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قرارات
مجلس جامعة القاهرة
الجلسة رقم ( )1145بتاريخ (2015/10/27م)
أول :الترحيب بالسااةة اسساـاة ة أـااـال المجلاس الماوقر ك بتشاليلت الملتمال ولماةة
ـامين ك والترحيب بمعالى المستشار الةكتور /جمال نةا رئيس مجلاس الةولاة ك
والترحياااب باسساااتات الاااةكتور /مرماااوة داااقر رئااايس أكاةيمياااة ال رااا العلماااى
والتلنولوجيا ك واسستات الةكتور /خالاـة ككرياـا العااةلى مراالج الجيازة ل او لاى
بيتاات ول يرحااب الماارل لااى بيتاات والترحيااب بالمقااةم /مرمااوة ـ ااة اثخاار مم اال
الرقابااة ااةاريااة ك والترحيااب بالااةكتور /حسااـن راةااـب رئيااـس مجلااـس أمنااـال
جامعة سينا ك وةوجيت الشالر لساياةةت لت رـات بتراةي معمال لاى كلياة العلاوم ك
للليااة العلااوم ةم اال مربعااا باليااا اسهميااة لااى أد جامعااة وأد بلااة سن ااا ةااتللم لااى
العلوم الط يعية التى هى أساس العلوم كل ا .
ثانيا  :التأكية ـلى أن إقامة أد لعاليات طالبية أو أكاةيمية ةتطلب الرصول ـلى إتن
من الجامعة وأن ـةم الرصول ـلـى تلك ااتن يعت ر مخالفـا للقانون والقواـة
ثال ا :إحاطة المجلس ـلما ب ةل ةفعيل منظومة الةلع االلترونى ـن طريق ال نوك
ووسائل الترصيل االلترونى كاللارت المةلوع مقةما أو الةلع النقةد من ال نك
ولى مرحلة مق لة سيتم استخةام الوسائل اسخرد المتاحة ـن طريق الشركات
العاملة لى ه ا المجال ك وأن كلية القتصاة والعلوم السياسية هى أول كلية
ةط ق ه ا النظام وسوف يعق ا التعليم المفتوح ثم باقى اللليات بما يؤةد إلى
إحلام الرقابة ـلى ةرصيل الرسوم وـةم إضاـة وقت الطالب .
رابعا :ااحاطة ـلما بأن ةط يق منظومة الةخول للررم الجامعى للطالب باستخةام
اللروت الممينطة بـةأت لـى كليات م ـل اثةاب والعلوم والقتصاة والعلوم
السياسية واثثـار ويتـم استلمال ةج يز ةلك اللروت لتوكيع ا ـلى باقى
اللليات ة اـا مشيرا إلى أهمية اللروت الممينطة للطالب لى ض ط المنظومة
اسمنية .
خامسا :ااحاطة ـلما بالتعاون بين جامعة القاهرة وةار اسوبرا المصرية اقامة
حفالت لنية ةاخل الجامعة سبنائنا الطل ة لالستمتاع بالفنون الرليعة
والرةقال بال وق العام وال يت الفنى للمسرح اقامة العةية من اسنشطة
الفنية والمسرحية لـى إطـار الموسـم ال قالى للجامعة للعام الجامعى الرالى .
ساةساااااا :التأكياااااة ـلاااااى موـاااااة التتااااااح المساااااجة الل يااااار ياااااوم الجمعاااااة الموالاااااق
(2015/11/6م) وـلى الساةة العمةال التأكية أن جمياع المصاليات والزواياا
الصااييرة لااى اللليااات قااة أ لقاات ق اال ه ا ا التاااريخ ول ةوجااة دااالة إل لااى
المساجة الل يار بناال ـلااى لتاود مفتاى الجم وريااة لتوحياة الخطااب الااةينى ك
وسوف ةقام دالة الجمعت ويخطاب ليات خط اة الجمعاة معاالى وكيار اسوقااف
براااور السااية مفتااى الجم وريااة ولفياام ماان الساااةة الااوكرال لااأرجو ماان
مجلاااااس الجامعاااااة بلامااااال هيصةااااات التواجاااااة والصاااااالة ليااااات ياااااوم الجمعاااااة
(2015/11/6م) .
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سابعا :وةرةث المستشار الةكتور /جمال نةا رئيس مجلس الةولة أوة أن أقةم شلرا
واج ا ومسترقا ل ه الجامعة العريقة لنرن ةعلمنا لى رحاب ا ولى كلية
الرقوق ال د يام ا ه ا الصرح الل ير .
ثامنا  :كما حار الجتماع اسستات الةكتور /حسين مرموة خيرد نقيب اسط ال وـمية
كلية طب قصر العينى السابق لتلريمة نظرا لج وةه لى كلية الطب خالل ةوليت
ـماةة الللية وانتخابت نقي ا لألط ال .
ةاسعا :ورحب رئيس المجلس بالساةة معالى الوكرال اسستات الةكتور /أشرف
الشيرى وكير التعليم العالى وال ر العلمى وكان لت ةجربة رائةة وناجرة
ونرن بين جن ات المجلس اسـلى للجامعات نشفق ـليت مما يالقى لى جامعة
الزقاكيق وكنا نراه دلب ااراةة قود العزيمة نرن نقةره رئيسا لجامعة
الزقاكيق ولرحنا لتوليت حقي ة التعليم العالى وال ر العلمى لما يتميز بـت مـن
هةول وةلب وإدرار ـلى إدالح المنظومة ول لك لنرن نأمل ليت خيرا .
 وـلى الجانب اثخر نرحب باسستات الةكتور /حلمى النمنم وكير ال قالة
واع لقاايا الوطن لاليوم
هو ليس وكيرا لل قالة بعيةا ـن ا وللنت م قم ٍ
ة نأ بت مصر وكيرا ل قالت ا وـمةة لفنون ا ل و معجون برب ه ا الوطن
ومصنوع من طينتت نرن نؤكة أن مجلس الجامعة وجامعة القاهرة كل ا
لى خةمة التعليم العالى ولى خةمة الةولة المصرية وسوف ةلون بلل
ملوناة ا ـونا للما لى م متلما التى جالت لى ظرف ةاريخى دعب ل
يملن أن يتولى ليت مسئول مسئوليتت لى ه ا الوقت إل إتا كـان اللـت ـز
وجل أخره لُرب ه ا الوطن ولخير ه ا الوطن مرح ا بلم مرة أخرد لى
جامعة القاهرة ولى ه ه القاـة .
 وأرحب باسستاتة الةكتورة /إيناس ـ ة الةايم مةيرة ةار اسوبرا التى ب لت
معنا ج وةا ك يرة من أن جالت إلى جامعة القاهرة وقالت لى قولة واحةة
ةار اسوبرا ةرت أمر جامعة القاهرة وةرت أمر طالب ا لنرن نرحب ب ا
وأنا أقول إن اسوبرا أد رت ل ا م اق مختلم ـنةما ةولت قياةة ا
الةكتورة /إينـاس ـ ة الةايم وبةأت ةقرب لنون اسوبرا إلى المواطن
العاةد .
ـاشرا :وةرةث اسستات الةكتور /أشرف الشيري وكير التعليم العالى وال ر العلمى
ك شرلت بم مة ك يرة وهي ةولي وكارة التعليم العاليك وللنني لست قلقا
لرة اطي بعالقات طي ة برؤسال الجامعات ك حي يملن أن نعمل لي إطار
رؤية واحةة للن وض بمنظومة التعليم الجامعيك مايفا أنت لةد الجميع
طموحات ك يرة لتطوير التعليم وال ر العلمي وةمويل مشروـاتك وقال
سياةةت أةوقع أن ةلون جامعة القاهرة وبقية الجامعات معا من أجل ه ه
الرؤية ك قال الوكير إنت خاطب وكيرالمالية الةكتور /هاني قةري لرل مشللة
الخصم من بةلت اسساة ة المتفر ين بالجامعات وةقرر ةشليل لجنة
متخ صصة ك ةام الةكتور حسين ـيسى رئيس جامعـة ــين شمس ك
والةكتور أمين لطفي رئيس جامعـة بني سويم والةكتور ـاطم العوامي
المستشار المالي لوكارة التعليم العاليك لالجتماع مع قياةات وكارة المالية
لرل ه ه المشللة ك وأضاف "الشيري" أن الجميع مطالب بإس ام بج ة
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ل نال الةو لة المصرية وـلى الجامعات ةور ك يرك وباسخص جامعة القاهرة
منوط ب ا ةور أك ر سن ا الجامعة اسم ك وأشـار الوكيـر إلـى أنـت ير راض
ـن نظام التنسيق الرالي لق ول الطالب لي الجامعاتك مشيرا إلى أن
المعايير الخادة بالق ول ةرتاج لمراجعة ةيسير العمل ـلى ق ول الطالب
الوالةين .
حاةد ـشر :كما ةرةث اللاةب اسستات الةكتور الصرفى /حلمي النمنم وكير ال قالة
لي كلمتت أمام المجلسك أن ةقةم مصر مرهون بإدالح التعليمك مؤكةا
أن الجامعات المصرية وبخادة جامعة القاهرة التي يتجاوك ةورها
حةوة مصر ك وأضاف أن وكارة ال قالة المصرية ةر ب لي التعاون مع
جامعة القاهرة لي نقل الفنون الرليعة إلي ا .وسوف ةلون كل مؤسسات
وكارة ال قالة ةرـت أمـر جامعة القاهرة ؛ سننا ل نرتمل ميامرة ظالمية
مرة أخـرد ك مؤكـةا أن التعاون بيـن وكارة ال قالـة وجامعة القاهرة هو
نواة للتعاون مع كل الجامعات المصرية وأشار وكير ال قالة ك إلى أنت ةم
الةفاق الم ةئي مع الفنان ـمر خيرت لتقةيم حفال موسيقيا بجامعة
القاهرة يوم  16نولم ر المق ل .وقال إن جامعة القاهرة ة خر بالمواهب
من ش اب ا ال ين يتطل ون الةـم والخ رةك مؤكةا أن وكارة ال قالة لةي ا
ةوجت لنشر ال قالة بين كل الفئات ال ُعمرية خادة الش اب لى الجامعات
التى هى أرض خص ة مليئة بالمواهب.
 ثم قام اسستات الةكتور /وكير التعليم العالى والسية اسستات الةكتور
رئيس الجامعـة بتسليـم اسستات الةكتـور /حسين خيرد ق ة الجامعة
ةلريما لسياةةت .
ثانى ـشر :ااحاطة ـلما بالزيارت اثةية:
 كيـارة نائـب رئيـس جامعـة أوسـتين ال ريطانية للقطاع الط ي لمقابلة
اسستات الةكتور نائب رئيس الجامعـة لشئون الةراسات العليا وال روث
يوم (2015/10/13م) .
 كيارة نائب السفير اسمريلي ومةير المعونة اسمريليـة لمقابلة السية
اسسـتات الةكتـور رئيـس الجامعـة والسـاةة النــواب يــوم
(2015/10/25م) .

