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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣٠بتاريــخ )٢٠١٤/٤/٢٨م(
المصادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة عل ى محض ر اجتم ـاع مجل ـس جامع ـة القاھ ـرة الجلس ـة رق ـم )(١١٢٩بتاريـخ )٢٠١٤/٣/٣١م( .
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم اع مجل ـس عم ـداء جامع ـة القاھـ ـرة بتاري ـخ)٢٠١٤/٤/٣م(.
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم اع مجل ـس عم ـداء جامع ـة القاھـ ـرة بتاري ـخ)٢٠١٤/٤/١٠م(.
 المصادقة على قـرارات السيد األستاذ الدكتور رئ يس الجامع ة الص ادرة ب التفويضم ـن مجل ـس الجامع ة خ الل الفت رة م ن )٢٠١٤/٤/١م( حت ى )٢٠١٤/٤/٢٨م( ف ي
المجاالت التالية :
 -١منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(.
 -٢تعيين أعض اء م ن الخ ارج بمج الس الكلي ات  ،وض م أس اتذة لمجالس ھا ؛ وذل ك
طبق ـا ً للفق رتين ) ج ـ( و )ھ ـ( مـ ـن المـ ـادة ) (٤٠م ـن القان ـون رق ـم )(٤٩
لسـنة )١٩٧٢م( فى شأن تنظيم الجامعات.
 -٣قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
 -٤مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
 -٥وق ـف ق ـيد وقَب ـُول أع ـذار الط الب بمرحلت ي )الليس انس أو البك الوريوس(
و)الدراسـات العليا(.
 -٦قَبـُول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع.
 -٧تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئة التدريس ال ذين ل م يع ودوا خ ـالل س تة أش ھر
مـن تاريخ االنقطاع.
 -٨ح االت تص حيح بيان ات ال درجات العلمي ة الت ي ح دث فيھ ا خط أ  ،وتتطل ب
العرض علــى مجلــس الجامعــة  ،وذلك بعد مراجعتھ ا مـ ـن اإلدارة المركزي ة
للشئون القانونية بالجامعة.
 -٩حــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة.
 -١٠إص دار ق رارات إنھ اء الخدم ة ف ى ح االت انقط اع أعض اء ھيئ ة الت دريس
والھيئ ة المعاون ة المنت دبين أو المع اريين أو م ن يعم ل بش كل غي ر رس مي
تحت أي مسمى لدى أي جھة أخرى خارج الجامعة.
-١١
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تعيــيــنات
كلية اآلداب
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /س امح إب راھيم محم د عب د الوھ اب ف ـى )وظيف ةأستاذ( الشاغرة )بقسم الجغرافيا( بالكلية .

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /إس راء ع ادل الس يد أحم د الحس ينى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم االقتصاد( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين ال دكتورة  /إيم ان محم ود خلي ل مص طفى الج زار ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم تطبيقات الحاسب اآللي فى العلوم االجتماعية( بالكلية.

كلية التجارة
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /دين ا الس يد مص طفى عب د الحك يم ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /ع ارف محم ود كام ل عيس ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.

كلية العلوم
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /محم د ع ادل حس نى الس يد أب و حم د ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم الرياضيات( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /إيم ان عب د ﷲ محم د عل ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم النبات والميكروبيولوجى( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /أم اني أحم د س يد عل ى ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم علم الحيوان( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد سيد مبروك عبد الج واد ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الجيولوجيا( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عبد المنعم محمود الزواوى فى )وظيفة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم الرياضيات( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ري م إب راھيم محم د القرش ى ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /يوس ف محم د أم ين س ليمان ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /إي رين محم د ص بري الس يد ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور /أحمد حسين عبد الجواد عبد الباقي فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتور /ھشام أحم د فتح ي الس يد ف ى )وظيف ة أس تاذ مس اعد(الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نھ ى ص ابر عب د الخ الق مص طفى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سارة على زينھم محمد محمود ص الح ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ري م م دحت عب د الم نعم المس يرى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة عل ـى تعي ين ال دكتور  /محم د س عيد إس ماعيل حس ن ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.

