ـمااـاة الديااـ (اسسااتاو المساااـدالسابـق بقسم ـلاـم النباات والمي روبيولوجاـ لتعيينباا أساتاوا مسااـدا يار مت ارغ
ب ات القسم.

كلية طب ق ر العين
 بنااال ـل ا اللتماااس المقاادم م ا اسسااتاو الاادكتور /يبي ا بلبااع أنااور بلبااع أسااتاوجراحااـة القلااب وال اادر ب ليااة طااب ق اار العينا والا ى يلااتمس فيااة اـتماااة ةوقيااـع
اسستاو الدكتور ـميد ال لية ةوقيع رسايس قسام جراحاة القلاب وال ادر ـلا مباار
مجلس القسم ف جلسة طارسة يوم اسربعال بتاريخ (2015/8/26م)
قاارر المجلااس با جمااا الموافق اة ـلاا ةنبيااة الساايد رساايس مجلااس القساام اسسااتاو
الدكتور /هشام ـبد ال تاع مدقتا و حالة ما حد فا مجلاس القسام لا التبقياق لادى
أ.ة /حس ـبد الباسط جميع المبقق القانون بالجامعة ـل أن يتول رساساة القسام
م يليه ف اسقدمية.
 بنااال ـلا اقتااراع ال ليااة الموافقااة ـلا مااد ا جاااتة الااصااة للطبيااب /سااام مبماادـمرو مبمد حسي المدرس المساـد بقسم طب اسط ال بال لية لمرافقة الزوجاة التا
ةعم ف أمري ا لمادة ـاام بادلا ما (2014/12/11م) بادون مرةاب فا نطاان العاام
الاان والاال ـشر.
قـرر المجلـس ـدم الموافقة ـل اقتراع ال لية.
 ـدم الموافقة ـل الم كرة المعروةاة بشاأن حالاة اسساتاوة الادكتورة  /هباه اسمايمبمد شلب (اسستاو بقسم المواة البيوية) ب لية طب ال م واسسنان .

كلية طب ال م واسسنان
ـبااد الجااواة

 بنااال ـلاا الم ا كرة المعروةااة بشااأن حالااة الاادكتورة /رانااده يوساا(المدرس بقسم طب أسنان اسط ال) ب لية طب ال م واسسنان.
قااارر المجلاااس سااابب الموةاااو مااا جااادول اسـماااال المعاااروض لباااي وروة رأى
المجلس اسـل للجامعات .

كلية الزراـة
 ـدم الموافقة ـل اللتماس المقدم م بعض السااةة اسسااة ة ب لياة الزراـاة بشاأنالموافقة لبم ـل الس ر ل جامعة ـمر الماتار بدولة ليبيا .

معبد الببو والدراسات ا فريقية
 بنال ـل اقتاراع المعباد الموافقاة ـلا ةعادي ةااريخ ةعاقاد اسساتاو الادكتور /رجابمبمااد ـبااد البلاايم للعما بقساام التاااريخ بالمعبااد باادلا ما (2015/2/24م) باادل ما
(2015/5/4م) مااع ةبديااد قيمااة الم افااأة المسااتبقة لسااياةةه بواقااع ( 1500جنيااه)
شبريا وولك ف ةول ن الماةة ( )123م قانون ةنظايم الجامعاات والمسابتدل بباا
قانون رقم ( )84لسنة (2012م).
قـرر المجلـس ـدم الموافقة ـل اقتراع المعبد.
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لـواســـ
ةارة الجامعة
 بنااال ـلا خطاااب اسسااتاو الاادكتور ناسااب رساايس الجامعااة للدراسااات العليااا والببااوبشأن اـتماة لسبة الدراسات العليا بنظام الساـات المعتمدة لعام (2015م) .
قرر المجلس اـتماة ال سبة السترشاةية للدراسات العليا بنظام الساـات المعتمدة.

وحدات وات طابع خاص
كلية اهةاب
 الموافقاة ـلا قاارار مجلااس شاالون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة بجلسااتة المنعقاادةبتاااريخ (2015/9/21م) القاةا بالموافقااة ـلا ال سبااة اسساسااية لمركااز ةراسااات
الترا الشعب وحدة وات طابع خاص ةابعة ل لية اهةاب.

كلية طب ق ر العين
 بنال ـل قرار مجلس شلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة بجلساته المنعقادة بتااريخ(2015/9/21م) القاة ا بالموافقااة ـل ا ةبوي ا وحاادة الق ااور ال لااوى وجراحتااه
الملك فبد وحدة وات طابع خاص ل وحدة ةابعة لمستش يات جامعة القاهرة .
وافق المجلس ـل ةبويلبا وحدة ةابعة للع بأجر بالمستش يات الجامعية.

ةارة الجامعة
 الموافقة ـلا قارار مجلاس شالون خدماة المجتماع وةنمياة البيلاة بجلساتة المنعقادةبتاريخ (2015/9/21م) القاة بالموافقة ـل ال سبة الااصة بتنظيم العم بوحدة
مناهاة التبرش والعن ةد المرأة ت ـل أن ة ون الوحـدة ةابعـة لرسيس الجامعة.

ـ ن ـ وظاس
كلية اهثار
 بناال ـلا اقتاراع ال لياة الموافقااة ـلا ا ـا ن ـا وظاااس (مدرساي ـ مدرساايمساااـدي معياادي ) مااع است سااار ال ليااة ـ ا جااوات ا ـ ا ن م ا ـدمااه ـ ا وظاااس
معيدي ومدرسي مساـدي .
قرر المجلس حالة الموةو ل مجلس الدراسات العليا والببو .

اة اقيات ةعاون
كلية الع

الطبيع

 الموافقااة ـل ا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاة بالموافقة ـلا ما كرة الت ااهم باي (جامعاة القااهرة ـ كلياة
بمدينة ن ر) .
الع الطبيع ) و(مركز الطب الرياة التا
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المعبد القوم لعلوم الليزر
 الموافقااة ـلاا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاة ا بالموافقااة ـل ا ةجديااد اة اقيااة ةعاااون ـلم ا بااي (جامعااة
القاهرة ـ المعبد القوم لعلاوم الليازر) و(المعباد الت نولاوج العاال ـ بمديناة العاشار
م رماان)

ةارة الجامعة
 الموافقااة ـل ا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/5/18م) القاةا بالموافقااـة ـلا اة اقيااة التعاااون اسكاااةيم بااي (جامعااة
القاهرة) و(جامعة يري ان الب ومية بأرمينيا).

شلون الط ب
كلية البقون
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل مد قيد واـتماة صا حية وةشا ي لجناة الب امـل ا رسااالة الطالااب /م ااط سااماـي حميااد ـبااد القاااةر المقيااد بدرجااة الاادكتوراه
بال لية للعام الجامع (1999/1998م).
قـرر المجلـس ـدم الموافقة ـل اقتراع ال لية.

كلية الع

الطبيع

 الموافقااة ـل ا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاة بالموافقة ـل يقاف قيد الطالبة ال لساطينية /ةباان فتبا
موساا موساا ـ المقياادة بدرجااة الاادكتوراه ب ليااة العاا الطبيعاا للعااام الجااامع
(2014/2013م) لماادة ـااام باادلا ماا (2015/10/1م) نظاارا للظااروف البدوةيااة
لدولة فلسطي .

كلية طب ال م واسسنان
 ـدم الموافقة ـل اللتماس المقدم م الطالاب  /ـ اام مبماد مبماد مبماد شاباةةالمقيااد بدرجااة الاادكتوراه ب ليااة طااب ال اام واسساانان للعااام الجااامع (2007/2006م)
وال ى يلتمس فيه ةخول المتبان النباس ةور سبتمبر (2015م)

كلية البندسة
 الموافقااة ـلاا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاة بالموافقة ـل يقاف قيـد الطالب ال لسطين  /شـاةى خليـ
حسااااـ ـبااااد العزيزااااـ المقيااااد بدرجااااة الاااادكتوراه ب ليااااة البندسااااة للعااااام الجااااامع
(2013/2012م) لماادة ـااام باادلا ماا (2014/10/1م) نظاارا للظااروف البدوةيااة
لدولة فلسطي .
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كلية اهثار
 الموافقااة ـل ا قاارار مجلااس الدراسااات العليااا والببااو بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ(2015/9/15م) القاة بالموافقة ـل ةبديد الرسوم الدراسية للط ب الساوةانيي
الدراس ال ي اـ باـ  100جنياه (ماساـة جنياه ساترلين ) للماـاةة الواحاـدة
ف ال
ب لية اهثار.