المصاةقـات
إةارة الجامعة
 المصاااةقة ـلااى مرااار اجتمااـاع مجلااـس جامعااـة القاهااـرة الجلسااـة رقااـم ()1144بتاريـخ (2015/9/28م) .
 المصاااةقة ـلااى قاارارات اسسااتات الااةكتور /رئاايس الجامعااة الصاااةرة بااالتفوي ماانمجلاااس الجامعاااة خاااالل الفتااارة مااان (2015/9/29م) حتاااى (2015/10/27م) لاااى
المجالت اثةية:
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 -1منح الةرجات العلمية بمرحلتي (الليسانس وال لالوريوس) و(الةراسات العليا).
 -2ةعيااين أـاااال ماان الخااارج بمجااالس اللليااات ك وضاام أساااة ة لمجالسا ا ؛ وتلااك
ط قـا للفقرةين ( جـ) و (هـ) مــن المــاةة ( )40ماـن القاناـون رقاـم ( )49لساـنة
(1972م) لى شأن ةنظيم الجامعات.
 -3ق ــــــول هةايـــــــا وة رــــــات وجوائـــــز.
 -4مة ال ع ات وااجاكات الةراسية بعة العام الرابع لى ضول القواـة المنظمة ل لك.
 -5وقااـم قااـية الطااالب وق ااول أـ ا ارهم بمرحلتااى (الليسااانس أو ال لااالوريوس)
و(الةراسـات العليا).
 -6قَ ـُول أـ ار أـاال هيئة التةريس ال ين ـاةوا خالل ش ر من ةاريخ النقطاع.
 -7ةقرير إن ال خةمـة أـاال هيئة التاةريس الا ين لام يعاوةوا خاـالل ساتة أشا ر
مـن ةاريخ النقطاع.
 -8حاااالت ةصاااريح بياناااات الاااةرجات العلمياااة التاااي حاااةث لي اااا خطاااأ ك وةتطلاااب
العرض ـلــى مجلــس الجامعــة ك وتلك بعاة مراجعت اا مـاـن ااةارة المركزياة
للشئون القانونية بالجامعة.
 -9حــالت نــةب أـاــال هيئــة التةريس من خارج كليات الجامعة.
 -10إداااةار قااارارات إن اااال الخةماااة لاااى حاااالت انقطااااع أـااااال هيئاااة التاااةريس
وال يئاااة المعاوناااة المنتاااةبين أو المعاااارين أو مااان يعمااال بشااالل يااار رسااامى
ةرت أد اسم لةد أد ج ة أخرد خارج الجامعة.
 -11ةفوي السية اسستات الةكتور نائب رئيس الجامعاة للةراساات العلياا وال راوث
لى اـتماة بع الموضوـات نيابة ـن السية اسستات الةكتور رئيس الجامعاة
لى قطاع العالقات ال قالية والةراسات العليا بجامعة القاهرة .

كلية اثةاب

ةعييــنات

 الموالقة ـلى ةعيين الةكتور /مصطفى ـ ة المع وة ساية منصاورلى (وظيفاة أساتات)الشا رة (بقسم الليات الشرقية وآةاب ا) بالللية.

كلية القتصاة والعلوم السياسية

 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة  /كينااااااااب يوساااااااام مرمااااااااوة أحمااااااااةلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم ااحصال) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااـى ةعياااااااااين الاااااااااةكتورة /رشاااااااااا ساااااااااامح ـيساااااااااى حسااااااااانلى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم القتصاة) بالللية.

كلية التجارة
 الموالقاااااة ـلاااااـى ةعياااااين الاااااةكتور /ـ اااااة الرمياااااة ـ اااااة المااااانعم ـ اااااة الرمياااااةـ ة المولى لى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم المراس ة) بالللية.

كلية العلوم
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتورة  /أماااااااانى جماااااااال طااااااااهر ـلاااااااى أحماااااااةلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم الجيولوجيا) بالللية.
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كلية العلوم
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتورة  /ثرياااااااا ـ اااااااة الااااااارحيم لر لاااااااى مرماااااااةلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم الليميال) بالللية.
 الموالقة ـلى ةعيين الةكتورة  /رحاب مرمة ـاطم مرمة حسين لاى (وظيفاة أساتاتمساـة) الشا رة (بقسم ـلم الريوان) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتورة  /رانيا ـلاى حسان ـ اة الرفايج لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم ـلم الن ات والميلروبيولوجى) بالللية.
 الموالقااااااااااة ـلااااااااااى ةعيااااااااااين الااااااااااةكتورة  /ةاااااااااااد السااااااااااية ـ ااااااااااة الااااااااااراكقلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم ـلم الريوان) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعياين الاةكتور /وائال ـاوض مرماة ـ اة ال ااةد شاع ان لاى (وظيفاةمةرس) الشا رة (بقسم الفيزيال الريوية) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة  /حميااااااااةة حمااااااااةد مرمااااااااة إسااااااااماـيللى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم ـلم الريوان) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلااااااااااى ةعياااااااااين الااااااااااةكتورة  /ناهااااااااااة أحماااااااااة حسااااااااااين أحمااااااااااةلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم ـلم الريوان) بالللية.
 الموالقااااااة ـلااااااى ةعيااااااين الااااااةكتور /سااااااامح ساااااامير إبااااااراهيم أحمااااااة طاااااااحونلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم الجيولوجيا) بالللية.

كلية طب قصر العينى
 الموالقااااااة ـلااااااى ةعيااااااين الااااااةكتورة  /مااااااروة متااااااولى ـ ااااااة العزيااااااز سااااااالمةلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم طب العين وجراحت ا) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة  /ملااااااااك إسااااااااماـيل السااااااااية الشاااااااااتلىلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم طب العين وجراحت ا) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااى ةعياااااااااين الاااااااااةكتورة  /حناااااااااان تكااااااااارد خالاااااااااة تكاااااااااردلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم طب اسطفال) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة  /أمنيااااااااة مرمااااااااة إبااااااااراهيم ـ مااااااااانلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم التولية وأمراض النسال) بالللية.
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتورة /إينااااااااس أحماااااااة مرماااااااة ـ اااااااة المجياااااااةلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم التشريح) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااـى ةعياااااااااين الاااااااااةكتورة /رانياااااااااا داااااااااابر مرماااااااااة إباااااااااراهيملى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم اسشعة التشخيصية) بالللية.
 الموالقة ـلى ةعيين الةكتورة  /هنال أحمة ن يل لى وظيفة (مةرس) الشاا رة بقسامالفارماكولوجيا بالللية.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة  /لاطمااة ليصاال إبااراهيم أحمااة ةرويا لااى (وظيفااةمةرس) الشا رة (بقسم التولية وأمراض النسال) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتور  /أحمة سمير ساية أحماة رشاوان لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم التولية وأمراض النسال) بالللية.
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كلية طب قصر العينى
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتورة  /أميرة السية يريى السية شعيب لى (وظيفة ماةرس)الشا رة (بقسم التولية وأمراض النسال) بالللية.
 الموالقة ـلاـى ةعياين الاةكتورة  /يُمناى إساالم إباراهيم ك لاول لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم التولية وأمراض النسال) بالللية.
 الموالقة ـلاـى ةعياين الاةكتورة  /شايمال مصاطفى ـ اة الفتااح مرماة ـ اة الن اى لاى(وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم التولية وأمراض النسال) بالللية.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتور  /رامااى مجااةد رماازد متاارد لااى (وظيفااة مااةرس)الشا رة (بقسم التخةير) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعياين الاةكتور  /انتاونى ـااةل ل ماى جاورجى لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم التخةير) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتورة  /الشيمال د رى خليل ساليمان لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم اسمراض ال اطنة الخادة) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعياين الاةكتورة  /هناة ـلاى دا رد أحماة ساعة لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم الصرة العامة) بالللية.
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتور /حااااااااكم حاماااااااة ـ اااااااة الرفااااااايج ساااااااليمانلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم اسشعة التشخيصية) بالللية.
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتور /را اااااااب الرنفاااااااى را اااااااب السااااااارجانىلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم جراحة المسالك ال ولية) بالللية.
 الموالقااااااة ـلااااااى ةعيااااااين الااااااةكتور /أحمااااااة السااااااية ـ ااااااة المطلااااااب الشاااااانولىلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم جراحة المسالك ال ولية) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة /ةاليااااااااا أحمااااااااة مصااااااااطفى بساااااااايونىلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم اسمراض الجلةية) بالللية.

كلية العالج الط يعى
 الموالقة ـلـى ةعيين الاةكتور  /يوسام مرماة مرماة المتاولى الا عالود لاى (وظيفاةماااةرس) الشاااا رة (بقسااام العاااالج الط يعاااى لضاااطرابات الج ااااك العصااا ى العاااالى
وجراحت ا) بالللية.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة  /شاايمال مرمااـة ـ ااـة المجيااـة ـ ااة الاارؤوف لااى(وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم العالج الط يعى لضطرابات الج اك العصا ى العاالى
وجراحت ا) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتورة  /رشا مرمة مرموة ـ ة العزيز الرويناى لاى (وظيفاةماااةرس) الشاااا رة (بقسااام العاااالج الط يعاااى لضاااطرابات الج ااااك العصااا ى العاااالى
وجراحت ا) بالللية.