كلية العالج الطبيعي
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د مھ دي أحم د محم د ف ى )وظيف ة م درس(الش اغرة )بقس م الع الج الطبيع ي الض طرابات الجھ از ال دوري التنفس ي والمس نين(
بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /جاب ـر س ـيد أم ـين س ليمان ف ى )وظيف ة م درس(الش اغرة )بقس م الع الج الطبيع ي الض طرابات الجھ از ال دوري التنفس ي والمس نين(
بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /معت ز محم د طلع ت محم د ف ى )وظيف ة م درس(الش اغرة )بقس م الع الج الطبيع ي الض طرابات الجھ از العص بي العض لي وجراحتھ ا(
بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /لمي اء قط ب قط ب الص ياد ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الميكانيكا الحيوية( بالكلية.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /عزه فرحات مــتولي السيد فى )وظيفــة أستـــــاذمساعد( الشاغرة )بقسم االستعاضة الصناعية( بالكلية.

كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ص فاء محم د ري اض مھن ى ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم الكيمياء التحليلية( بالكلية .
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ن رمين عب د الحمي د ص ادق إب راھيم ف ـى )وظيف ةأستاذ( الشاغرة )بقسم الكيمياء الحيوية( بالكلية .

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /رج ائى محم د رش اد حس ن ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم ھندسة التصميم الميكانيكي واإلنتاج( بالكلية .
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 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /أيم ن محم د عب د الفت اح مص طفى ال دجوى ف ـى)وظيفة أستاذ( الشاغرة )بقسم ھندسة الرى والھيدروليكا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور /حنفى حسن حنفى حس ن ف ى )وظيف ة أس تاذ مس اعد(الشاغرة )بقسم ھندسة القوى واآلالت الكھربية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /خال د محم د فص يح عب د الق ادر ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم الرياضيات والفيزيقا الھندسية( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور /أحم د ف ايز عب د الحل يم نص ار ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم الھندسة الكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين ال دكتور  /يحي ى عم اد حم دا حس ن إم ام ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم ھندسة الرى والھيدروليكا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ياس مين محم د محم د عل ى نص ار ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم ھندسة الرى والھيدروليكا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /علي اء حس ين س عيد أحم د الس اداتى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم الھندسة المعمارية( بالكلية.

كلية الزراعة
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /جماالت عثمان محمود فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم المحاصيل( بالكلية .
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /أمي رة فتح ي يوس ف القاض ى ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم بساتين الزينة( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /يحي ى حام د أم ين األس رج ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم االقتصاد الزراعي( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /نھ ى حم دي عب د الق ادر عط ا ﷲ ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم األراضي( بالكلية.

كلية الطب البيطري
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /ع زه محم د توفي ق حس ين ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروه محمد عطية حسن رزق فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الطفيليات( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /س ليمان محم د س ليمان حس ن ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة والمعدية( بالكلية.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /وفاء حسن عل ى زي ادة ف ى )وظيف ة أس تاذ مس اعد(الشاغرة )بقسم علم اللغة والدراسات السامية والشرقية( بالكلية.
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كلية اآلثار
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /أحم د محم د مك اوي ع ودة ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم اآلثار المصرية( بالكلية.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على تعي ين ال دكتور  /محم د مص طفى ص الح محم ود ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم بحوث العمليات ودعم القرار( بالكلية .

معھد البحوث والدراسات اإلفريقية
 الموافقة علـى تعـــيين الدكتورة  /إيناس فؤاد حجازي غــبور فى )وظـيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الجغرافيا( بالمعھد.

المعھد القومى لألورام
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ماج دة ش كري ع ازر أس عد ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم( بالكلية .
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /مص طفى عب د ال رحمن ع واد إب راھيم ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم( بالمعھد.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /دالي ا إب راھيم الس يد حس ين ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم طب األورام( بالمعھد.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ن رمين ص فوت ب ولس يوس ف ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /جيھان محمد كمال عبد الحل يم ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم التخدير واإلنعاش وعالج األلم( بالمعھد .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /غادة محمد السيد عبد المتجلى فـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية( بالمعھد .

معھد الدراسات والبحوث التربوية
 الموافقة علـى تعيـــين الدكتورة  /نھى محمود أحمد محـمود فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم تكنولوجيا التعليم( بالمعھد.