ةارة الجامعة
 الموافقة ـلا الما كرة المعروةاة بشاأن تيااةة ـادة الطا ب اسواسا ما الاانوياةالعامة ل  150بدل م  100ف ك شعبة م الشاعب الا ثاة للتقادم لل لياات التا
ير بون اللتبان ببا ةون التقيد بالتوتيع الجغراف .
 بنال ـل بيان بأـداة الطلبة والطالبات المتقدمي بطلبات ةبوي ل جامعة القااهرةلظروف خاصة.
قاارر المجلااس الموافقااة ـل ا قبااول التبوي ا للط ا ب باادلا م ا رقاام ( )1س ا م أحمااد
مبمااوة أبااو البجااا حت ا رقاام ( )12أحمااد خطاااب مبمااوة مبمااد لنطبااان الشااروط
ـليبم واستبعاة باق البالت حت رقم ( )22جون جوتيا فاايز والباالت ما رقام
( )1دير رجب ـبد العزيز حت رقم ( )4شرون ماجد مبمد شاكر.
 بنال ـل بيان بأـداة الطلبة والطالبات المتقدمي بطلبات ةبوي لا ال ارن اسـلابجامعة القاهرة.
قرر المجلس التمسك بقراره السابق ف ه ا الشأن.

جـواســـز
ةارة الجامعة
 الموافقااة ـل ا م ا كرة بشااأن ماان جااواسز الجامعااة الماتل ااة (التميااز ـ التقديريااة ـالت ون العلم التشجيعية ـ الخترا ) لعام (2014م).

ةبرـات وهدايا
كلية التجارة
 الموافقة ـل قبول التبر المقدم ما السايد /السايد ال ااةن باراهيم ناصا ـااومجلس ا ةارة والمدير التن ي ى لشركة أمري انا بمبلاي 000ت( 50فقاط خمساون ألا
جنيه ل ير) لسداة الرسوم الدراسية للط ب ير القاةري بال لية مع الش ر.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة ـل قبول البدايا المقدمة م مدسسة البستان للتنمية السياحيةوالعقارية وه ـبارة ـ أجبزة ـلمية بمبلي 00ت880ت 153جنيه (فقط ماسة
وث ثة وخمسون أل ا وثمانماسة وثمانون جنيبا ل ير) للمساهمة ف متطلبات
الببو والرساس العلمية وتياةة النشر العلم الدول بقسم أمراض الدواج ب لية
الطب البيطرى مع الش ر.
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اجـــاتات
كلية البقون
 الموافقااة ـلاا احتساااب ال تاارة ماا (2015/5/7م) حتاا (2015/7/26م) التااةجاوتها الدكتور /مبمد السيد فارس (المادرس بقساـم القاانون المادن بال لياة) ـقاب
انتبااال جاتةااه الااصااة باادون مرةااب كأسااتاو تاساار ت ـل ا أنبااا ( جاااتة خاصااة باادون
مرةب).

كلية طب ق ر العين
 الموافقااة ـلاا احتساااب ال تاارة ماا (2015/2/1م) حتاا (2015/6/16م) التااةجاوتها الدكتور /مبمد طلعف ـبد الب يم الاول (اسستاو المسااـد بقساـم اسماراض
الباطنة بال لية) ـقب انتبال جاتةه الااصة بدون مرةب لمرافقة الزوجاة ت ـلا أنباا
( جاتة خاصة بدون مرةب).

كلية الع

الطبيع

 الموافقااة ـل ا احتساااب ال تاارة ما (2015/6/15م) حت ا (2015/9/14م) الت اةجاوتةبااا اسسااتاوة الاادكتورة  /فاطمااة ـبااد ال تاااع حجاااتى (اسسااتاو بقسااـم العاا
الطبيع ا لةااطرابات مراح ا النمااو والتطااور وجراحتبااا ـنااد اسط ااال بال ليااة) ـقااب
انتبال جاتةبا الااصة بدون مرةب لرـاية اسسرة (الوالدة) ـل أنبا ( جااتة خاصاة
بدون مرةب).

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقاااة ـلااا احتسااااب ال تااارة مااا (2015/2/1م) حتااا (2015/5/6م) التاااةجاوتهااا اسسااتاو الاادكتور /خالااد ـاااط ـبااده البااايس (اسسااتاو بقساام جراحااة ال اام
والوجه وال ي ) ب لية طب ال م واسسنان ـل نبا جاتة خاصة بدون مرةب.

كلية الزراـة
 الموافقااة ـلاا احتساااب ال تاارة ماا (2015/4/8م) حتاا (2015/6/22م) التااةجاوتهاااا الااادكتور /أساااامة مبماااد مبماااوة ـباااد الوهااااب (المااادرس المسااااـد بقساااـم
البندسااة الزراـيااة بال ليااة) ـقااب انتبااال جاتةااه للتاادريب باادون مرةااب ت ـل ا أنبااا
( جاتة خاصة بدون مرةب).

كلية اهةاب

انبـال خدمـة

 الموافقة ـل الما كرة المعروةاة بشاأن نباال خدماة اسساتاو الادكتور /ساعد مبمادسااااعد هاااا ل (اسسااااتاو بقساااام اللغااااة اسساااابانية ورةاببااااا) ب ليااااة اهةاب باااادلا ماااا
(2014/9/1م) مع لزام سياةةه بسداة ما قد ي ون مستبقا ـليه ما التزاماات مالياة
قب ال لية والجامعة.
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كلية البقون
 الموافقة ـل الم كرة المعروةة بشأن اـتبار الدكتور  /كريم يبي ـباد الارحميوس (المدرس بقسم القاانون المادن ) ب لياة البقاون مساتقي ما ـملاه واـتباار
خدمته منتبية بدلا م م ةاريخ انقطاـه ـ العم مع لازام ساياةةه بساداة ماا قاد
ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.

كلية البندسة
 الموافقااة ـلاا الماا كرة المعروةااة بشااأن نبااال خدمااة اسسااتاو الاادكتور  /أحمااـدمبمـوة مبمـد نظيـ (اسستاو المت رغ بقسم هندسة الباسابات) ب لياة البندساة بادلا
م (2015/7/22م) ةاريخ الب ام ال ااةر ةاده ما مب ماة الجيازة بالساج خماس
ساانوات مااع لاازام سااياةةه بسااداة مااا قااد ي ااون مسااتبقا ـليااه ما التزامااات ماليااة قبا
ال لية والجامعة.
 الموافقااة ـل ا نبااال ا جاااتة الدراسااية والادمااة للمبناادس /ماي ا نجيااب ـباادالمساااي (المعياااد بقسااام هندساااة المنااااجم والبتااارول وال لااازات بال لياااة) بااادلا مااا
(2015/4/19م) وولااك بساابب انقطاـااه ـ ا العما .مع لاازام سااياةةه بسااداة مااا قااد
ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.
 الموافقااة ـلا نبااال ا جاااتة الدراسااية والادمااة للمبناادس /مبمااد حجاااتى مبمااد تاهاار(الماااادرس المساااااـد بقساااام هندسااااة الت ااااميم المي اااااني وا نتااااا بال ليااااة) باااادلا ماااا
(2014/9/1م) وولك بسبب انقطاـه ـ العم .
مع لزام سياةةه بسداة ما قد ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.