كلية طب الفم واسسنان
 الموالقااااااااااة ـلااااااااااى ةعيااااااااااين الااااااااااةكتور  /كااااااااااارل هااااااااااانى حلاااااااااايم نصاااااااااارلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم الستعاضات السنية الم تة) بالللية.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – أكتوبر 2015

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

كلية طب الفم واسسنان
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة  /شاااااااايمال إبااااااااراهيم مرمااااااااة ح ياااااااابلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم المواة الريوية) بالللية.

كلية الصيةلة
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااى ةعياااااااااين الاااااااااةكتورة  /ماااااااااروة مرماااااااااة حسااااااااان دااااااااافرلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم اسةوية والسموم) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلاااااااااـى ةعيااااااااين الاااااااااةكتورة /ةـااااااااال حساااااااااين السااااااااية م ااااااااااركلى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم الصيةلنيات والصيةلة الصناـية) بالللية.
 الموالقااااااااااة ـلااااااااااى ةعيااااااااااين الااااااااااةكتور /خالااااااااااة ـماااااااااار أحمااااااااااة مرمااااااااااةلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم الليميال العاوية الصيةلية) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااى ةعياااااااااين الاااااااااةكتورة  /ـاااااااااال مرماااااااااة مرماااااااااة موساااااااااىلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم العقاقير) بالللية.
 الموالقااااااااااة ـلااااااااااى ةعيااااااااااين الااااااااااةكتور /هشااااااااااام ـلااااااااااى سااااااااااالم ـلااااااااااىلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم اسةوية والسموم) بالللية.

كلية ال نةسة
 الموالقاة ـلاى ةعياين الاةكتور  /مرماة إباراهيم إساماـيل ـاويس لاى (وظيفاة أسااتاتمساـة) الشا رة (بقسم ال نةسة الريوية الط ية والمنظومات) بالللية.
 الموالقااااااة ـلااااااى ةعيااااااين الااااااةكتور  /أيماااااان مرمااااااة مرمااااااة إبااااااراهيم الااااااةيبلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم ال نةسة الريوية الط ية والمنظومات) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتور  /مرمااااااااوة أبااااااااو العااااااااال مرمااااااااة ـلااااااااىلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم هنةسة المناجم وال ترول والفلزات) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااى ةعياااااااااين الاااااااااةكتور /أحماااااااااة إباااااااااراهيم ـ اااااااااة الااااااااارحمنلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم هنةسة القود الميلانيلية) بالللية.
 الموالقاة ـلااى ةعياين الااةكتور /أحماة مرمااة إي ااب أحمااة مرماوة لااى (وظيفاة أسااتاتمساـة) الشا رة (بقسم ال نةسة الريوية الط ية والمنظومات) بالللية.
 الموالقااة ـلااى ةعيااين الااةكتور /ـماار أحمااة ـلااى نصاارلى (وظيفااة أسااتات مساااـة)الشا رة (بقسم هنةسة الللترونيات والةصالت الل ربية) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعياين الاةكتور /رضاـا ربياـع ـ اـة الرساـول ـ اة العظايم لاى (وظيفاةمةرس) الشا رة (بقسم هنةسة المناجم وال ترول والفلزات) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتور /مرماة لطفاى ـياة نصار شالتوت لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم هنةسة التصميم الميلانيلى واانتاج) بالللية.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتور /مااؤمن باللااـت مرساان مرمااة الرسااينى لااى (وظيفااةمةرس) الشا رة (بقسم ال نةسة المعمارية) بالللية.
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كلية الزراـة
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة /لاطمااة أبااو هاشاام ـ ااة المرساان هيلاال لااى (وظيفااةمةرس) الشا رة (بقسم اانتاج الريوانى) بالللية.
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااـى ةعياااااااااين الاااااااااةكتور /ـصاااااااااام حسااااااااان إماااااااااام ح يشاااااااااىلى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم اسل ان) بالللية.
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتور  /مرماااااااة حمااااااازة ـ اااااااة الرمياااااااة ساااااااعيةلى (وظيفة أستات مساـة) الشا رة (بقسم المراديل) بالللية.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة  /مااروة رشاااة ـلااى حساان لااى (وظيفااة مااةرس)الشا رة (بقسم الصناـات الي ائية) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتور  /ماةحت حاماة ـ اة الناالع إباراهيم خليفاة لاى (وظيفاةمةرس) الشا رة (بقسم بساةين الفاك ة) بالللية.
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتور /أحماااااااة مرماااااااة مرماااااااة الساااااااية متاااااااولىلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم اسل ان) بالللية.
 الموالقاااااااة ـلاااااااى ةعياااااااين الاااااااةكتور /مرماااااااة مرماااااااة حسااااااان ـ اااااااة الجاااااااواةلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم اانتاج الريوانى) بالللية.

كلية الطب ال يطرد
 الموالقاااااااة ـلاااااااـى ةعياااااااين الاااااااةكتور /هيااااااا م ـ اااااااة الساااااااعية مرماااااااة ـ اااااااةهلى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم اسمراض ال اطنة والمعةية) بالللية.
 الموالقااااااااة ـلااااااااـى ةعيااااااااين الااااااااةكتورة  /إيمااااااااان ـنتاااااااار مرسااااااااى إبااااااااراهيملى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم أمراض الةواجن) بالللية.

كلية ااـالم
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة  /أمااانى رضااا ـ ااة المقصااوة مصااطفى لااى (وظيفااةمةرس) الشا رة (بقسم ااتاـة والتليفزيون) بالللية.

كلية اثثار
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة  /ةاليااا ـلااى حساان الزيااات لااى (وظيفااة مااةرس)الشا رة (بقسم ةرميم اثثار) بالللية.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتورة  /ساارة ساعة أحماة الساية نايال لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم ةرميم اثثار) بالللية.
 الموالقااة ـلااى ةعيااين الااةكتور /ـ ااة اللطياام ـ ااة اللطياام حساان ألنااةد لااى (وظيفااةأستات) الشا رة (بقسم ةرميم اثثار) بالللية.

كلية الراس ات والمعلومات
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتور  /مرمااة حساان مرمااة شاااتلى لااى (وظيفااة مااةرس)الشا رة (بقسم ـلوم الراسب) بالللية.
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كلية الراس ات والمعلومات
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتورة  /الشيمال أحمة رماان إبراهيم الجناةد لاى (وظيفاةمةرس) الشا رة (بقسم بروث العمليات وةـم القرار) بالللية.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة /هنااال بيااومى ـلااى م ااارك لااى (وظيفااة مااةرس)الشا رة (بقسم ـلوم الراسب) بالللية.

مع ة الةراسات وال روث ااحصائية
 الموالقااااااة ـلااااااـى ةعيااااااين الااااااةكتور /مصااااااطفى ـاااااازت ـ ااااااة العاااااااطى كامااااااللى (وظيفة مةرس) الشا رة (بقسم ـلوم الراسب) بالمع ة.
 الموالقة ـلـى ةعيين الاةكتورة  /ناورا أناور ـ اة الفتااح ـطياة لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم ااحصال الريود والسلانى) بالمع ة.

مع ة ال روث والةراسات االريقية
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتور /جميال جماـال ـ اـة المعطاـى ـ اة ال ااةد لاى (وظيفاةمةرس) الشا رة (بقسم الموارة الط يعية) بالمع ة.

المع ة القومى لألورام
 الموالقااة ـلااى ةعيااين الااةكتورة  /نيفااين مرمااة لترااى حسااين اسكهاارد لااى (وظيفااةأستات مساـة) الشا رة (بقسم ال اثولوجيا ااكلينيلية) بالمع ة.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتور  /مرمااة السااية مصااطفى جاااة المااولى لااى (وظيفااةمةرس) الشا رة (بقسم طب اسورام) بالمع ة.
 الموالقة ـلـى ةعيين الةكتور  /أحمة مجةد ـاةلى مرماة ربياع لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم طب اسورام) بالمع ة.
 الموالقة ـلـى ةعيين الاةكتورة  /أمنياة كماال ـ اة ج الج االى لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم ال اثولوجيا ااكلينيلية) بالمع ة.
 الموالقة ـلـى ةعيين الاةكتور  /طاارق مرماة إساماـيل هاشام لاى (وظيفاة ماةرس)الشا رة (بقسم جراحة اسورام) بالمع ة.
 الموالقااة ـلااـى ةعيااين الااةكتورة  /لاااةن ـااوض مرمااة ـااوض لااى (وظيفااة مااةرس)الشا رة (بقسم طب أورام اسطفال) بالمع ة.