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد عبد الرحمن قاسم حسن فى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة( بالمعھد.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /س ماح محم د حم دي أحم د ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم علوم الليزر وتفاعالته( بالمعھد.

مستشفى الطلبة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أبريل٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتورة  /ص ابرين عب د ﷲ عب د الوھ اب ف ى وظيف ة زمي ـل)التحاليل( بمستش فى الطلب ة  ،والمعادل ة لدرج ة م درس بالك ادر الج امعى وذل ك طبق ا ً
للقانون ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م( .

تجديــد إعـارة
كلية الحقوق
 الموافقة على تجديد إعـارة ال دكتور  /بش ير س عد زغل ول رج ب )األس تاذ المس اعدبقس م الق انون الجن ائي بالكلي ة( للعم ل )بجامع ة قط ر بقط ر( للع ام الج امعى الس ابع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(.

كلية العلوم
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محم ود أحم د محم د جلم د )األس تاذ المس اعدبقس م الجيولوجي ا بالكلي ة( للعم ل )بجامع ة المل ك س عود بالس عودية( للع ام الج امعى
السابع )٢٠١٤/٢٠١٣م( اعتباراً من )٢٠١٤/٥/١٣م( حتى )٢٠١٤/٨/٣١م(
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن حال ة ال دكتور /خال د محم ود أب و عيش ة )الم درس بقس مالنبات( بكلية العلوم
قرر المجلس الموافقة على تجديد إع ارة ال دكتور /خال د محم ود أب و عيش ة )الم درس
بقسم النب ات( لألع وام الجامعي ة م ن الث امن إل ى العاش ر اعتب اراً م ن )٢٠١١/٩/١م(
حتى )٢٠١٤/٨/٣١م(.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة ال دكتور  /ھش ام يحي ى عب د الس الم محم د )األس تاذالمس اعد بقس م أم راض القل ب واألوعي ة الدموي ة بالكلي ة( للعم ل )بمستش فى باق دو
والدكتور عرفان العام بالس عودية( للع ام الج امعى التاس ع )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتب اراً
من )٢٠١٤/٨/١م( حتى )٢٠١٥/٧/٣١م( تاريخ نھاية العقد
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /وائل حمدي سيد على منسى )المدرس بقس مالفارماكولوجيا بالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود بالسعودية( للعام الجامعى السابع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على تجديد إع ـارة األس تاذة ال دكتورة  /رن دة محم د ح افظ )األس تاذ بقس مالع الج التحفظ ي بالكلي ة( للعم ل )بجامع ة النھض ة بمص ر( للع ام الج امعى الث امن
)٢٠١٥/٢٠١٤م( .

كلية اآلثار
 الموافقة على تجديد إعـارة األس تاذ ال دكتور  /جم ال عب د ال رحيم إب راھيم )األس تاذبقسم اآلثار اإلسالمية بالكلية( للعمل )بكلية السياحة جامعة الملك س عود بالس عودية(
للعام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م( .

مركز المعلومات – جامعة القاھرة
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 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محسن محمـد صالح )األستاذ المساعد بقس مترميم اآلثار بالكلية( للعمل )بكلية الس ياحة واآلث ـار جامع ة المل ك س عود بالس عودية(
للع ام الج امعى الث امن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتب اراً م ن )٢٠١٤/٨/١م( حت ى
)٢٠١٥/٧/٣١م(