 الموافقة ـلا نباال ا جااتة الدراساية والادماة للمبنادس /م اط مبماد كماالبديوى (المدرس المساـد بقسم هندساة الت اميم المي ااني وا نتاا بال لياة) بادلا
م (2014/11/23م) وولك بسبب انقطاـه ـ العم تمع لزام ساياةةه بساداة ماا
قد ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.

كلية ةار العلوم
 الموافقااة ـل ا الم ا كرة المعروةااة بشااأن نبااال خدمااة اسسااتاو الاادكتور  /حس امبموة ـبد اللطي الشاافع (اسساتاو المت ارغ بقسام ال لسا ة ا سا مية) ب لياة ةار
العلااوم باادلا م ا (2015/6/7م) وولااك بساابب جمعااه بااي ـملااه بالجامعااة وـملااه
رسيسا لمجمع اللغة العربية ت مع لزام سياةةه بسداة ماا قاد ي اون مساتبقا ـلياه ما
التزامات مالية قب ال لية والجامعة.
 الموافقة ـل الم كرة المعروةة بشأن نبال خدمة اسستاو الدكتور  /مبمد حماساة ـباـداللطي ا (اسسااتاو المت اارغ بقساام النبااو وال اارف والعااروض) ب ليااة ةار العلااوم باادلا م ا
(2015/6/7م) وولاك بساابب جمعااه بااي ـملااه بالجامعااة وـملااه ناسبااا لاارسيس مجمااع اللغااة
العربية ت مع لزام سياةةه بسداة ما قد ي اون مساتبقا ـلياه ما التزاماات مالياة قبا ال لياة
والجامعة.
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اسـتقـالت
كلية اهةاب
 الموافقااة ـل ا قبااول السااتقالة المقدمااـة مااـ الاادكتورة  /نج ا ل فريااد مبمااد سااالم(المدرس بقسم اللغاة ا نجليزياة ورةابباا بال لياة) بادلا ما (2014/7/1م) لظاروف
خاصة ت مع لزام سياةةبا بسداة ما قاد ي اون مساتبقا ـليباا ما التزاماات مالياة قبا
ال لية والجامعة.

كلية العلوم
 الموافقة ـل قبول الستقالة المقدمـة مـ الدكتور  /ـدل ـبد العزيز مبموة حلباه(اسستاو المسااـد بقسام الجيولوجياا بال لياة) بادلا ما (2015/9/1م) ـقاب انتباال
ـارة سياةةه.مع لزام سياةةه بساداة ماا قاد ي اون مساتبقا ـلياه ما التزاماات مالياة
قب ال لية والجامعة.

كلية طب ق ر العين
 الموافقة ـل قبول الساتقالة المقدماـة ماـ الادكتور /أحماد را اب را اب شاعراوى(الماادرس بقساام طااب العااي وجراحتبااا بال ليااة) باادلا ماا (2015/5/17م) ـقااب
انتبااال جاتةااه الااصااة باادون مرةااب لمرافقااة الزوجااة.مع لاازام سااياةةه بسااداة مااا قااد
ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.
 الموافقاااااااااة ـلااااااااا قباااااااااول الساااااااااتقالة المقدماااااااااة مااااااااا الااااااااادكتور /هشاااااااااامجمال الادي مبماد (المادرس بقسام التاادير بال لياة) بادلا ما (2015/7/1م) ـقاب
انتبااال جاتةااه الااصااة باادون مرةااب لمرافقااة الزوجااة.مع لاازام سااياةةه بسااداة مااا قااد
ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.

كلية الع

الطبيع

 الموافقة ـل قبول الستقالة المقدمـة مـ الدكتورة  /حنان أحمد مبمد ـوض هالطبيع لةطرابات الجبات الدورى التن س والمسني
(المدرس بقسم الع
بال لية) بدلا م (2015/5/24م) لظروف ـاسلية وـقب انتبال جاتةبا الااصة
بدون مرةب لمرافقة الزو  .مع لزام سياةةبا بسداة ما قد ي ون مستبقا ـليبا م
التزامات مالية قب ال لية والجامعة.
 الموافقة ـل قبول الستقالة المقدمـة مـ الادكتور  /أشارف مبماد السايد العازاتى(الماادرس بقساام المي اني ااا البيويااة بال ليااة) باادلا م ا (2015/4/1م) ـقااب انتبااال
جاتةه الااصاة بادون مرةاب لمرافقاة الزوجاةت ماع لازام ساياةةه بساداة ماا قاد ي اون
مستبقا ـليه م التزامات مالية قب ال لية والجامعة.

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقاااة ـلااا قباااول الساااتقالة المقدماااـة ماااـ الااادكتورة  /يماااان مبماااوة صاااال(المااادرس بقسااام الماااواة البيوياااة بال لياااة) بااادلا مااا (2015/8/1م) ـقاااب انتباااال

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – سبتمبر 2015

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

جاتةبا الااصة لرـاية الط .مع لزام سياةةبا بسداة ما قد ي ون مستبقا ـليبا ما
التزامات مالية قب ال لية والجامعة.

معبد الببو والدراسات ا فريقية
 الموافقة ـل قبول الستقالة المقدمـة مـ الدكتور /مبمـد ـبد المغن حموةة(المدرس بقسم الموارة الطبيعية بالمعبد) بدلا م (2015/9/1م) مع لزام سياةةه
بسداة ما قد ي ون مستبقا ـليه م التزامات مالية قب المعبد والجامعة.

المعبد القوم لألورام
 الموافقة ـل قبول الستقالة المقدمـة ما الادكتور /أكما أحماد صا وت ـباد البلايم(اسساااتاو المسااااـد بقسااام اسشاااعة الع جياااة والطاااب الناااووى بالمعباااد) بااادلا مااا
(2014/1/1م) ـقب نتباال جاتةاه الااصاة بادون مرةاب لمرافقاة الزوجاة لظاروف
خاصة ت مع لازام ساياةةه بساداة ماا قاد ي اون مساتبقا ـلياه ما التزاماات مالياة قبا
المعبد والجامعة.
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مبار اجتما
مجلس شلون التعليم والط ب
الجلسة رقم ( )247بتاريخ 2015/9/20
ـقااد مجلااس شاالون التعلاايم والطاا ب اجتماـااه السااابع واسربعااي بعااد الماااستي
فاااا ةمااااـام الساـااااـة العاشاااارة والن اااا صااااباحا يااااوم اسحااااد الموافااااق 2015/9/20
بقاــة "أحماد لط ا السايد" بمبنا ةارة الجامعاةت برساساة السايد اسساتاو الادكتور /ـاز
الدي ـمر أبو ستيف ـ ناساب رسايس الجامعاـة لشالون التعلايم والطا بت وحااور كا ما
الساةة اـاال المجلس0
افتت السـيد اسسـتاو الدكتــور /رسيـس المجلــس الجتــما
" بســــم ه الــــــرحمــــــ الرحيــــم "
استب السيد اسستاو الدكتور /ـز الدي ـمار أباو ساتيف ـ ناساب رسايس الجامعاة
لشلون التعليم والط ب ورسيس المجلس الجتما بالترحيب بالساةة اسسااة ة أـااال
المجلس الموقرت وةبنلتبم بمناسبة حلول ـيد اسةب المباارى أـااةه ه ـلا اسماة
ا ساااا مية بااااالاير والاااايم والبركاااااتت وبمناساااابة باااادل العااااام الجااااامع الجديااااد
2016/2015م.
 ةبنلااة الساايد اسسااتاو الاادكتور /ـلا حاااةم جباار ـ وكيا كليااة البندسااة لشاالون التعلاايم
والط ب بمناسبة ةجديد ةعيينه.
 الترحيب والتبنلة بالساةة اسساة ة:
 .1الادكتور /طاارن أباو الادهب مبماد أباو الادهب ـ وكيا كلياة الزراـاة لشالون التعلايم
والط ب.
 .2الدكتورة /ناهد صدق قرن ـ وكي كلية طب ال م واسسنان لشلون التعليم والط ب.
بمناسبة ةعيي سياةةبما بالمجلس الموقر.
 ةوجيه الش ر والتقدير ل م الساةة اسساة ة:
 .1الدكتورة /هبة أحمد فار ـ وكيا كلياة طاب ال ام واسسانان لشالون التعلايم والطا ب
(سابقا).
 .2الدكتور /جمال الدي مبمد ن ر ـبد الارحم ـ وكيا كلياة الزراـاة لشالون التعلايم
والط ب (سابقا).
وولك ـل ما ب له م جبد متميز أثنال فترة ـاوية سياةةبما بالمجلس الموقر.
 التأكياااد ـلااا أهمياااة انتظاااام المباةااارات والااادروس العلمياااة مااا الياااوم اسول لبااادل
الدراسة.
 أهمية ةنظيم فعاليات وأنشطة ط بية لستقبال الط ب الجدة خا ل اسسابو اسول ما
الدراسة.
 ناقش المجلس اقتراع كلية ال يدلة تياةة المبالي المب الة ما الطا ب أو الااريجي
بمبلااي ـشاارة جنيباااتت وولااك نظاارا لرة ااا أسااعار اسحبااار المسااتادمة فاا طبااع
ه ا المبلي لل لية ةون مطالباة الجامعاة باأى
شباةات القيد والتار ـل أن يا
التزامات ةافية ويتم ةوتيعه بمعرفة ال لية .وقاد وافقاف بعاض كلياات الجامعاة ـلا
ه ا القتراع.
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 ةم اختيار السيد اسستاو الدكتور /البساي مبماد ـبادالمنعم السايد ـ وكيا كلياة اهةاب
لشلون التعليم والط ب ـ أمينا للمجلس.