كلية رياض اسطفال
 الموالقااااااااة ـلااااااااى ةعيااااااااين الااااااااةكتور  /شااااااااراةت سااااااااليمان مرمااااااااة سااااااااليمانلى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم العلوم النفسية) بالللية.
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ةعــاقـــة
كلية ال نةسة
 الموالقااة ـلااى ةعاقااة اسسااتات الااةكتور  /إسااماـيل م ااارك السااية أحمااة (اسسااتات ياارالمتفرغ بالللية للعمل بقسم هنةسة الرد وال يةروليلا باللليـة) لمةة ـامين بةلا مان
(2015/11/27م) (ةعاقـة ـامل) بملالأة مالية قاةرها ( 1500جنيات) شا ريا وتلاك
لى ضول نص المااةة ( )123مان قاانون ةنظايم الجامعاات والمسات ةل ب اا قاانون رقام
( )84لسنة (2012م)
 بنال ـلاى اقتاراح الللياة الموالقاة ـلاى ةعاقاة اسساتات الاةكتور /مرماة ساامح مرماةهااالل (اسسااتات ياار المتفاارغ ماان الخااارج سااابقا) للعماال (بقساام ال نةسااة اانشااائية
باللليـة) لمةة ـامين بةلا من (2015/7/28م) متعاقـةا ـامال بملالاأة مالياة قةرهاـا
( 1500جنيااات) شااا رياك وتلاااك لاااى ضاااول ناااص المااااةة ( )123مااان قاااانون ةنظااايم
الجامعات والمست ةل ب ا قانون رقم ( )84لسنة (2012م).
والق المجلس ـلى ةعاقة سياةةت للعمل بقسم ال نةسة اانشائية بالللية بةلامن ةاريخ
موالقة مجلس الجامعة.
 الموالقااااااة ـلااااااى ةجةيااااااة ةعاقااااااة اسسااااااتات الااااااةكتور /يريااااااى ككريااااااا ب اااااانس(اسساااتات الساااابق بالللياااة للعمااال بقسااام هنةساااة الللترونياااات والةصاااالت الل ربياااة
باللليـة) لمةة ـامين بةلا من (2015/9/29م) ةعاقة شرلى باةون ملالاأةك وتلاك لاى
ضول نص الماةة ( )123من قانون ةنظيم الجامعات والمست ةل ب ا قانون رقام ()84
لسنة (2012م)

كلية الزراـة
 بنال ـلى اقتراح الللية الموالقة ـلى ةعاقة اسستات الاةكتور /رضاا ـلاى مرماة ـلاى(اسستات ير المتفرغ سابقا من الخارج) للعمل (بقسم اانتاج الرياوانى) لماةة ـاامين
بةلا من (2015/9/24م) متعاقة ـامل.
والق المجلس اـت ارا من ةاريخ موالقة مجلاس الجامعاة ـلاى أن ةترمال الللياة قيماة
الملالأة من موارةها الخادة.

ةجةية إـارة
كلية التجارة
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااارة الااةكتور /خالااة ـ ااة العزيااز حجاااكد (المااةرس بقساامالمراس ا ة باللليااة) للعماال ( بلليااة إةارة اسـمااال جامعااة النياال اسهليااة بمصاار) للعااام
الجامعى السابع (2016/2015م)
 بنال ـلى اقتاراح الللياة الموالقاة ـلاى ةجةياة إـاـارة الةكتاـور  /ـ اة العزياز السايةمصطفى (اسستات المساـة بقسام المراسا ة بالللياة) للعمال (قاائم بأـماال رئايس قسام
المراس ة باسكاةيمية العربية للعلوم المالية والمصرلية بمصر) للعاام الجاامعى ال اامن
(2016/2015م).
قاااارر المجلااااس الموالقااااة ـلااااى ةجةيااااة إـااااارة سااااياةةت للعااااام الجااااامعى التاساااااع
(2016/2015م) بةلا من (2015/9/1م) حتى (2016/8/31م).
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كلية التجارة
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة الةكتاـور  /مرمااة ـنتاار أحمااة أحمااة (اسسااتات المساااـةبقسم إةارة اسـمال بالللياة) للعمال (قاائم بعمال رئايس قسام إةارة اسـماال باسكاةيمياة
العربية للعلوم المالية والمصرلية بمصر) للعام الجامعى السابع (2016/2015م).
 بنال ـلى اقتراح الللية الموالقة ـلى ةجةية إـارة الةكتور /أشــرف جمـال الةيـنـ ة الارحمن (اسساتات المسااـة بقسام إةارة اسـماال بالللياة) للعمال ( ماةيرا ةنفيا يا
لمركز ةبى المالى باامارات) لى نطاق العام الراةد ـشر (2016/2015م) م ماة
قومية.
قااارر المجلاااس الموالقاااة ـلاااى ةجةياااة إـاااارة ساااياةةت حتاااى (2015/12/8م) ن اياااة
السنوات العشر المسموح ب ا.
 الموالقة ـلاى ةجةياة إـاـارة الةكتاـورة  /سارر ـ اة العاال ـاوض مرساى (الماةرسبقسم إةارة اسـمال بالللية) وةييير مقر العمل (بجامعة اسهرام اللنةية بمصر بةل من
جامعة الملك ليصل بالسعوةية) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـور  /أشرف ـ ة الرحمن مرماة الشايمى (الماةرسبقساام إةارة اسـمااال باللليااة) للعماال (قائمااا بأـمااال رئاايس قساام المصااارف واسسااواق
المالية باسكاةيمياة العربياة للعلاوم المالياة والمصارلية بمصار) للعاام الجاامعى الساابع
(2016/2015م).

كلية العلوم
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة اسسااتاتة الةكتااـورة  /إيمااان لترااى ـ ااة الرميااة شاارف(اسسااتات بقساام الن ااات باللليااة) للعماال (بلليااة العلااوم بجامعااة طي ااة بالسااعوةية) للعااام
الجامعى التاسع (2016/2015م).
 الموالقة ـلى ةجةية إـاـارة الةكتاـور  /ةاامر يرياى سارور مرماة (اسساتات المسااـةبقساام الليميااال باللليااة) للعماال (بجامعااة القصاايم بالسااعوةية) للعااام الجااامعى السااابع
(2016/2015م).
 الموالقة ـلى ةجةياة إـاـارة الةكتاـور  /ساية ككاى مرماةد (اسساتات المسااـة بقسامالليميال بالللية) وةييير مقر العمل (بللية العلوم بجامعة الملاك ساعوة بالساعوةية باةل
من جامعة أم القرد بالسعوةية) للعام الجامعى ال امن (2016/2015م).

كلية طب قصر العينى
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة اسسااتات الةكتااـور  /مااةحت مرمااة ـ ااة المطلااب هاشاام(اسستات بقسم التخةير بالللية) للعمل (بمستشفى مراكاز شامال لناةن ـ باانجلترا) للعاام
الجامعى السابع (2016/2015م) بةلا من (2015/7/1م) حتى (2016/6/30م).
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة اسستات الةكتاـور  /سامير ساية إباراهيم بركاات (اسساتاتبقسم التخاةير بالللياة) للعمال (بمستشافى الملاك ل اة التخصصاى ـ الاةمام بالساعوةية)
للعام الجامعى العاشر (2016/2015م) ن اية السنوات العشر المسموح ب ا.
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كلية طب قصر العينى
 الموالقاااة ـلاااى ةجةياااة إـاااـارة اسساااتاتة الةكتاااـورة  /حناااان مرماااة لتراااى مصاااطفى(اسستات بقسم طاب اسطفاال بالللياة) للعمال (بشاركة ـيااةة المياةان لخاةمات طاب الفام
واسسنان ـ مستشفى السيم باللويت) للعاام الجاامعى التاساع (2016/2015م) باةلا
من (2015/8/1م) حتى (2016/7/31م) .
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة اسستاتة الةكتـورة  /شيرين مصطفى إسماـيل (اسستاتبقسم طب الرالت الررجاة بالللياة) للعمال (بجامعاة  6أكتاوبر بمصار) للعاام الجاامعى
ال امن (2016/2015م).
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة اسسااتات الةكتااـور  /خالااة ـ ااة الفتاااح رضااا الصاا ان(اسسااااتات بقساااام ـااااالج اسورام والطااااب النااااوود باللليااااة) للعماااال (بااااوكارة الااااةلاع
بالسعوةية) للعام الجاامعى التاساع (2016/2015م) باةلا مان (2015/9/1م) حتاى
(2016/8/18م) ط قا للعقة .
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة اسسااتاتة الةكتااـورة  /إحسااان يريااى يوساام داا رد(اسستات بقسم اسمراض الصةرية بالللية) للعمل (بمستشفى ال ررين باال ررين) للعاام
الجاااااااااامعى العاشااااااااار (2016/2015م) باااااااااةلا مااااااااان (2015/8/26م) حتاااااااااى
(2016/8/25م).
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة الةكتااـور  /سااامح سااليمان مااركوق جاارجس (اسسااتاتالمساااـة بقساام التخااةير باللليااة) للعماال (بشااركة الخااةمات الط يااة المتلاملااة باليرةقااة
بمصر) استلمال للعاام الجاامعى العاشار (2016/2015م) باةلا مان (2015/9/1م)
حتى (2016/3/24م) ن اية السنوات العشر المسموح ب ا ك
 الموالقة ـلى ةجةية إـارة الةكتورة  /منى أحمة مرمة أبو الرسن (اسستات المساـةبقساام ال اثولوجيااا ااكلينيليااة والليميائيااة باللليااة) للعماال (بمستشاافى هاااةد باللوياات)
للعام الجامعى العاشر (2016/2015م) .
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة الةكتااـور  /شااريم ـ ااة الفتاااح خااار ـلااى (اسسااتاتالمساااـة بقساام اسشااعة التشخيصااية باللليااة) للعماال (بمستشاافى السااعوةد اسلمااانى
بالسعوةية) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م) .
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااارة الةكتااـور  /أحمااة هااارون ـ ااة المعطااى خلياال (اسسااتاتالمساـة بقسم اسماراض ال اطناة بالللياة) للعمال (بشاركة المواسااة للخاةمات الط ياة ـ
الةمام بالسعوةية) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م) .
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـور  /حسين أحمة مرمة ـارف (اسساتات المسااـةبقسام اسمااراض الصااةرية باللليااة) للعماال (بمستشافى سااليمان لقياات بالسااعوةية) للعااام
الجاااااااااامعى الساااااااااابع (2016/2015م) باااااااااةلا مااااااااان (2015/7/18م) حتاااااااااى
(2016/7/17م).
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـورة  /حنان ـلى أمين مصطفى (اسستات المسااـةبقساام ال سااتولوجيا باللليااة) للعماال (بجامعااـة الملااك ـ ااة العزيااز بالسااعوةية) للعااام
الجامعى التاسع (2016/2015م).ـلى أن يلون التجةية لى إطار العام العاشر.
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـور  /أشارف داالح ـ اةه ـن ار (اسساتات المسااـةبقساام جراحااة العظااام باللليااة) وةييياار مقاار العماال (بمركااز اكتاار ميااةيلال ساانتر لصاارة
العظااام والمفاداال باامااارات بااةل ماان مستشاافى باقااةو والااةكتور ـرلااان بالسااعوةية)
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للعاااااااام الجاااااااامعى ال اااااااامن (2016/2015م) باااااااةلا مااااااان (2015/9/1م) حتاااااااى
(2016/7/16م) ن اية السنوات العشر المسموح ب ا .
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـور  /أحمة للرد ـطا ج (الماةرس بقسام التخاةيربالللية) للعمل (بللية الطب بجامعاة  West Virginiaبالولياات المتراةة اسمريلياة)
للعام الجامعى السابع (2016/2015م) .