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تجديد إعارة األس تاذة ال دكتورة  /س ونيا فھم ي أرس انيوس )األس تاذبقس م الباثولوجي ا اإلكلينيكي ة بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام
الج امعى الث امن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتب اراً م ن )٢٠١٤/٦/١م( حت ى
)٢٠١٥/٥/٣١م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /دينا أحمد محمد يس )األستاذ بقسمالباثولوجي ا اإلكلينيكي ة بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام الج امعى
الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٤/٦/١م( حتى )٢٠١٥/٥/٣١م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /ماجدة شكري عازر )األستاذ المساعد بقسمالتخ دير واإلنع اش وع الج األل م بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام
الج امعى الث امن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتب اراً م ن )٢٠١٤/٥/١م( حت ى
)٢٠١٥/٤/٣٠م(
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة ال دكتور  /محم د مص طفى محم ود حج ازى )األس تاذالمساعد بقسم التخدير واإلنع اش وع الج األل م بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى ٥٧٣٥٧
بمصر( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتب اراً م ن )٢٠١٤/٤/١٥م( حت ى
)٢٠١٥/٤/١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /ھالة محمد رضا حسانين )األستاذ المس اعدبقس م الباثولوجي ا اإلكلينيكي ة بالمعھ د( للعم ل )بمستش فى  ٥٧٣٥٧بمص ر( للع ام
الج امعى الث امن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتب اراً م ن )٢٠١٤/٦/١م( حت ى
)٢٠١٥/٥/٣١م(

معھد الدراسات والبحوث التربوية
 الموافق ة عل ى تجدي د إع ـارة ال دكتورة  /من ى محم د الص فى عل ى الج زار )األس تاذالمس اعد بقس م تكنولوجي ا التعل يم بالمعھ د( للعم ل )بكلي ات الش رق العرب ي للدراس ات
العلي ا التابع ة لش ركة الري ف للخ دمات التعليمي ة بالس عودية( للع ام الج امعى الث امن
)٢٠١٥/٢٠١٤م( .

تعـــاقــد
كلية الحقوق
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى تعاق د األس تاذ ال دكتور /يحي ى عل ى محم دالش عراني )الم دير بمنظم ة العم ل الدولي ة س ابقا ً( )بوظيف ة أس تاذ غي ر متف رغ بقس م
التشريعات االجتماعية بالكلية( لمدة عام طبقا ً ل نص الم ادة ) (١٢٣م ن ق انون تنظ يم
الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م( بدون مقابل
قرر المجلس إرجاء الموضوع لحين االنتھاء من وضع الضوابط .
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منح ألقاب علمية
كلية اآلداب
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /س امح ف اروق حن ين س ليمان )الم ـدرس بقس ـمالدراسات اليونانية والالتينية بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /شاھندا عزت عبد القادر محمد )المدرس بقسم اللغةالفرنسية وآدابھـا بالكليـة( اللقب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /آم ال حام د زي ان غ انم )الم ـدرس بقس ـم الت اريخبالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتورة  /م روه فرغل ى أحم د إب راھيم )الم ـدرس بقس ـماألمـراض الباطنة الخاصة بالكلية( اللقـب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية العالج الطبيعي
 الموافقة على منح الدكتور  /إبراھيم مصطفى مصطفى أب و ع امر )الم درس بقس ـمالعلوم األساسية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية الصيدلة
 الموافقة على منح الدكتور  /على محمود على حسانين الحل واني )الم ـدرس بقس ـمالعقاقير بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على م نح ال دكتورة  /س لوى محم د ص الح ال دين أحم د حس ين )الم ـدرسبقس ـم الص يدالنيات والص يدلة الص ناعية بالكلي ة( اللق ب العلم ـى )لوظيف ة أس تاذ
مساعد(.

كلية الھندسة
 الموافقة على منح الدكتور  /أحمد محمد عبد الستار )المـدرس بقسـم ھندسة الرىوالھيدروليكا بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /محمد حمدي عبد العزيز نور )المـدرس بقسـم ھندسةالرى والھيدروليكا بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية الزراعة
 الموافقة على منح ال دكتور  /محم د س امر محس ن ف ؤاد )الم ـدرس بقس ـم الھندس ةالزراعية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية اآلثار
 الموافق ة عل ى م نح ال دكتور  /ط ارق س يد توفي ق أحم د )الم ـدرس بقس ـم اآلث ارالمصرية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
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كلية التخطيط العمراني واإلقليمي
 الموافق ة عل ـى من ـح الدكت ـور /ھش ام محم د محم د عب د الع ال البرملج ى )األس تاذالمساعد بقسم التصميـم العمراني بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

مستشفى الطلبة
 الموافقة على منح الدكتور /أحمد محمـد شلبـاية إستشارى مساعد )جراحة المسالكالبولية( بمستشفى الطلبة اللقب العلم ى )لوظيف ة إستش ارى( والمعادل ة لدرج ة أس تاذ
بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(