الم ــاةقـــات
ةارة الجامعة
 الم اةقة ـل مبار اجتما مجلس شلون التعليـم والطـ ب الجلسـة رقام ()246بتاريخ .2015/7/14

المتابـعـــة
ةارة الجامعة
 احاايط المجلااس ـلمااا بمااا ةاام متابعااـة ةن يااـ ه مااوالط ب الجلسة رقم ( )246بتاريخ . 2015/7/14

ق ارارات مجلااس شاالون التعلاايم

ة وياات
ةارة الجامعة
 الم اةقة ـل قرارات السـيد اسستاو الدكتور /ناسب رسايس الجامعاة لشالون التعلايموالط ا ب ال اااةرة بااالت ويض م ا مجلااس شاالون التعلاايم والط ا ب خ ا ل ال تاارة م ا
 2015/7/15حت .2015/9/20

ةش ي لجان ومجالس
كلية الع

الطبيع

 بناااال ـلااا اقتاااراع ال لياااة الموافقاااة ـلااا برناااامج متمياااز ةباااف مسااام (برناااامجب الوريوس الع الطبيع ـ ةميز العا اليادوى) بنظاام السااـات المعتمادة (مرحلاة
الب الوريوس) بال لية .
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
وكيــ كليــة الع الطبيع
الدكتور /ص ع ـبد المنعم صـوان
(ـاوا)
وكيـــ كليــة ال يـــدلة
الدكتورة /منال مبمد ماهـر أحمـد
(ـاوا)
وكيــ كليــة التربية النوـية
الدكتورة /ص ال مبمد شوق مبدى
(ـاوا)
وكيــ كليــة طب ق ر العين
الدكتورة /هالة ص ع الدي طلعف
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

كلية رياض اسط ال
 بنااال اقتااراع ال ليااة الموافقااة ـلاا جاارال ةغيياارات ـلاا لسبااة الباارامج الجدياادةبقسم العلوم التربوية وةعدي بعض المقررات.
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قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
وكيـــ كليــة رياض اسط ال (مقررا)
الدكتور /ـاطـ ـــدل فبـم
(ـاوا)
وكيـــــ كليــــة اهةاب
الدكتور /البسي مبمد ـبد المنعم
وكيــ كليــة التربية النوـية (ـاوا)
الدكتورة /ص ال مبمد شوق مبدى
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

كلية البندسة
 بنال ـل اقتراع ال لية الموافقة ـل جرال بعض التعدي ت ـل ال سبة المقترحاةل سبة الداخلية لنظام الدراسة بالساـات المعتمدة بال لية ـ
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
(ـاوا)

وكيـــ كليـــة البندســة
الدكتور /ـلـ حاةــم جــــبر
وكيـ كلية الباسبات المعلومات
الدكتور /رةا ـبد الوهاب الاريب
الاااادكتور /هشااااام مبمااااد ـبااااد العااااال وكياااا كليااااة التاطاااايط ا قليماااا
(ـاوا)
والعمران
البرملج
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

كلية اهثار
 بنااال ـل ا اقتااراع ال ليااة الموافقااة ـل ا جاارال ةعاادي ـل ا ال سبااة الداخليااة نظااامالساـات المعتمدة (مرحلة الب الوريوس) بقسم ةرميم اهثار بال لية.
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
الدكتورة /هبة م ط كمال نـوع
الدكتورة /منال مبمد ماهـر أحمـد
الدكتور /مجدى مبمد ـمر ـمـارة
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا
جلسة قاةمة.

(مقررا)
وكيـــ كليـــة اهثـــار
وكيـــ كليــة ال يـــدلة (ـاوا)
(ـاوا)
وكيــــ كليـــة العلــوم
لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا

ةارة الجامعة
 بنال ـل الم كرة المعروةة بشأن التعدي ت المقترحة ل سباة الجازالات والااصاةباللتبان بالمدن الجامعية للعام الجامع (2016/2015م)
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قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
وكيـــ كليـــة البندســة
الدكتور /ـلـ حاةــم جــــبر
(ـاوا)
وكيـــــ كليــــة اهةاب
الدكتور /البسي مبمد ـبد المنعم
وكيـــ كليــة رياض اسط ال (ـاوا)
الدكتور /ـاطـ ـــدل فبـم
(ـاوا)
وكيـــ كليـــة اهثـــار
الدكتورة /هبة م ط كمال نـوع
(ـاوا)
وكيـــ كليــة ةار العلــوم
الدكتور /مبمد قاسم مبموة المنس
لدراسة الموةو وةقاديم ةقريار بماا ةنتبا لياه اللجناةت وـرةاه ـلا المجلاس فا
جلسة قاةمة.

ةعدي مسم
كلية ال يدلة
 احاطاااة المجلاااس ـلماااا بااااقتراع ال لياااة الموافقاااة ـلااا جااارال ةعااادي اسااام المقاااررالختيااارى المااااف حاادياا (أسااس الرصااد الاادواس ) لي ااب (أسااس اليقظااة الدواسيااة)
بال لية .

مساس ـامة
كلية العلوم
 قررالمجلس ارجال م كرة بشأن ةبديد مقاب ـم المقاصة لطا ب الماده ت العليااوالب الوريوس الملتبقي ب لية العلوم لجلسة قاةمة لمزيد م الدراسة.

كلية طب ال م واسسنان
 سبب التقرير م جدول الـمال المعروض ـل اللجنة المش لة ما مجلاس شالونالتعلاايم والط ا ب بجلسااته المنعقاادة بتاااريخ 2015/7/14م بشااأن جاارال ة اابيبات
ـل بعض مواة البرنامج الدول ب لية طب وال م واسسنان .