كلية طب الفم واسسنان
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة اسستاتة الةكتـورة  /نيفين إبراهيم راجى (اسساتات بقسامطااب الفاام وأمااراض الل ااة باللليااة) للعماال (بجامعااة المسااتق ل بمصاار) للعااام الجااامعى
العاشر (2016/2015م).

كلية الصيةلة
 الموالقة ـلى ةجةياة إـاـارة الةكتاـورة  /ريام خاار مرماة ـرلاة (اسساتات المسااـةبقساام الليميااال الصاايةلية باللليااة) للعماال (بمةينااة كوياال للعلااوم والتلنولوجيااا بمصاار)
للعااااااام الجااااااامعى السااااااابع (2016/2015م) بااااااةلا ماااااان (2015/5/19م) حتااااااى
(2016/5/18م)

كلية ال نةسة
 بنال ـلى اقتراح الللية ـةم الموالقة ـلى ةجةية إـارة اسستاتة الةكتورة  /نجودحسين شريم (اسستات بقسم ال نةسة المعمارية بالللية) للعمل (بالجامعاة اسمريلياة
بمصر) للعام الجامعى السابع (2016/2015م)
قرر المجلـس الموالقـة ـلـى ةجةيـة إــارة اسسـتاتة الةكتـورة /نجـود حسـين
شريـم للعام الجامعى السابع (2016/2015م) .
 بنال ـلى اقتراح الللية ـةم الموالقة ـلى ةجةية إـارة الةكتور  /ـمارو ن يال حاالج(المااةرس بقساام هنةسااة الللترونيااات والةصااالت الل ربيااة باللليااة) للعماال (بشااركة
أنظمة السليلون الةقيقة بمصر) للعام الجامعى ال امن (2016/2015م).
قرر المجلـس الموالقـة ـلـى ةجةيـة إــارة الةكتـور /ـمرو ن يل حالج للعام الجامعى
ال امن (2016/2015م) .
 بناال ـلااى اقتاراح اللليااة ـاةم الموالقااة ـلاى ةجةيااة إـاارة الااةكتور /مرماـة مرمااوةمرمااة ـ ااة ج (اسسااتات المساااـة بقساام هنةسااة االلترونيااات والةصااالت الل ربيااة
بالللياااة) للعماااـل (بجامعاااة  Texas A&Mبةولاااة قطااار) للعاااـام الجاااامعى الساااابع
(2016/2015م).
قرر المجلس الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتور /مرمة مرموة مرمة ـ ة ج للعام
الجامعى السابع (2016/2015م) .
 بنااال ـلااى اقتااراح اللليااة ـااةم الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااارة الااةكتور  /أحمااة مرمااةإباااااراهيم ةاوة (الماااااةرس بقسااااام هنةساااااة المنااااااجم وال تااااارول والفلااااازات بالللياااااة)
للعمل(بشركة شلم رجير باللويت) للعام الجامعى ال امن (2016/2015م)
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قرر المجلس الموالقاة ـلاى ةجةياة إـاـارة الاةكتور /أحماـة مرماة إبراهياـم ةاوة للعاام
الجامعى ال امن (2016/2015م) .
 بنال ـلى اقتراح الللية ـاةم الموالقاة ـلاى ةجةياة إـاارة الاةكتور /رألات ساية ـلاىسية الفولى (المةرس بقسم هنةسة الراسا ات بالللياة) للعمل(بشاركة إياةج ةلنولاوجى
بمصر) للعام الجامعى السابع (2016/2015م)
قرر المجلس الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتور /رألت سية ـلى سية الفولى للعام
الجامعى السابع (2016/2015م) .
 بنااال ـلااى اقتااراح اللليااة ـااةم الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااارة اسسااتات الااةكتور  /ماجااةمرماوة حامااة (اسسااتات بقسام اسشاايال العامااة بالللياة) للعمل(بال نااك الااةولى بواشاانطن
بأمريلا) للعام الجامعى السابع (2016/2015م)
قـرر المجلـس الموالقـة ـلـى ةجةيـة إــارة اسستات الةكتور /ماجة مرموة حامة للعام
الجامعى السابع (2016/2015م) .

كلية الزراـة
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـور  /مةحت مرمة مجةد ـ مان الرلي ى (المةرسبقسام القتصاااة الزراـااى باللليااة) للعماال (بملتااب الةراااة االريقااى للمااوارة الريوانيااة
بنيروبااى بلينيااا) للعااام الجااامعى العاشاار (2016/2015م) بااةلا ماان (2015/7/4م)
حتى (2016/7/3م).

كلية ةار العلوم
 الموالقة ـلى ةجةياة إـاـارة الةكتاـور  /مرماة أحماة حسان إباراهيم (الماةرس بقسامالشريعة ااسالمية بالللية) للعمل (بجامعاة ااماام مرماة ابان ساعوة بالساعوةية) للعاام
الجامعى السابع (2016/2015م).

كلية ااـالم
 الموالقاة ـلاى ةجةيااة إـاـارة الةكتااـورة  /أمال جااابر داالح إبااراهيم (الماةرس بقساامااتاـاااة بالللياااة) للعمااال (بجامعاااة ويسلونسااااين بأمريلاااا) للعاااام الجاااامعى السااااابع
(2016/2015م) بةلا من (2015/5/19م) حتى (2016/5/18م)

المع ة القومى لألورام
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة اسسااتات الةكتااـور  /السااية أشاارف ـ ااة الرميااة حسااين(اسساااتات بقسااام جراحاااة اسورام بالمع اااة) للعمااال (بشاااركة الزيااات العربياااة الساااعوةية
بالسعوةية) للعام الجامعى العاشر (2016/2015م) -
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة اسستات الةكتاـور  /شاريم أباو النجاا أباو النجاا (اسساتاتبقسم طب أورام اسطفاال بالمع اة) للعمال (بمستشافى  57357لألطفاال بمصار) للعاام
الجامعى التاسع (2016/2015م) بةلا من (2015/5/1م) حتى (2016/4/30م).
 الموالقة ـلاى ةجةياة إـاـارة الةكتاـور  /إي ااب معاروف معاروف ـطاا ج (اسساتاتالمساـة بقسم اسشعة العالجية والطاب الناوود بالمع اة) للعمال (بمستشافى 57357
لألطفال بمصر) للعام الجامعى التاسع (2016/2015م)
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المع ة القومى لألورام
 الموالقااة ـلااى ةجةيااة إـااـارة الةكتااـور  /خالااة كاماال معااز مرمااة (المااةرس بقساامالتخااةير واانعاااال وـااالج اسلاام بالمع ااة) للعماال (بمستشاافى ةلااة بالسااعوةية) للعااام
الجامعى التاسع (2016/2015م).
 الموالقة ـلى ةجةية إــارة الةكتـورة  /ـ ير حسان حاماة الخاولى (الماةرس بقسامالتخااةير واانعاااال وـااالج اسلاام بالمع ااة) للعماال (بمستشاافى ةلااة بالسااعوةية) للعااام
الجامعى التاسع (2016/2015م)

منح ألقاب ـلمية
كلية العلوم
 بنال ـلى اقتراح الللية الموالقة ـلى ةعيين الةكتورة /أميمة السية مصاطفى شاريملى (وظيفة أستات) الشا رة (بقسم الليميال) بالللية.
قاارر المجلااس الموالقااة ـلااى ماانح سااياةة ا اللقااب العلمااى لوظيفااة (أسااتات) ةون أد
التزامات مالية من الجامعة.

كلية طب قصر العينى
 الموالقة ـلى منح الةكتورة  /سانةرا مرمة مرماوة إباراهيم مرماة (الماةرس بقساـماسمراض ال اطنة الخادة بالللية) اللقـب العلمى (لوظيفـة أستات مساـة).
 الموالقة ـلى منح الةكتورة  /مى ـلى لرج بشير (المةرس بقسـم اسمراض ال اطناةالخادة بالللية) اللقـب العلمى (لوظيفـة أستات مساـة).
 الموالقة ـلى منح الةكتورة  /ةاليا مرمة ل ياب ـ اة العظايم ـيساى (الماةرس بقساـماسمراض ال اطنة الخادة بالللية) اللقـب العلمى (لوظيفـة أستات مساـة).
 الموالقة ـلى منح الةكتورة  /إيماان أحماة مااهر مرماة ـ اة اليناى (الماةرس بقساـماسمراض ال اطنة الخادة بالللية) اللقـب العلمى (لوظيفـة أستات مساـة).

كلية العالج الط يعى
 الموالقة ـلى منح الةكتورة  /ولل سية مرمة مرمة إبراهيم (الماةرس بقساـم ـاالجط يعى الميلانيلا الريوية بالللية) اللقـب العلمى (لوظيفـة أستات مساـة).
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااى مااااااااانح الاااااااااةكتور /ـمااااااااااة ةولياااااااااق أحماااااااااة جااااااااااب ج(اسساااااتات المسااااااـة بقسااااام العاااااالج الط يعاااااى للجراحاااااة بالللياااااة) اللقاااااب العلماااااى
(لوظيفة أستات).