مســائل تنظــيمية
كلية دار العلوم
 بن اء عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/٢٣م( القاضى بالموافقة على قواعد القبول والتحوي ل الخاص ة بكلي ة دار
العلوم
قرر المجلس الموافقة على النحو التالي :
١ـ تقبل الكلية الطالب فى المجال الجغرافي )القاھرة ـ الجيزة ـ القليوبي ة( فق ط
٢ـ عـدم قبــول التحويــل من الكليات المناظـرة )دار العلوم الفيوم ـ دار العل وم
المنيا( .
٣ـ عدم قبول طالب األزھر من خالل مكتب التنسيق .

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاضى بالموافقة على إنشاء )دبلوم مھنى فى ھندس ة حف ر اآلب ار
وإنتاج البترول( بكلية الھندسة ،

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاضى بالموافقة على إنشاء برنامج ماجس تير ھندس ة البرمجي ات
والممول من السوق األروبي ة ض من برن امج تم بس والالئح ة الخاص ة بط الب جامع ة
القاھرة فقط بكلية الحاسبات والمعلومات .

إدارة الجامعة
 بناء على محضر اجتماع لجنة توحيد قيمة المكافأة المستحقة للســــادة المتعاقدينوتحديد مدة التعاقد للعمل بكليات الجامعة ومعاھدھا  ،المشكلة بقرار مجلس الجامعة
بتاريخ )٢٠١٣/١٢/٣٠م( والمنعقدة بتاريخ )٢٠١٤/١/٢٢م(
قرر المجلس إرجاء الموضـوع لـــمزيد من الدراسة مع تطــــبيق المادة ) (١٢٣من
قانون تنظيم الجامعات.
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 الموافقة على خط اب األس تاذ ال دكتور رئ يس المكت ب الثق افي لس فارة دول ة الكوي تبشأن السماح لطالب الدراسات العليا بأداء اختبارات دور مايو)٢٠١٤م( حرصا ً عل ى
مس تقبلھم عل ى أن تحج ب النت ائج لح ين ورود الموافق ة األمني ة وس داد المص روفات
الدراسية لھم
 الموافقة على مذكرة بشأن تطبيق ذات القواعد لاللتزام بھا عند اإلع ارات الخارجي ةوالداخلية واالنتدابات واإلجازات للسادة أعضاء ھيئة التدريس الع املين والمتف رغين
بجامعة القاھرة على أن يتم دراسة وعرض كل حالة على حدة.
 بناء على الفاكس الوارد من القنصل العام لجمھورية مصر العربي ة بألماني ا بش أنطل ب ال دكتور /أحم د س عد خلي ل جمع ة الباح ث ب المركز المص ري لتقني ات
النانوتكنولوجى بجامعة القاھرة للسلطات األلمانية للحصول على الجنسية األلماني ة
مع االحتفاظ بالجنسية المصرية
القــرار  :وفقا ً للقانون المصري ال يوجد ما يمنع من ازدواج الجنسية  ،وال ما يمن ع
من االستمرار بالعمل الحكومي لمزدوج الجنسية.
 اإلحاطة علما َ تقرير اللجنة المشكلة بقرار من األستاذ الدكتور رئيس الجامعة لوضعمقترحات إنشاء الفرع الدولي بجامعة القاھرة بالشيخ زايد

اتفاقيات تعاون
كلية العلوم
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاضى بالموافقة على تجديد مذكرة التفاھم ب ين )جامع ة الق اھرة ـ
كلية العلوم( و)معھد فيزياء الجوامد ـ تشيرنوجالوفكا ـ موسكو ـ روسيا ( فى مجاالت
البحوث والتعليم وبرامج التدريب ذات االھتمام المشترك

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاضى بالموافقة على م ذكرة التف اھم ب ين )جامع ة الق اھرة ـ كلي ة
الھندسة( و)جامعة فلسطين ـ كلية الھندسة(