ةارة الجامعة
 الموافقااة ـل ا الم ا كرة المعروةااة بشااأن ةب ااي مبلااي ـشاارون جنيبااا م ا طلبااةجامع اة القاااهرة نظياار ال ش ا الطب ا ـلاايبم ل ااال صااندون الرـايااة الطبيااة ةمبياادا
للعرض ـل مجلس الجامعة.
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سابعـــا
مبــار اجتمـــــا مجلس الدراسات العليا والببو
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مبار اجتما
مجلس الدراسات العليا والببو
الجلسة رقم ( )336بتاريخ 2015/9/15
ـقاااـد مجلاااس الدراساااات العلياااا والبباااو اجتماـاااه السااااةس والا ثاااي بعاااد الا ثماساااة
فاا ةمااام الساااـة العاشاارة والن اا صااباحا يااوم الا ثااال الموافااق  2015/9/15بقاـااة
"أحمااد لط ا الساايد" بمبنا ةارة الجامعااة بااالجيزة برساسااة الساايد اسسااتاو الاادكتور /جمااال
الدي ـ مف ـ ناسب رسيس الجامعة للدراساات العلياا والبباو ورسايس المجلاست وحااور
ك م الساةة اـاال المجلس.
افتت السـيد اسستاو الدكتور /رسيس المجلس الجتما
" بســم ه الرحمـ الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
استب السيد اسستاو الدكتور /جمال الدي ـ مف جمي ـ ناسب رسايس الجامعاة
للدراسااات العليااا والببااو ورساايس المجلااس ـ بالترحيااب بالساااةة اسساااة ة أـاااال
المجلس الموقر وةبنلاتبم بمناسابة قارب حلاول ـياد اسةاب المباارى أـااةه ه ـلا
اسمة ا س مية بالاير واليم والبركات.
 ةبلنااااة الساااااةة اسساااااة ة أـاااااال المجلااااس المااااوقر بمناساااابة باااادل العااااام الجااااامع
.2016/2015
 ةبلنة السيدة اسستاو الدكتور /أماال أحماد ـباد ال تااع ـ وكيا كلياة ال ايدلة للدراساات
العليا والببو بمناسبة ةجديد ةعيي سياةةبا بالمجلس الموقر.
 ةبنلة الساةة اسساة ة:
الاادكتور /ـ ااام ـبااد المجيااد بااراهيم ـجم ا ـ وكي ا كليااة الزراـااة للدراسااات العليااا
والببو ت والدكتورة /مشيرة مبمد ـبد اللطي ةهب ـ وكي كلياة طاب ال ام واسسانان
للدراسات العليا والببو .
وولك بمناسبة ةعيي سياةةبم وك ل ل لياةبم بالمجلس الموقر.
 ةقديم الش ر والتقدير للساةة اسساة ة:
الاادكتور /طااه مبمااد طااه البااداوى ـ وكي ا كليااة الزراـااة للدراسااات العليااا والببااو
(السااابق)ت والاادكتورة /فاااة حسااي كام ا ـامااان ـ وكي ا كليااة طااب ال اام واسساانان
للدراسات العليا والببو (السابق).
وولك ـل ما ب لوه م جبد متميز أثنال فترة ـاوية سياةةبم بالمجلس.
 كماا نعا ساياةةه الساايد اسسااتاو الادكتور /مبمااوة المناااوى ـ اسسااتاو ب لياة طااب ق اار
العين ت والسيد /رتن ـبده حن ـ مدير ـام الم تبات الجامعية.
ساسلي ه ةعال أن يتغمدهم برحمتهت وأن يلبم أهلبم ووويبم ال بر والسلوان.
 ةم اختيار السيد اسستاو الدكتور /جمعه مبمد ـبد المق اوة ـ وكيا كلياة اهثاار ـ أميناا
للمجلس.
 ا حاطااة ـلمااا باطاااب الساايد اسسااتاو الاادكتور وكي ا كليااة البندسااة للدراسااات العليااا
والببااو بشااأن التأكيااد ـلاا ةعماايم اهليااة المتبعااة حاليااا لمنظومااة اةااااو القاارارات
الااصة بموةوـات الدراسات العليا.
 ا شااااارة لاااا الاطاااااب الااااوارة ماااا مبافظااااة الجياااازة والااااااص بت لياااا الساااايد
اللوال /حسام الدي رفعف ـبد الباسط ـ باسمانة العامة لإلةارة المبلية للعما سا رةيرا
ـاما لمبافظاة الجيازة بادل ما السايد اللاوال /مبماد ـباد الناـور الشياـخ ـ اـتباارا ما
2015/9/1ت وسيتم ةـوة سياةةه لباور المجلس.
 وةبااد الساايد أمااي ـااام الجامعااة بشااأن ةبديااد حااد أق اا لاادـم الرساااس العلميااة
م بند  3خدمات أببا بغرض ةبقيق ة افو ال رص للبيلة المعاونة.
وف ه ا ال دة قرر المجلس ـرض الموةو ـل لجنة قطا العلوم الطبية.
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الم اةقـــات

 الم اااةقة ـلاا مبااار اجتمااا مجلااس الدراسااات العليااـا والببااو الجلسااة رقاام( )335بتاريخ .2015/7/13
 الم اااةقة ـلاا قاارارات اسسااتاو الاادكتور /ناسااب رساايس الجامعااة للدراسااات العلياااوالببو بالت ويض خ ل ال ترة م  2015/7/14حت .2015/9/15
ف المجالت التالية:
 .1ةسجــي رســاس المــاجستيـر والدكتــوراه.
 .2لغال ةسجيــ رســاس المــاجستيـر والدكتــوراه.
 .3ةبديد مواـيد امتبانات الدراسات العليا ف كليـات الجامعة ومعاهدهـا.
 .4حااااالت مااااد القيااااد السااااتاناس لماااادة ـااااام ماااا خااااار ال سبااااة وفقااااا للقواـااااد
واللواس المنظمة بالجامعة.
 .5حـالت منـ الت ـرغ للطـ ب والـتـ ار ـنبـا وةجديدها و نباسبا.
 .6حااالت مااد القيااد السااتاناس للعااام الاااان والاال ا وفقااا للقواـااد واللااواس المنظمااة
بالجامعة.
 .7ـاااااةة قيااااد واسااااتانال ماااا شاااارط ماااارور ـااااام ـلاااا شااااطب القيااااد وفقااااا للقواـااااد
واللواس المنظمة بالجامعة.
 .8الساااتانال مااا شااارط ـااادم مااارور أكاااار مااا خماااس سااانوات ـلااا ح اااول الطالاااب
ـل ا الساانة التمبيديااة للتسااجي لدرجااة الماجسااتير والاادكتوراهت وولااك بع ا ر مقبااول
وفقا للقواـد واللواس المنظمة بالجامعة.
 .9الموافقة ـل فرض مـواة ة ميلية لمعاةلاة السانة التمبيدياة للماجساتير أو الادكتوراه
مع فرض رسوم ة ميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق ف ه ا الشأن.
 .10ماان الط ا ب فرصااة اسااتاناسية لاادخول المتبااان (ةبلوم/ماجسااتير) وفقااا للقواـااد
واللواس المنظمة بالجامعة.
 .11اـتمـاة قـيد الطـ ب ـ سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـدي .
 .12ةاااااافة المشااااارف ـلااااا رسااااااس الماجساااااتير والااااادكتوراه الااصاااااة بزـ ااااااسبم
م شرط ستة أشبر ـل ةافة المشرف.
 .13الماااد الساااتاناس للعاااام الاالااا كباااد أق ااا ت ماااع ةااارورة ةشااا ي لجناااة الب ااام
ـل الرسالة قب نباية العام الاال وفقا للقواـد واللواس المنظمة بالجامعة.
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اة اقيات ةعاون
كلية التجارة
 الموافقااة ـل ا الة اقيااة المقترحااة بااي جامعااة القاااهرة وجامعااة سااانف فرانساايسبالولياااات المتبااادة اسمري ياااة فااا مجاااالت التعلااايم والبباااو وبااارامج التااادريب وات
الهتمام المشترى وةتا ا جرالات ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

كلية القت اة والعلوم السياسية
 الموافقااة ـلا البرنااامج التن يا ى المعااروض للتعاااون بااي جامعااة القاااهرة وجامعااةال ااداقة الروسااية للعااامي ( 2015ت  )2016ف ا مج اال التعلاايم واسنشااطة الببايااة
وةتا االجرالات ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

كلية الع

الطبيع

 الموافقة ـل م كرة الت اهم المعروةة بي جامعاة القااهرة (كلياة العا الطبيعا )بمدينة ن ر ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.
ومركز الطب الرياة التا

المعبد القوم لعلوم الليزر
 الموافقة ـل ةجديد اة اقية ةعاون ـلم بي جامعة القااهرة (المعباد القاوم لعلاومالليااااازر) والمعباااااد الت نولاااااوج العاااااال مديناااااة العاشااااار مااااا رمااااااان ةمبيااااادا
للعرض ـل مجلس الجامعة.