المع ة القومى لعلوم الليزر
 الموالقاااااااااة ـلاااااااااى مااااااااانح الاااااااااةكتورة  /ـ يااااااااار ـطياااااااااة ةولياااااااااق حساااااااااانين(اسساااااتات المسااااااـة بقسااااام ةط يقاااااات الليااااازر الط ياااااة بالمع اااااة) اللقاااااب العلماااااى
(لوظيفة أستات).
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كلية رياض اسطفال
 الموالقااة ـلااى ماانح الااةكتورة  /مرلاات سااية مااةنى شاااتلى (المااةرس بقسااـم العلااومالتربوية بالللية) اللقـب العلمى (لوظيفـة أستات مساـة).

مسائل ةنظيمية
كلية القتصاة والعلوم السياسية
 -الموالقة ـلى الم كرة المعروضة بشأن إنشال مؤسسة ةـم جامعة القاهرة .

كلية طب قصر العينى
 الموالقة ـلى خطاب اسستات الةكتور ـمياة كلياة الطاب بشاأن إـااةة العمال بمةرساةالتمري الفنى بنظام خمس سنوات كأحة الرلاول لساة ـجاز المستشافيات ك وـرضات
ـلى المجلس اسـلى للجامعات.

كلية التمري
 الموالقاة ـلااى اـتماااة ال يلاال التنظيمااى السترشاااةد وااحالااة للسااية اسسااتات أمااينـام الجامعة لةخات الجرالات الالكمة.

كلية الزراـة
 ااحاطااة ـلم اا َ بخطاااب الشاالر الموجاات لألسااتات الااةكتور /هااانى الشاايمى ـميااة كليااةالزراـاة لمج وةاةاات لاى النشاار ومراجعاة المقااالت بمجلاـة  Plosoneوالتااـى ةعاارض
جميع مرتوياة ا ـلى اانترنت.
مع ةوجيت الشلر للسية اسستات الةكتور /هانى الشيمى ـمية كلية الزراـة.
 الموالقاااة ـلاااى قااارار مجلاااس شااائون التعلااايم والطاااالب بجلساااتت المنعقاااةة بتااااريخ(2015/10/18م) القاضى بالموالقة ـلى ةطوير برنامج ةلنولوجياا ةصانيع اس ياة
بللية الزراـة.

كلية الةراسات العليا للتربية
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/9/15م) القاضااى بالموالقااة ـلااى ةلااوين لجنااة ـلميااة لترقيااة أـاااال هيئااة
التاةريس بقسام ةلنولوجياا التعلايم (اسسااة ة ـ اسسااة ة المسااـةين) بللياة الةراساات
العليا للتربية.

إةارة الجامعة
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/10/19م) القاضى بالموالقاة ـلاى ةسا يل الماة سـااال هيئاة التاةريس لاى
م ماة م العلمية وتلك بناال ـلاى التقريار العلماى المقاةم ـان السانة الساابقة وإتا كاان
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هناااك نشاار ةولااى باساام جامعااة القاااهرة ل ا ا م اارر قااود بمااة الم مااة العلميااة بمااا ل
يخالم القوانين المعمول ب ا

إةارة الجامعة
 ااحاطة ـلماا َ بخطااب اسساتات الاةكتور ماةير مركاز جامعاة القااهرة لاامان جاوةةالتعلاايم بشااأن ال يااان الموضاااح لياات موقاام كليااات الجامعاااة ومعاهااةها ماان التقاااةم
لالـتماة من ال يئة القومية لامان جوةة التعليم والـتماة .
 بنال ـلى م كرة بشأن ال رامج التةري ية التى يقترح ا مركاز ةنمياة قاةرات أـااالهيئة التةريس لطالب الةراسات العليا والقياةات اسكاةيمية (الوكالل ـ رؤسال اسقسام)
القياةات ااةارية (ااةاريون).
قرر المجلس إحالة الموضاوع إلاى كلياات الجامعاة ومعاهاةها لةراساتت وـرضات ـلاى
المجلس لى جلسة قاةمة.
 بنال ـلى م كرة بشأن مقترح برنامج متلامل "ةأهيل ال يئة المعاونة للرصول ـلاىمنح ةراسية ةولية " بمركز ةنمية قةرات أـاال هيئة التةريس .
قرر المجلس إحالة الموضاوع إلاى كلياات الجامعاة ومعاهاةها لةراساتت وـرضات ـلاى
المجلس لى جلسة قاةمة.
 الموالقة ـلى م كرة بشأن ةشليل مجلاس ةأةياب أـااال هيئاة التاةريس والمعياةينوالمةرسين المساـةين.
 بنااال ـلااى خطاااب اسسااتات الااةكتور رئاايس مركااز ال رااوث الزراـيااة بشااأن ةجةيااةبروةوكول التعاون بين المجلس اسـلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاهة وال يئات
ال ر ية ال د يترةب ـليات معاملاة الطاالب العااملين لاى ها ه اسمااكن معاملاة المعياةين
والمةرسين المساـةين من الناحية المالية .
قاارر المجلااس إحالااة الموضااوع للساااةة ـمااةال كليااات الجامعااة ومعاهااةها لةراسااتت
وـرضت ـلى المجلس لى جلسة قاةمة.
 بناال ـلااى ما كرة بشااأن إـااةة ـاارض موضاوع ةعااةيل ةشاليل مجلااس إةارة المركاازالقومى للسموم بللية الطب ليلون برئاسة اسستات الةكتور رئيس الجامعة ك
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى مجلـس كليـة طب قصر العينى اخ الرأد.
 بنال ـلى اللتمااس المقاةم مان بعا السااةة أـااال ال يئاة المعاوناة لاةـم السافرللخااارج لااى إجاااكات ةراسااية وةقريراللجنااة المشااللة بقاارار مجلااس الجامعااة بتاااريخ
(2015/7/27م) بشااأن وضااع ضااوابط لساافر ال يئااة المعاونااة لااى إجاااكات ةراسااية
وااس ام المالية ل م ولقا لقواـة ال ع ات .
قاارر المجلااس إحالااة الموضااوع إلااى اسسااتات الااةكتور /جمااال ـصاامت نائااب رئاايس
الجامعة للةراسات العليات وال روث ابةال الرأد.
 -الموالقة ـلى م كرة بشأن إنشال " منتةد النابيين" بجامعة القاهرة .
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إةارة الجامعة
 الموالقة ـلى م كرة بشأن إرجال دارف الملالاصت التاى ةصارف لااةارات المختلفاةولقاااا للنسااا ة المراااةةة بااااللوائح الخاداااة بالصاااناةيق الخاداااة لراااين ةشاااليل اللجناااة
وانت ائ ا من وضع ضوابط الصرف.
 الموالقة ـلى م كرة بشأن إيةاع المترصالت التى يتم ةرصايل ا شا ريا مان الطاالبنظير المساهمات لى التي ية بالصناةيق الخادة المركزياة اـت اارا مان العاام الجاامعى
(2016/2015م).
و تلك لى ضول قرارات المجلس اسـلى للجامعات.
 بنال ـلى م كرة بشأن آليات ةمويل المقترحات ال ر ية ومةاركة اسج زة العلمية لىجامعة القاهرة.
قــرر المجلس إرجال الموضوع للجلسة القاةمــة.
 ااحاطة ـلما َ بخطااب اسساتات الاةكتور رئايس لجناة إـاةاة اللتااب التعريفاى لجامعاةالقاهرة.قرر المجلس ااحاطـة ـلمـا بالخطاب المعروض.

لـوائــح
كلية اثةاب
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/10/19م) القاضى بالموالقة ـلى استمرار ةجمية العمل بنص الماةةين (24
لقاارة " "8و  28لقاارة " )"12ماان الالئرااة الةاخليااة للليااة اثةاب ةراات بنااة شااروط
منح ةرجتى (الماجستير والةكتوراه) للعام الجامعى (2016/2015م).

كلية ال نةسة
 الموالقاااة ـلاااى قااارار مجلاااس شااائون التعلااايم والطاااالب بجلساااتت المنعقاااةة بتااااريخ(2015/10/18م) القاضااى بالموالق اة ـلااى بع ا التعااةيالت ـلااى الالئرااة الةاخليااة
بنظام الساـات المعتمةة بللية ال نةسة.

كلية اثثار
 الموالقاااة ـلاااى قااارار مجلاااس شااائون التعلااايم والطاااالب بجلساااتت المنعقاااةة بتااااريخ(2015/10/18م) القاضااى بالموالقااة ـلااى بعاا التعااةيالت لااى الالئرااة الةاخليااة
الجةيةة بقسم ةرميم اثثار (نظام الساـات المعتمةة) بللية اثثار .

كلية رياض اسطفال
 الموالقاااة ـلاااى قااارار مجلاااس شااائون التعلااايم والطاااالب بجلساااتت المنعقاااةة بتااااريخ(2015/10/18م) القاضى بالموالقة ـلى ةيييرات ـلى لئرة ال رامج الجةيةة بقسم
العلوم التربوية وةعةيل بع المقررات بللية رياض اسطفال.
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إةارة الجامعة
 الموالقاااة ـلاااى قااارار مجلاااس شااائون التعلااايم والطاااالب بجلساااتت المنعقاااةة بتااااريخ(2015/10/18م) القاضى بالموالقة ـلى التوديات اثةية بالالئراة الةاخلياة للماةن
الجامعية  :ـ
 -1إضالة مم لين من وكالل اللليات النظرية والعملياة بمجلاس إةارة الماةن الجامعياة
بالت اةل كل ـام .
 -2ق ول الطالب اليائ ين ـن ماةة أو ماةةين بع ر .
السماح للطالب بمة لترة ااقامة لى حالت التةريب الصيفى أو مشااريع ال لاالوريوس
التى ةنص ـلي ا اللوائح الةراسية