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ـى ملح ق مذك ـرة التفاھ ـم بي ـن )جامع ـة
القاھـرة ـ كلية الزراعة( و)جامعة الشارقة إمارة الشارقة باإلمارات العربية المتحدة(
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إدارة الجامعة
 الموافقة عل ى اتفاقي ة التع اون ب ين جامع ة الق اھرة وجامع ة ي اس باإلم ارات وتتخ ذاإلجراءات.
 الموافق ة عل ى بروتوك ول التع اون ب ين جامع ة الق اھرة وھيئ ة الرقاب ة اإلداري ةلإلمداد بال دعم الفن ي وال دورات التدريبي ة واالستش ارات الالزم ة والدراس ة مرحل ة
الدراسات العليا
 الموافقة على بروتوكول التع اون المش ترك ب ين جامع ة الق اھرة ومؤسس ة مص رالخي ر لتط وير المكتب ة التراثي ة المركزي ة بجامع ة الق اھرة  ،بع د إدخ ال التع ديالت
عليھا  ،والبدء فى اإلجراءات المطلوبة.

تعديــل لوائـح
كلية التمريض
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ى التع ديالت ف ى الج داول المقدم ة الخاص ة
بالالئحة الداخلية )بنظام الساعات المعتمدة( بكلية التمريض

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ى التع ديالت المقترح ة عل ى القواع د العام ة
)بالالئحة الداخلية( بكلية الھندسة

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/٢٣م( القاض ى بالموافق ة عل ى الالئح ة المعدل ة للبرن امج المتمي ز
ات
بات والمعلوم
ة الحاس
بكات( بكلي
ا الش
)تكنولوجي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أبريل٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

وحدات ذات طابع خاص
كلية التربية النوعية
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س ش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ة بجلس ته المنعق دةبت اريخ )٢٠١٤/٤/١٦م( القاض ي بالموافق ـة عل ـى إع ادة تفعي ل نش اط وح دة الف ن
وتجميل البيئة ـ وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية التربية النوعية

تشكــيل لجـان
إدارة الجامعة
 بناء على مذكرة بشأن تشكيل لجنة لتنمية الموارد الذاتية لجامعة القاھرةقرر المجلس تش كيل لجن ة برئاس ة األس تاذ ال دكتور /ف اروق عب د الب اقي العق دة مح افظ
البنك المركزي السابق وعضوية كل من السادة األساتذة :ـ
عميـــد كليــــة الصيدلـة
الدكتورة /عزة منير مصطفى محمد أغا
عميد المعھد القومـي لعلوم الليزر
الدكتور /أحمد مختار حسين الخربوطلى
عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية
الدكتورة  /ھالــة حلمي السعيـد
وضم أي من األعضاء إلى اللجنة لدراسة العمل على تنمية موارد الجامعة المالية

قــبـول عــذر
كلية التمريض
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ي قب ول الع ذر المق دم م ن ال دكتورة  /جيھ انمحم د محم د عل ى )األس تاذ المس اعد بقس م تم ريض الب اطنى الجراح ى بالكلي ة( ع ن
الفترة من )٢٠١٣/٩/١م( حتي )٢٠١٤/١/٢٠م( التى انقطعتھا سيادتھا واحتس ابھا
)إج ازة خاص ة ب دون مرت ب( وذل ك تطبيق ا ل نص الم ادة ) (١١٧م ن ق انون تنظ يم
الجامعات،
قرر المجلس إرجاء الموضوع لحين استيفاء األوراق المطلوبة .

شئون الطالب
كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى االلتم اس المق دم م ن الطال ب  /خال د محم د س يد إم ام المقي د بدرج ةالدكتوراه بالكلية للعام الجامعى )١٩٩٩/١٩٩٨م( لمد قيده لمدة  ٤سنوات اس تثنائية
اعتباراً من )٢٠١١/٥/٩م( حتى )٢٠١٥/٥/٩م( بكلية الحقوق

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 بناء على االلتماس المقدم من الطالب  /يوسف مكرم بشرى الحاص ل عل ى ش ھادةالثانوي ة العام ة )٢٠١٣م( لاللتح اق بكلي ة االقتص اد والعل وم السياس ية بجامع ة
القاھرة
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ق رر المجل س الموافق ة عل ى ق رار مجل س الكلي ة بع دم الموافق ة عل ى قب ول الطال ب /
يوسف مك رم بش رى بكلي ة االقتص اد والعل وم السياس ية نظ راً ألن الكلي ة غي ر مؤھل ة
الستقبال مثل ھذه الحاالت.