ةارة الجامعة
 الموافقااة ـل ا م ا كرة بشااأن باارامج ةباااةل أكاةيميااة بااي جامعااة القاااهرة وجامعاااتفيليبس ـ ماربور بالمانيات البرة برلي المانيات جرانااةا بأسابانيات ألي سااندرو اياوان
كاوتا ـ برومانياات فا مجاالت التعلايم والتادريب والببا العلما  .وةتاا ا جارالاتت
ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

ةراسـات ـليـا
كلية البندسة
 الموافقة ـل يقاف قيد الطالب ال لسطين  /شاةى خليا حسا ـباد العزياز ـ المقيادبدرجااااة الاااادكتوراه بال ليااااة للعااااام الجااااامع  2013/2012لماااادة ـااااام باااادلا ماااا
 2014/10/1نظرا للظاروف البدوةياة لدولاة فلساطي ةمبيادا للعارض ـلا مجلاس
الجامعة.

كلية الع

الطبيع

 الموافقااة ـلا يقاااف قيااد الطالبااة ال لسااطينية /ةبااان فتبا موسا موسا المقياادةبدرجااااااة الاااااادكتوراه بال ليااااااة للعااااااام الجااااااامع  2014/2013لماااااادة ـااااااام باااااادلا
ماااااااا  2015/10/1نظاااااااارا للظااااااااروف البدوةيااااااااة لدولااااااااة فلسااااااااطي ةمبياااااااادا
للعرض ـل مجلس الجامعة.
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كلية اهثار
 بنال ـل خطاب اسستاو الدكتور ـميد كلية اهثار بشأن ةب ي رساوم ةراساية ماالطالب السوةان  /مبارى شارلس جون لةو ـ المقيد بالسنة اسول ـ العاام الجاامع
 2015/2014نظياار ةقدمااه للدراسااة بال ا الدراس ا ال ااي  2015/2014ف ا
ماةةي ةراسيتي .
الدراس ال اي باـ
قرر المجلس ةبديد رسوم ةراسية للط ب السواةنيي ف ال
 100جنيه استرلين للماةة الواحدةت ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

معبد الدراسات والببو ا ح اسية
 قرر المجلس سبب اقتراع المعبد الموافقة ـل من الطالباة /حناان طلعاف من اورالمقيدة بالسنة التأهيلية للدكتوراه ف ا ح ال للعاام الجاامع  2014/2013فرصاة
الدراس الاان م ةاخ ال سبة الداخلية للمعبد.
استاناسية أول لل

ببـــو
كلية طب ق ر العين
 الموافقااة ـل ا الم ا كرة المعروةااة بشااأن جاارال المشاارو الببا ا "نيوساابف ـفاسااف :شااريط مبت اار لل شا والتشاااي السااريع وماانا ض الت ل ااة لااتع الاادم فا
حديا الولةة" ب لية الطب بزشراف اسستاو الدكتور /أحمد شري مبمد حس ـطياة
ـ اسستاو بال لية وبتموي م صندون العلوم والتنمية الت نولوجياة وفقاا لبناوة التعاقاد
بي الطرفي .

كلية البندسة
 الموافقااااة ـلاااا الماااا كرة المعروةااااة بشااااأن جاااارال المشاااارو الببااااا " نتااااامغناطيسااات ال ريااف والعناصاار الناااةرة ف ا م اار" ب ليااة البندسااة بزشااراف اسسااتاو
الدكتور /ولياد مبماد ـباد العزياز خلي اة اسساتاو بال لياة وبتمويا ما صاندون العلاوم
والتنمية الت نولوجية وفقا لبنوة التعاقد بي الطرفي .
 الموافقااة ـل ا الم ا كرة المعروةااة بشااأن جاارال المشاارو الببا ا "ةطااوير نظااامةبلياا حاارارى ماادـم بالباسااوب للتنبااد ببجاام الببيبااات فاا سااباسك اسلومنيااوم ـ
سيلي ون ـ نباس" ب لية البندسة بزشراف اسستاو الدكتور /ولياد مبماد ـباد العزياز ـ
اسستاو بال لية وبتموي م صندون العلاوم والتنمياة الت نولوجيةاـ وفقاا لبناوة التعاقاد
بي الطرفي .
 الموافقة ـل م كرة بشأن جرال المشرو الببا "ةطوير طريقاة وبارامج حاسابرلا لتبليا وة ااميم المبااان العالياة مااع اـتبااار التااأثير الخطا المتباااةل بااي المنشااأ
والتربااة" ب ليااة البندسااة بزشااراف اسسااتاو الاادكتور /يوس ا فااوتى راشااد ـ اسسااتاو
بال ليااة وبتموي ا م ا صااندون العلااوم والتنميااة الت نولوجيااة وفق اا لبنااوة التعاقااد بااي
الطرفي .
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المعبد القوم لألورام
 الموافقة ـل الما كرة المعروةاة بشاأن جارال المشارو البباا " نشاال وةوحيادقياس ا لختبااار ماادى ك ااالة المركبااات الباليااة والمسااتجدة المااااةة لت اااثر فيااروس
اللتباب ال بدى الوباس سا السا لة  "4بالمعباد القاوم لاألورام بزشاراف اسساتاوة
الدكتورة /سماع ـل لط ا باراهيم ـ اسساتاوة بالمعباد وبتمويا ما صاندون العلاوم
والتنمية الت نولوجية وفقا لبنوة التعاقد بي الطرفي .

مساس ةنظيمية
كلية طب ق ر العين
 بناااال ـلااا اقتاااراع ال لياااة الموافقاااة ـلااا اـتمااااة لسباااة بااارامج التااادريب المبنياااةات البينية.
للمبارات الدقيقة والتا
قرر المجلس حالة الموةو للمستشار القانون للجامعة.

كلية طب ال م واسسنان
 الموافقااة ـل ا صاادار ملبااق شااباةة الماجسااتير وولااك لتوصااي المسااميات لاابعضالمقااررات بال سبااة القديمااة ف ا قساام ةقااويم اسساانانت وولااك ف ا الشااباةة الرساامية ـ
ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

كلية الدراسات العليا للتربية
الحاطة ـلما بااقتراع ال لياة الموافقاة ـلا ة عيا برناامج الادبلوم العاماة فا التربياة
(شااعبة التعلاايم الطب ا ) والاادبلوم المبنيااة ف ا التربيااة ةا ا (التربيااة التعوياااية
وةعدي السلوى) م العام الجامع . 2016/2015

المعبد القوم لألورام
 الموافقاااة ـلااا المعاااايير اسكاةيمياااة لبااارامج الماجساااتير والااادكتوراه التااا يمنببااااالمعبد.ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

ةارة الجامعة
 بنال ـل الم كرة المعروةة بشأن خطاة المسااهمة بتا كرة السا ر للسااةة اسسااة ةالزاسري اسجانب ل ليات الجامعة ومعاهدها للعام الجامع . 2016/2015
قرر المجلس التأكياد ـلا جمياع ال لياات مراجعاة ـادة اسسااة ة الزاساري بباا و با غ
م تب ناساب رسايس الجامعاة للدراساات العلياا والبباو ت ةمبيادا للمناقشاة فا الجلساة
القاةمة.
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ة ويـ لجــان
كلية الدراسات العليا للتربية
 الموافقااة ـلا ة ااوي لجنااة ـلميااة لترقيااة أـاااال هيلااة التاادريس بقساام ة نولوجياااالتعلااايم (اسسااااة ة واسسااااة ة المسااااـدي ).ةمبيدا للعااارض ـلااا مجلاااس الجامعاااة
ومااطبة المجلس اسـل للجامعات ف ه ا الشأن.