ةشليل لجان ومجالس
إةارة الجامعة
 بنال ـلى م كرة بشأن ةوحية نظم وقواـاة الصارف مان إياراةات ال ارامج الخاداةللساةة أـاال هيئة التةريس ومعاوني م والعاملين خصاما مان النسا ة المقاررة مان
إيراةات ال رامج الخادة.
قرر المجلس ةشليل لجنة من الساةة اسساة ة  :ـ
الةكتور /سعية يريى مرموة ضو نائـب رئيـــس الجامعــــة لشئون
مقررا
خةمة المجتمع وةنمية ال يئة
ـمية كلية القتصاة والعلوم
الةكتورة /هالة حلمــى السـعية
ـاوا
السياسية
السية /يسرد إبراهيم مرمة ـلى أمــين ــــام الجامعـــة
ـاوا
لوضع قواـة لتوحية درف الملالصت لل رامج الخادة .
 بنال ـلى بيان إحصائى بأـةاة الطالب المساجلين ةور سا تم ر (2014م) وماارس(2015م) وساااا تم ر (2015م) حتااااى ( )11/12بمركااااز جامعااااة القاااااهرة للتعلاااايم
المفتوح.
قرر المجلس الموالقة ـلى ةشليل لجنة من الساةة اسساة ة :ـ
نائـب رئيـــس الجامعــــة
الةكتور /سعية يريى مرموة ضو
مقررا
لشئون خةمة المجتمع
وةنمية ال يئة
الةكتور /ـمـر مرمة مرمة سالم
ـميـــة كليـــة الرقــوق
ـاوا
الةكتورة /جي ان يسرد حسين أبو العال ـميــة كليـــة ااــــالم
ـاوا
الةكتور /السـية ل يم السـية طت
ـميــة كليــــة العلـــوم
ـاوا
لةراسة الموضوع وةقةيم ةقرير بما ةنت ى إليت الةراسة وـرضت ـلى المجلس لى
جلسة قاةمة .
 بنال ـلى خطاب اسستات الةكتور مةير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتاوح بشاأنلتح ال رامج التى يقل العةة لي ا ـن  120ةارسا .
قرر المجلس الموالقة ـلى ةشليل لجنة من الساةة اسساة ة :ـ
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نائـب رئيـــس الجامعــــة
الةكتور /سعية يريى مرموة ضو
لشئون خةمة المجتمع وةنمية
ال يئة
الةكتور /ـمـر مرمة مرمة سالم
ـميـــة كليـــة الرقــوق
ـاوا
الةكتورة /جي ن يسرد حسين أبو العال ـميــة كليـــة ااــــالم
ـاوا
الةكتور /السـية ل يم السـية طت
ـميــة كليــــة العلـــوم
ـاوا
لةراسة الموضوع وةقةيم ةقرير بما ةنت ى إليت الةراسة وـرضت ـلى المجلس لى
جلسة قاةمة .
مقررا

شئون الطالب
كلية الرقوق
 بشأن التظلم المقةم من الطالب /مصاطفى إساماـيل حمياة ـ اة القااةر المقياة بةرجاةالةكتوراه بللية الرقوق للعام الجامعى (1999/1998م) لـتماة إجارالات المناقشاة
والرلم ـلى الرسالة.
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى اسستات الةكتور  /المستشار القانوني للجامعة.
 الموالقة ـلاى ق اول الطال اة  /آياة سامير ـ اة الرلايم ساليمان ساالمة بللياة الرقاوقللعام الجامعى (2016/2015م) بالفرقة اسولى .
 الموالقااة ـلااى اللتماااس المقااةم ماان والااة الطالااب /أحمااة ـلااى سااـية لترويلااـت ماانجامعـة ـين شمس (كلية الرقوق) الفرقة ال ال ة إلى جامعة القاهرة (كلية الرقوق).

كلية العلوم
 بنال ـلى خطاب اسستات ـمية كلية العلـوم بشـأن حالة الطالـب  /مصطفى أحمة ـ اةالرااالج ال ا د ُرشااح لللليااة للعااام الجااامعى (2015/2014م) ولاام يسااتلمل إجاارالات
القية.
والااق المجلااس ـلااى مااا ورة بالماا كرة مااع اـت ااار الطالااب باقيلااا لاـاااةة لااى العااام
(2016/2015م).

كلية الزراـة
 بنال ـلى م كرة بشأن حالاة الطالاب النيجيارد الجنساية /ياونس أحماة شاعيب بللياةالزراـة.
قرر المجلس الموالقة ـلى إةاحة الفصل الةراسى الصيفى للطالاب النيجيارد  /ياونس
أحمة شعيب ضمن خمسة طالب للفصل الةراسى الصيفى ةسجيال متأخرا خاالل الفصال
الةراسى (2016/2015م) .

مع ة الةراسات وال روث ااحصائية
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/10/19م) القاضى بالموالقة ـلى اـتماة ةشليل لجان الرلام للطاالب ال الثاة
(طاهر ككى ـ مرمة ـ اة ج ـ نسارين حساانين) بعاة اساتيفال بعا المتطل اات بمع اة
الةراسات وال روث ااحصائية.
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إةارة الجامعة
 بنال ـلى اللتماس المقةم من والة الطال ة /نانسى حسن أحمة هريةد لترويل اا مانالفرقااة ال انيااة جامعااة قناااة السااويس (الفرقااة ال انيااة) بماااةة واحااةة كليااة اثةاب إل اى
الفرقة ال انية جامعة القاهرة (كلية اثةاب) .
والق المجلس لى حالة أن ةستولى الطال ة الرة اسةنى للق ول بالللية.
 ـةم الموالقة ـلى اللتماس المقةم من والة الطال ة /ح ي ة أسامة مرماوة المرشارةللليااة القتصاااة والعلااوم السياسااية بجامعااة بنااى سااويم لترويل ااا إلااى جامعاة القاااهرة
كلية القتصاة والعلوم السياسية.
 الموالقة ـلى اللتماس المقةم من والة الطال ة /أميرة مرسن مرمـة ـلاـى لترويل اامااـن جامعااة ااساالنةرية كليااة القتصاااة والعلااوم السياسااية إلااى جامعااة القاااهرة كليااة
القتصاة والعلوم السياسية.
 بنال ـلى اللتماس المقاةم مان والاة الطال اة /روياةا حساين الساعية ـ ااس لترويل اامن جامعة كفر الشيخ كلية طب اسسنان إلى جامعة القاهرة كلية طب الفم واسسنان.
والق المجلس لى حالة أن ةستولى الطال ة الرة اسةنى للق ول بالللية.

اجــــاكات
كلية القتصاة والعلوم السياسية
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/3/8م) حتااى (2015/7/20م) التااـىةجاوكةـ ا السيةة  /سـارة مرماة مرماة حاماة ناةا (الماةرس المسااـة بقساـم القتصااة
بالللية) ـقب انت ال ااجاكة الةراسية الممنوحة لساياةة ا ك ـلاى أن اا (إجااكة خاداة
بةون مرةب).

كلية طب قصر العينى
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/5/18م) حتااى (2015/8/12م) التااىةجاوكة ااا اسسااتاتة الااةكتورة  /كينااب يريااى ـ ااة المجيااة (اسسااتات بقسااـم ال اثولوجيااا
بالللية) ـقب انت ال إجاكة ا الخادة بةون مرةب لمرالقة الازوج ك ـلاى أن اا (إجااكة
خادة بةون مرةب).
 الموالقاااة ـلاااى احتسااااب الفتااارة مااان (2015/8/1م) حتاااى (2015/9/6م) التاااىةجاوكة ااا اسسااتاتة الااةكتورة  /إيمااان مرمااة أحمااة سااعةاود (اسسااتات بقسااـم التخااةير
بالللية) ـقب انت ال إجاكة ا الخادة بةون مرةب لمرالقة الازوج ك ـلاى أن اا (إجااكة
خادة بةون مرةب).

كلية طب الفم واسسنان
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/9/1م) حتااى (2015/10/16م) التااىةجاوكها اسستات الةكتور  /ساامح طاارق إباراهيم مخيمار (اسساتات بقساـم جراحاة الفام
والوجت والفلين بالللية) ـقب انت ال إجاكةت الخادة بةون مرةب لاـارة ك ـلى أن اا
(إجاكة خادة بةون مرةب).
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كلية طب الفم واسسنان
 الموالقاااة ـلاااى احتسااااب الفتااارة مااان (2015/4/1م) حتاااى (2015/8/1م) التاااىةجاوكها الط يب  /أحمة أساامة ـ اة المانعم ـشاماود (الماةرس المسااـة بقساـم طاب
أساانان اسطفااال باللليااة) ـقااب انت ااال إجاكةاات الخادااة بااةون مرةااب لظااروف خادااة ك
ـلى أن ا (إجاكة خادة بةون مرةب).

كلية ال نةسة
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/4/11م) حتااى (2015/8/1م) التااىةجاوكهااا الااةكتور  /طاااهر مرمااة ـ ااة الرلاايم لتااوح حااالوة (المااةرس بقسااـم هنةسااة
القااود الميلانيليااة باللليااة) ـقااب انت ااال الم مااة العلميااة بلنااةا ك ـلااى أن ااا (إجاااكة
خادة بةون مرةب).
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/6/28م) حتااى (2015/9/27م) التااىةجاوكهاااا الم ناااةس  /ساااامى ساااليمان شااالرد (الماااةرس المسااااـة بقساااـم هنةساااة
الللترونيات والةصالت الل ربية بالللية) ـقب انت اال إجاكةات الخاداة باةون مرةاب
للتةريب العملى ك ـلى أن ا (إجاكة خادة بةون مرةب).
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/4/5م) حتااى (2015/8/11م) التااىةجاوكهااا الم نااةس  /حساان أبااو بلاار حساان ـماار (المعيااة بقسااـم هنةسااة الرياضاايات
والفيزيقا ال نةسية بالللية) ـقب انت ال إجاكةت الخادة بةون مرةاب للتاةريب العملاى
ك ـلى أن ا (إجاكة خادة بةون مرةب).

كلية الزراـة
 الموالقااة ـلااى احتساااب الفتاارة ماان (2015/4/1م) حتااى (2015/9/13م) التااىةجاوكها الةكتور  /ـصام حسن إمام ح يشى (المةرس المساـة بقسـم اسل ان بالللية)
ـقب انت ال إجاكةت الخادة بةون مرةب لمرالقاة الزوجاة ك ـلاى أن اا (إجااكة خاداة
بةون مرةب).