كلية اآلثار
 الموافق ة عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بجلس ته المنعق دة بت اريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاض ى بالموافق ة عل ى إيق اف قي د الطالب ة /نيف ين م دحت الس عيد
عب ـد الفت اح ـ المقي دة بدرج ة ال دكتوراه بكلي ة اآلث ار لم دة ع ام راب ع اعتب اراً م ن
)٢٠١٤/٣/١٧م( حتى )٢٠١٥/٣/١٦م( لرعاية الطفل

شــئون مالـية
إدارة الجامعة
 الموافقة على مذكرة بشأن طلب الموافقة على إيداع حصة الجامعة الخاصة بحسابتطوير الدراسات العليا بجمي ع كلي ات الجامع ة ومعاھ دھا ف ى حس اب الخزان ة الموح د
ح ـ /رق م  ٩/٤٥٠/٨٧٨١١/٣ب دالً م ن إي داعھا ف ى حس اب الخزان ة الموح د
ح ـ /رق م  .٩/٤٥٠/٨٢٧٧٤/٠وك ذلك إي رادات المكتب ة المركزي ة الجدي دة بالحس اب
الموضح بعاليه ف ى ض وء ع دم موافق ة وزارة المالي ة عل ى اعتب ار المكتب ة المركزي ة
الجديدة وحدة ذات طابع خاص .
 الموافق ة عل ى م ذكرة بش أن طل ب الموافق ة عل ى دع م مرك ز الدراس ات الش رقية ـجامع ة الق اھرة بمبل غ  ١٠٠,٠٠٠جني ه )فق ط مائ ة أل ف جني ه مص ري الغي ر( للع ام
المالى )٢٠١٤/٢٠١٣م( مع إضافة بند دعم الوحدات والمراك ز ذات الط ابع الخ اص
وذلك ضمن بنود االنفاق بالمادة رقم ) (٣بالئحة صندوق خدمة المجتمع.
 بناء على مذكرة بشأن الضوابط والقواعد المالية للسادة األساتذة األجانب الموفدينإلى كليات الجامعة ومعاھدھا
قـرر المجلس ما يلي :
١ـ أن تكون المكافأة بواقع  ٥٠٠جنيه للس اعة ف ى المحاض رات بخ الف اإلقام ة ب دار
الضيافة بحد أقصى ) (٢٢يوم لكل كلية سنويا ً  ،وكذلك المساھمة بقيمة ت ذاكر الس فر
وذلك لألساتذة الوافدين لمدة أقل من فصل دراسي واحد .
٢ـ تعديل المساھمة لتصبح  ٥٠٠٠جنيه )خمسة آالف جني ه( ش ھريا ً م ع ص رف ب دل
إقامة  ١٠٠٠جنيه )ألف جنيھا ً( على أن يكون لفصل دراس ي كام ل عل ى األق ل وذل ك
بخالف االتفاقيات الثنائية والبرامج الخاصة والتي يحدد بھا قيمة المكافأة .
 الموافق ة عل ى م ذكرة بش أن تخص يص نس به  %٢٥م ن إجم الي إي رادات الب رامجالت ى أنش أتھا الكلي ات وھ ى )دبلوم ة مھني ه متخصص ة ـ ماجس تير مھن ى ـ دكت وراه
مھنية( إلى حسابات الصناديق الخاصة المركزية.عل ى أن تخص ص نس بة  %١٠م ن
إجمالي االيرادات اعتباراً م ن ت اريخ موافق ة مجل س الجامع ة م ع اس تمرار تخص يص
النسبة السابق الموافقة عليھا للبرامج األخرى .
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ھـدايـا وتبرعات
كلية الھندسة
 الموافقة على قبول التبرعات والھدايا المقدمة من كل من  :ـ) -١إھداء شركة السويدى عبارة عن )عدد من الشاش ات واألث اث المكتب ي بقيم ة
تقديرية  ١٣٠,٠٠٠جنيه )فقط مائة وثالثون ألف جنيھا ً الغير( .
 -٢إھ داء ش ركة  Kypipe – Llc – Midde Eastعب ارة ع ن )ث الث ح زم
برنامج لتصميم األنابيب لقسم ھندس ة ال رى والھي دروليكا( بقيم ة تقديري ة ١٣,٠٠٠
دوالر )فقط ثالثة عشرة ألف دوالر ال غير(.
 -٣تب رع ش ركة سيس ل عب ارة ع ن )إنش اء معم ل للحقيق ة التخيلي ة المتص اعدة(
بقسم ھندسة الحاسبات بمبلغ  ١٠٠,٠٠٠ألف جنيه )فقط مائة ألف جنيه الغير(.
مع الشكر.