لواسـ ماليـة
ةارة الجامعة
 فيما يتعلق بالملبق المال لدراسة اكليني ية "ةراسة ـشاواسية ما المرحلاة الاانياةب /الاالاااة  1لتقيااايم فعالياااة وأماااان  202ـ  668ـ ( pp 1ماااابط  NS5Aوـقاااار
سوفوسبوفير مع ـقار ريبافيرن أو بدونه ف المرة ال ي يعانون م التباب ال باد
الماازم م ا النااو س ا الاانمط الجين ا ( ")4ب ليااة الطااب بزشااراف اسسااتاو الاادكتور/
جمال الدي ـ مف مبمد جمي ناسب رسيس الجامعة للدراسات العليا والببو .
قاارر المجلااس الموافقااة ـل ا ال سبااة الماليااة للدراسااة ا كليني يااةتوفقا لقاارار مجلااس
الجامعة ف ه ا الشأن.
 فيما يتعلق بالملبق المال لدراسة اكليني ياة "ةجرباه م توحاة التسامية المرحلاة 2أوجزسيااة التوتيااع العشااواس للتبقااق م ا فعاليااة وس ا مة نظااام ـ ا لماادة  8و 12
أسبو بسيمبري ير مركبا مع سوفوسبوفير ف المرة ال ي لم ةسبق لبام المعالجاة
وسبقف لبم المعالجة وال ي يعانون م ـدوى التباب ال بدى الوباس سا ما الانمط
الجني  4المزم " ب لية الطب بزشراف اسستاوة الدكتورة /مايسة الراتق .
قرر المجلاس الموافقاة ـلا ال سباة المالياة للدراساة ا كليني ياةت وفقاا لقارار مجلاس
الجامعة ف ه ا الشأن.
 فيمااا يتعلااق بااالملبق المااال لدراسااة أكليني يااة "فعاليااة ورمااان ـقااار فيريبااروكسلع فرط نسبة البديد ف الجسم الناجم ـ ـمليات نق الدم لدى المرض الم ابي
بأنيميااا الا يااا المنجليااة أو اسنااوا اسخاارى ماا فقاار الاادم" ب ليااة الطااب بزشااراف
اسستاوة الدكتورة /من حمدى.
قاارر المجلااس الموافقااة ـل ا ال سبااة الماليااة للدراسااة ا كليني يااةتوفقا لقاارار مجلااس
الجامعة ف ه ا الشأن.

مركز المعلومات – جامعة القاهرة
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مبار اجتما
مجلس شلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة
الجلســـة رقــــم ( )184بتاريـــخ 2015/9/21م
َـقَ ا َد مجلااس شاالون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة اجتماـااه الرابااع والاماااني
بعاااد الماساااة فااا ةماااام السااااـة العاشاااارة والن ااا صاااباحا ياااوم الثناااي الموافااااق
(2015/9/21م) بقاــة «أحمد لط ا السايد» بمبنا ةارة الجامعاةت برساساة (السايد
اسسااتاو الاادكتور /سااعيد يبي ا مبمااوة ةااو ـ ناسااب رساايس الجامعااـة لشاالون خدمااة
المجتمع وةنمية البيلة) وبباور ك م الساةة اسساة ة أـاال المجلس.
افتت السـيد اسستاو الدكتور /رسيس المجلس الجتما
" بســم ه الرحمـ الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
استب (السيد اسستاو الدكتور /سعـيد يبيـ مبمـوة ةاـو ـ ناساب رسايس الجامعاة
لشلون خدمة المجتمع وةنمياة البيلاةت ورسايس المجلاس) الجتماا َ بالترحياب بالسااةة
أـاااال المجلااس المااوقرت وةبنلااتبم بمناساابة حلااول ـيااد اسةااب المبااارى أـاااةه ه
ـل اسمة ا س مية بالاير والايم والبركااتت والتبنلاة بمناسابة بادل العاام الجاامع
2016/2015م.
 وقااد ةقاادم الساايد اسسااتاو الاادكتور /سااعيد يبيا مبمااوة ةااو ـ ناسااب رساايس الجامعااةلشلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة بالش ر للسيد اسساتاو الادكتور /جاابر جااة ن اار ـ
رسيس الجامعة ـل اختياره لب ا المن ب وةول مسلولية القطا .
 كمااا قاادم سااياةةه الشا ر للساايد اسسااتاو الاادكتور /جمااال ـبااد الناصاار ماادبول ـ ناساابرسيس الجامعة لشلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة خ ل ال ترة السابقة وـل ما ب له
سياةةه م جبد متميز أثنال فترة ةوليه ه ا المن ب.
 واياااا قاادم الساااةة أـاااال المجلااس المااوقر التبنلااة للساايد اسسااتاو الاادكتور /سااعيديبي ا مبمااوة ةااو ـل ا ةااول سااياةةه من ااب ناسااب رساايس الجامعااة لشاالون خدمااة
المجتمع وةنمية البيلة ت متمنيي لسياةةه مزيد م التوفيق.
 الترحيب والتبنلة بالساةة اسساة ة: الدكتورة /شيري حس مبموة الشوارب ـ وكي كلية القت اة والعلوم السياسية. الدكتور /سام الق رى مليج الق رى ـ وكي كلية الزراـة. الدكتورة /ـ ف ـبد الباةى القرم وى ـ وكي كلية التمريض.بمناسبة ةعيي سياةةبم أـاال بالمجلس الموقر.
 ةوجيه الش ر والتقدير للساةة اسساة ة: الاادكتورة /خديجااة مبمااد أحمااد اسـ اار ـ وكيا كليااة القت اااة والعلااوم السياسااية(سابقا).
 -الدكتور /ةرويش صال ةرويش ـ وكي كلية الزراـة (سابقا).
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 الدكتورة /منال مبمد م ط ـ وكي كلية التمريض (سابقا).ـل ما ب لوه م جبد متميز أثنال فترة ـاوية سياةةبم بالمجلس الموقر.
 ةام اختياار السايد اسساتاو الادكتور /شاري كاما مبماوة شااهي ـ وكيا كلياة اهةاب ـ
أمي المجلس للعام الجامع .2016/2015
 الحاطة ـلما بأنشطة المشروـات البيلية بقطا خدمة المجتمع:
 -1بداية ـم شاشة العرض ا ل ترونية ال بيرة المطلة ـل شار ثروت بعاد ةوقا
ةام أكااار م ا ساابع ساانواتت جااارى أـمااال ال اايانة والتباادي م ا خ ا ل البيلااة
العربية للت نيع.
 -2ح اار المال ااات ت ف ا طااار فعاليااات أنشااطة ا ةارة العامااة للمشااروـات البيليااة
بقطاااا خدماااة المجتماااع وةنمياااة البيلاااة بجامعاااة القااااهرة قاماااف ا ةارة العاماااة
للمشااروـات البيليااة بقطااا خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة بعم ا الب اار البيل ا
الاادورى للعااام الجااامع  2016/2015ةاخ ا الباارم الجااامع لب اار المال ااات
ح اظا ـل المظبر العام للجامعة ونظافتبا.
 -3ةعاااون مااع منظمااات المجتمااع الماادن ت قامااف ا ةارة العامااة للمشااروـات البيليااة
بقطا خدمة المجتمع وةنمية البيلاة بجامعاة القااهرة بالتنسايق ماع اسساتاوة /أماال
نامق ـ مدسسة روةارى سريات المعاةى وبباور ك ما السايدة /ماجادة الزينا
والساايدة /نجااوى رأفااف ـ ماا الروةااارى بزيااارة لمستش ا الطلبااة يااوم الساابف
الموافاااااق  2015/9/11وـرةاااااوا خااااادماةبم ومعرفاااااة احتياجاااااات ومتطلباااااات
المستش للعم ـل ةلبيتبا.
 -4مبااو اسميااة ت قامااف ا ةارة العامااة للمشااروـات البيليااة بقطااا خدمااة المجتمااع
وةنمية البيلة بجامعة القااهرة بمااطباة جمياع ال لياات والمعاهاد وا ةارات لب ار
ـاادة العمااال اسميااي ت ةاام ـم ا ةبديااد مسااتوى لعمااال الجامعااة يااوم 2015/9/9
ب لية الدراسات العليا للتربية.
 الحاطة ـلما بأنشطة لجان قطا شلون خدمة المجتمع وةنمية البيلة ب لياات الجامعاة
ومعاهدها كما يل :
 .1كلية طب الق ر العين .
 .2معبد الدراسات والببو ا ح اسية
 .3كلية اهثـار.