شئون أـاال هيئة التةريس
كلية طب قصر العينى
 الموالقة ـلى اللتماس المقةم من اسستات الةكتور /هشام ـ اة الفتااح شاوقى رئايسقسااام جراحاااة القلاااب والصاااةر بخصاااوط مجلاااس القسااام الطاااار بتااااريخ سااا تم ر
(2015م).

كلية الطب ال يطرد

 بنال ـلى م كرة بشأن حالة اسستات الةكتور /منصور مرموة منصور (اسستات بقسامالتولية والتناسل والتلقيح الدطناـى) بللية الطب ال يطرد .
قرر المجلس إحالة الموضاوع إلاى اسساتاتة الاةكتورة /إيماان بلار مرماة خاار القاائم
بأـمال ـمية كلية الطب ال يطرد.
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المستشفيات الجامعية
 ـةم الموالقة ـلاى الما كرة المعروضاة بشاأن مراو الجازال (التن يات) الموقاع ـلاىالااةكتورة  /ـ ياار مرمااة ـرلااة (استشااارد مساااـة السااموم ااكلينيليااة بمستشاافيات
جامعة القاهرة.

مسائل مالية
كلية الصيةلة
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/10/19م) القاضاااى بالموالقاااة ـلاااى رلاااع مصااااريم السااانة ال انياااة (سااانة
التةريب) لطالب برنامج ةكتور الصيةلة الم نية بللية الصيةلة.

كلية الزراـة
 الموالقة ـلى خطاب اسستات الةكتور ـمية كلية الزراـة بشأن ق ول الترويل ال نلاىبم لاام مليااون جنياات مصاارد ماان داااحب الساامو الشاايخ الااةكتور  /ساالطان باان مرمااة
القاسمى.ـلى أل يخصص أد م لم من ا كملالصت بأد شلل.

إةارة الجامعة
 -الموالقة ـلى الم كرة المعروضة بشأن أةعاب الساةة الستشاريين الجةيةة .

اةفاقيات ةعاون
كلية اثةاب
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2013/12/16م) القاضى بالموالقـة ـلى اةفاقية التعاون بين (جامعة القااهرة كلياة
اثةاب) و(جامعة انةجى لريت موةجيفيلسى بلراكوف (بولنةا).

كلية القتصاة والعلوم السياسية
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/5/18م) القاضى بالموالقـة ـلى م كرة التفااهم باين (جامعاة القااهرة كلياة
القتصاااة والعلااوم السياسااية) و(جامعااة وليااة كارولينااا الشاامالية ـ رالااى كارولينااا
الشمالية بالوليات المترةة اسمريلية).

كلية العلوم
 الموالقااة ـلااى قاارار مجلااس الةراسااات العليااا وال رااوث بجلسااتت المنعقااةة بتاااريخ(2015/5/18م) القاضى بالموالقة ـلاى ما كرة التفااهم باين (جامعاة القااهرة ـ كلياة
العلااوم) و(المع ااة العااالى للمااواة والتلنولوجيااا بلنااةا) لااى مجااالت ال رااوث والتعلاايم
وبرامج التةريب.
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ةييير مسمى
كلية طب قصر العينى
 الموالقاااة ـلاااى قااارار مجلاااس شااائون التعلااايم والطاااالب بجلساااتت المنعقاااةة بتااااريخ(2015/10/18م) القاضااى بالموالقااة ـلااى ةييياار اساام قساام ال سااتولوجيا إلااى قساام
ال ستولوجيا الط ية وبيولوجيا الخلية بللية طب قصر العينى.

سرب قرار
كلية التجارة
 الموالقاااة ـلاااى سااارب قااارار مجلاااس الجامعاااة بتااااريخ (2015/2/16م) والخااااطبساارب قاارار ةعيااين الساايةة  /سااارة داا رى مرمااة حساان ك والموالقااة ـلااى ةعيااين
سياةة ا لى وظيفة مةرس بقسم إةارة اسـمال بالللية.

ةـ ــرع
إةارة الجامعة
 الموالقة ـلى ق ول الت رع المقةم من شركة مصر لألسمنت (قنا) بم لم 000ك60جني ا (لقط ستون ألم جنيت ل ير) لصناةيق حةي ة مقسمة ط قا سنواع المخلفات
ولجمع وةةوير القمامة بالررم الجامعى مع الشلر.

إن ال خةمة
كلية طب قصر العينى
 الموالقااة ـلااى اـت ااار الااةكتور /أحمااة حلمااى أبااو بلاار (المااةرس بقساام طااب اسطفااالبالللية) مستقيال من ـملات واـت اار خةمتات منت ياة باةلا مان (2014/9/15م) وتلاك
بس ب انقطاـت ـان العمال ـقاب انت اال إجاكةات الخاداة لمرالقاة الزوجاة وتلاك ط قاا
لنص الماةة ( )117من قانون ةنظيم الجامعات .
مااع إلاازام سااياةةت بسااةاة مااا قااة يلااون مسااترقا ـلياات ماان التزامااات ماليااة ق اال اللليااة
والجامعة.
 الموالقة ـلى اـت ار الط يب /مرمة ـماة الةين مرمة لاية (المةرس المساـة بقسامالتخةير بالللية) مستقيال من ـملت واـت ار خةمتت منت ية باةلا مان (2015/3/31م)
وتلك بس ب انقطاـت ـن العمل ـقب انت ال ااجاكة الةراسية الممنوحاة لساياةةت .ماع
إلزام سياةةت بسةاة ما قة يلون مسترقا ـليت من التزامات مالية ق ل الللية والجامعة.
 الموالقاااة ـلاااى مااا كرة بشاااأن إن اااال خةماااة السااايةة  /ن اااى مساااعة مرماااة ـاااوض(المةرس المساـة بقسم ال اثولوجيا ااكلينيلية) بللية طب قصر العينىك وتلاك ةط يقاا
لاانص الماااةة ( )6/66ماان قااانون الخةمااة المةنيااة رقاام  18لساانة 2015م .مااع إلاازام
سياةة ا بسةاة ما قة يلون مسترقا ـلي ا من التزامات مالية ق ل الللية والجامعة.
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كلية التمري

 الموالقة ـلى م كرة بشأن إن ال خةمة الةكتورة /هالة مرمة مرمة بياومى (اسساتاتالمساـة بقسم ةمري ال اطنى الجراحى) بللية التمري ط قاا لانص المااةة ()8/66
من قانون الخةمة المةنية رقم ( )18لسنة 2015
ماع إلاازام سااياةة ا بسااةاة مااا قااة يلااون مسااترقا ـلي ااا ماان التزامااات ماليااة ق اال اللليااة
والجامعة.

كلية ال نةسة
 الموالقة ـلى اـت ار الم نةس /خالاة مرماة أماين (الماةرس المسااـة بقسام هنةساةااللترونيات والةصالت الل ربية بالللية) مستقيال من ـملت واـت اار خةمتات منت ياة
بااةلا ماان (2015/2/26م) وتلااك بس ا ب انقطاـاات ـاان العماال ـقااب انت ااال ااجاااكة
الةراسااية الممنوحااة لسااياةةت للرصااول ـلااى الااةكتوراه ماان أمريلااا.مع إلاازام سااياةةت
بسةاة ما قة يلون مسترقا ـليت من التزامات مالية ق ل الللية والجامعة.
 الموالقة ـلى اـت ار الم نةس /أحماة ـصاام الاةين خليال (الماةرس المسااـة بقسامهنةسة القود الميلانيلية بالللية) مستقيال من ـملت واـت ار خةمتات منت ياة باةلا مان
(2014/11/1م) وتلااك بس ا ب انقطاـاات ـاان العماال ـقااب انت ااال ااجاااكة الةراسااية
الممنوحة لسياةةت .ماع إلازام ساياةةت بساةاة ماا قاة يلاون مساترقا ـليات مان التزاماات
مالية ق ل الللية والجامعة.
 بنااال ـلااى ما كرة بشااأن حالااة الم نااةس  /حاااةم هشااام ـ ااة الرااى ال ااةوي ى (المعيااةبقسم هنةسة القود واثلت الل ربية) بللية ال نةسة .
قرر المجلس الموالقة ـلى إن اال خةماة الم ناةس  /حااةم هشاام ـ اة الراى ال اةوي ى
(المعية بقسام هنةساة القاود واثلت الل ربياة) ماع إلازام ساياةةت بساةاة ماا قاة يلاون
مسترقا ـليت من التزامات مالية ق ل الللية والجامعة .

كلية طب قصر العينى

إحالة للمعاال

 الموالقة ـلى إحالة اسستات الةكتور /ـ ة الرمياة ـمار مرماة ـسالر (اسساتات بقسامالجراحة العامة) بالللية للمعاال الم لار باةلا مان (2015/8/15م) بناال ـلاى الطلاب
المقةم من سياةةت ط قا لقواـاة التيساير بالمااةة ( )2/67بقاانون الخةماة المةنياة رقام
 18لسنة .2015

اسـتقــالت
كلية طب قصر العينى
 الموالقة ـلى ق ول الستقالة المقةمـة ماـن الاةكتور  /أحماة ل ياب ـ اة الارحمن كرة(اسسااتات المساااـة بقساام جراحااة العظااام باللليااة) بااةلا ماان (2015/4/15م) ـقااب
انت ال إجاكةت الخادة بةون مرةب لمرالقة الزوجة .
مااع إلاازام سااياةةت بسااةاة مااا قااة يلااون مسااترقا ـلياات ماان التزامااات ماليااة ق اال اللليااة
والجامعة.
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كلية طب قصر العينى
 الموالقة ـلى ق ول الستقالة المقةمـة مـن الةكتور  /أل رت حنا حنين حنا (الماةرسبقساام الفساايولوجيا باللليااة) بااةلا ماان (2015/5/1م) ـقااب انت ااال إجاكةاات الخادااة
بةون مرةب لمرالقة الزوجة.
مع إلزام سياةةت بسةاة ما قة يلون مسترقا ـليت من التزامات مالية ق ل الللية
والجامعة.