كلية العالج الطبيعي
 الموافقة على قبول الھدية المقدمة من )األستاذ الدكتور /إمام حسن النجمى وفاعلخير( وھى عبارة ع ن أجھ زة قيمتھ ا  ٢٠٩٥٠جني ـه )فق ط عش رون أل ف وتس عمائة
وخمسون جنيھا ً الغير( لقسم األطفال والعيادة الخارجية ومصنع الجبائر بالكلية ،
مع الشكر.

جــوائـــز
كلية اإلعالم
 الموافق ة عل ى إنش اء ج ائزة باس م  /إس الم رفع ت محم ود أحم د وھ ى عب ارة ع نشھادة استثمار بالبنك األھلي المصري بمبلغ  ١٥,٠٠٠جنيه )فقط خمسة عشرة ألف
جنيه( يوزع الريع السنوي لھا على األول عل ى أقس ام الص حافة واإلذاع ة والعالق ات
العامة واإلعالن

اجــــازات
كلية الحقوق
 الموافقة على احتساب الفترة من )٢٠١٣/١٢/٢٢م( حتى )٢٠١٤/١/٢٥م( الت ىتجاوزتھا الدكتورة  /ريم أحمد أنور رسالن )المدرس بقسـم القانون لتجارى بالكلي ة(
على أنھا )إجازة خاصة بدون مرتب(.

كلية العلوم
 الموافق ة عل ى احتس اب الفت رة م ن )٢٠١٣/٧/١م( حت ى )٢٠١٤/١/٣١م( الت ىتجاوزتھا الدكتورة  /ناھد فتح ي عب د الفت اح )الم درس بقس ـم الكيمي اء بالكلي ة( عق ب
إنتھاء اإلجازة الخاصة الممنوح ة لس يادتھا لظ روف خاص ة عل ى أنھ ا )إج ازة خاص ة
بدون مرتب(
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كلية الزراعة
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن حال ة األس تاذة ال دكتورة  /نادي ه محم د عب د ﷲ )األس تاذالمتفرغ بقسم الصناعات الغذائية( بكلية الزراعة
قرر المجلس الموافقة على تجديد اإلجازة الخاص ة ب دون مرت ـب لألس تاذة ال دكتورة /
ناديه محمد عبد ﷲ األستاذ المتفرغ بكلية الزراع ة لرعاي ة األس رة بالخ ارج لم دة ع ام
اعتباراً من )٢٠١٣/١٢/١م( .

اسـتقــاالت
كلية التجارة
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكت ـورة  /ن رمين فتح ي أحم د ش حاتة)المدرس بقسم المحاسبة بالكلية( اعتباراً من )٢٠١٤/٣/١م( )لظروف خاصة(
م ع إل زام س يادتھا بس داد م ـا ق د يك ون مس تحقا ً عليھ ا م ن التزام ات مالي ة قب ل
الكلية والجامعة .

المعھد القومى لألورام
 الموافق ة عل ى قب ول االس تقالة المقدم ـة م ـن الدكت ـور  /محم د عل ى إب راھيم أب والحس ن )الم درس بقس م بيولوجي ا األورام بالمعھ د( اعتب اراً م ن )٢٠١٣/٨/١م(
)عقـب انتھاء اإلجـازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجة( ألسباب شخصية
 ،مع إلزام سيادته بسداد مـا ق د يك ون مس تحقا ً علي ه م ن التزام ات مالي ة قب ل المعھ د
والجامعة .