ةارة الجامعة

الم ـــاةقـــات

 الم اةقة ـل مبار اجتما مجلس شلون خدماة المجتماع وةنمياة البيلاة الجلساةرقم ( )183بتاريخ .2015/7/15

ةارة الجامعة

اة اقيات ةعاون

 بنااال ـل ا خطاااب وتارة التعلاايم العااال بشااأن ةوقيااع بروةوكااول ةعاااون بااي وتارةالتعليم العال والبيلة العربية للت نيعت وال ى يبادف لا التعااون فا مجاال التادريب
وةجبيز المعام والورش والتعاون فا مجاال المشاروـات وةبااةل الزياارات و يرهاا
م البرامج واسنشطة المشتركة .
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قرر المجلس حالة الموةو ل كلية البندسة بجامعة القاهرة لتبديد أوجاه مجاالت
التعاون بي البيلة العامة للت نيع والجامعة.
 بنااال ـل ا خطاااب وتارة التعلاايم العااال بشااأن ةوقيااع بروةوكااول ةعاااون بااي وتارةالتعلاايم العااال ووتارة الدولااة للتطااوير البااارى والعشااواسياتت والاا ى يباادف لاا
التعاااون المشااترى فاا مجااال التوـيااة بمنظومااة المال ااات ومجااال ةطااوير المناااطق
العشواسية و قامة الندوات والمعارض والمدةمرات المشتركة ف ها ا المجاال و يرهاا
م البرامج والنشطة .
قاارر المجلااس مااطبااة وتارة الس ا ان ووتارة البيلااة بشااأن ف ا البروةوكااول فيمااا
يا الوتارةي والستمرار ف اسنشطة.
 بنال ـل الاطاب الوارة م مباف الاواةى الجدياد ت والاوارة ما اسساتاو الادكتور/جابـر جاة ن ار رسيس الجامعة بشأن الساتجابة لطلاب رساال قوافا طبياة لمبافظاـة
ات الماتل ة ـ
الواةى الجديد م مستش يات جامعة القاهرة ف كافة التا
قرر المجلس ةبوي الطلب ل السيد اسستاو الدكتور /خالد م ي ـبد العظيم الرفاـ
وكيااـ كليااة طااب ق اار العيناا لشاالون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة بب اار كافااة
المعوقات الااصة بالقافلة ةمبيدا للعرض ـل اسستاو الدكتور رسيس الجامعة.
Ford
 بنااااال ـلاااا ة عياااا اة اقيااااة التعاااااون مااااـع مدسسااااة فااااـورة فونديشاااا Foundationـ
قاارر المجلااس رسااال الة اقيااة ل ا ال ليااات لتبديااد النشااطة الت ا يااتم التعاااون فيبااا
بغرض ة عي الة اقياة ماع التركياز ـلا أن بناوة الة اان المساموع بباا فا الة اقياة
ااه لاادـم ط ا ب جامعااة القاااهرة الدارسااي باللغااة العربيااة (أى الط ا ب ال ا ي
ما
ي عب ـليبم وجوة فرص ـم ) .

كلية اهةاب

وحدات وات الطابع الااص

 الموافقة ـل الما كرة المعروةاة بشاأن ال سباة اسساساية لمركاز ةراساات التاراالشااعب وحاادة وات طااابع خاااص ةابعااة ل ليااة اهةاب وولااك بعااد موافقااة الساايد اسسااتاو
الدكتور المستشار القانون للجامعة ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

كلية طب ق ر العين

 الموافقة ـل ةبوي وحـدة الق ـور ال لوى وجراحته (الملك فبد) وحدة وات طاابعخاص ةابعة ل لية طب ق ر العين ل وحدة ةابعة لمستشا يات (جامعاة القااهرة)ـل
أن ة ون وحدة الق ور ال لوي وحدة ةابعة لوحدة الع بأجر والت ةتبع مستش يات
جامعة القاهرة  .ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

ةارة الجامعة

 الموافقة ـل الاطاب المعروض م السايدة الادكتورة /مباا الساعيد ـ رسايس اللجناةالتن ي ية لوحدة مناهاة التبرش والعنا ةاد المارأة بشاأن ال سباة الااصاة بتنظايم
العما لوحاادة مناهاااة التباارش والعنا ةااد الماارأة ـ ـل ا أن ة ااون الوحاادة ةابعااة
لرسيس الجامعةت ةمبيدا للعرض ـل مجلس الجامعة.

مركز المعلومات – جامعة القاهرة
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 بناال ـلا قارار لجناة الوقاياة ما ال سااة وم افبتاه بجامعاة القااهرة بشاأن ةشا يوحاادة ةن ياا ا سااتراةيجية الوطنيااة للوقايااة ماا ال ساااة وم افبتااه ب ليااات الجامعااة
ومعاهدها .
قرر المجلس البدل ف ةن ي ستراةيجية جامعة القاهرة للوقاياة ما ال سااة وم افبتاه
وولك م خا ل .ـارض المواتناات التقديرياة للمراكاز والوحادات وات الطاابع الاااص
بمواقع ال ليات .موافاه قطا خدمة المجتمع وةنمية البيلة ببا ه المواتناات التقديرياة
ةمبيدا لنشرها ـل موقع الجامعة .
 بنال ـل ـدم التزام الوحدات وات الطابع الااص التابعة لل ليات بسداة ح ة قطاخدمة المجتمع وةنمية البيلة بنسبة  %3م جمال ا يراةات ـ
قاارر المجلااس ةعيااي ماادير/ناسب واـتماااة مباةاار اجتماـااات مجلااس ةارةبااا أو أى
شاالون لبااا بعااد التاازام الوحاادات بسااداة ح ااة صااندون خدمااة المجتمااع وةنميااة البيلااة
(بنسبة .)% 3

ةارة الجامعة

ةشي

لجان ومجالس

 بناال ـلا الما كرة المعروةاة بشااأن مقتارع ةنظاايم معارض جامعااة القااهرة الاادولاسول لل تاااب بالتعاااون مااع ةباااة الناشااري الم ااريي والعاارب ووتارة الاقافااة م ا
(2015/10/18م) حت (2015/10/29م) ـ
قرر المجلس ةش ي لجنة م الساةة اسساة ة:
(مقررا)
وكيـــــ كليــــة اهةاب
الدكتور /شري كام مبمـوة شاهـي
(ـاوا)
الدكتور /شري ةرويش م ط اللبان وكيــ كليــــة ا ـــ م
(ـاوا)
الدكتور /مبمد أحمد مب الدي النبراوى وكيـــ كليـــة ال ــيدلة
رساااااايس مركااااااز الطباـااااااـة
والنشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـر (ـاوا)
الدكتور /خـالـد فـارون العـامـرى
وولك لتبديد ميعاة و قامة المعرض ـل المستوى(مبل ـ قليم ـ ةول ).

مساسـ ـامــة

 بناااال ـلااا الساااتعداة للعاااام الدراسااا الجدياااد (2016/2015م) نرجاااو الت اااابموافاةنا باطة اسنشطة الت سايقوم بباا قطاا خدماة المجتماع وةنمياة البيلاة ب لياات
ومعاهد الجامعة لب ا العام .
قاارر المجلااس التوصااية بزرسااال خطااط اسنشااطة لجميااع ال ليااات للوصااول ل ا الاطااة
ال رمال ل كلية.

