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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣١بتاريــخ )٢٠١٤/٥/٢٢م(
المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ى محض ر اجتم ـاع مجل ـس جامع ـة القاھ ـرة الجلس ـة رق ـم )(١١٣٠بتاريـخ )٢٠١٤/٤/٢٨م( .بعد التنويه عن تصويب القرار رقم ) (٧ليصبح :
١ـ أن تكون المكافأة بواقع  ٥٠٠جنيه للساعة االكاديمية بحد أقصى  ٥٠٠٠جنيه ف ى
الزيارة الواحدة بخالف اإلقامة بدار الضيافة بحد أقصى ) (٢٢يوم لك ل كلي ة س نويا ً ،
وك ذلك المس اھمة بقيم ة  %٥٠م ن ت ذاكر السف ـر م ـن الجامع ـة و %٥٠م ن الكلي ة
لمدة أقل م ن فص ل دراس ي واح د حس ب حص ة ك ل كلي ة طبق ا ً لق رار مجل س الجامع ة
السابق.
٢ـ تعديل المساھمة لتصبح  ٥٠٠٠جنيه )خمسة آالف جنيه( ش ھريا ً م ع ص رف ب دل
إقامة  ١٠٠٠جنيه )ألف جنيه( على أن يكون لفصل دراسي كامل عل ى األق ل  ،وذل ك
بخالف االتفاقيات الثنائية والبرامج الخاصة والتي يحدد بھا قيمة المكافأة.
 المصادقة على قـرارات السيد األستاذ ال دكتور رئ يس الجامع ة الص ادرة ب التفويضمـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من )٢٠١٤/٤/٢٩م( حتى )٢٠١٤/٥/٢٢م(.
 -١منح الدرجات العلمية بمرحلتي )الليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(.
 -٢تعي ين أعض اء م ن الخ ارج بمج الس الكلي ات  ،وض م أس اتذة لمجالس ھا ؛ وذل ك
طبقـا ً للفقرتين ) جـ( و )ھـ( مــن المــادة ) (٤٠مـن القان ـون رق ـم ) (٤٩لس ـنة
)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.
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 -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 ارين أو م ن يعم ل بش كل غي ر رس مي
تحت أي مسمى لدى أي جھة أخرى خارج الجامعة.
 -١١تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراس ات العلي ا والبح وث
فى اعتماد بعض الموضوعات نيابة عن السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة
فى قطاع العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاھرة .

تعيـيــــنات
كلية اآلداب
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ھبة حسان عبد الحميد العبادى فـى )وظيفة أس تاذ(الشاغرة )بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ساره محمد محمد محم د عن انى ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم اللغـة اإلنجليزيـة وآدابھا( بالكلية.
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /فاطم ة الزھ راء عل ى أم ين راض ى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم االجتماع( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /بھاء فؤاد مبروك سليمان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الجغرافيا( بالكلية.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتورة  /إيم ان ك رم محم د إم ام عش ماوى ف ى )وظيف ةمدرس( الشاغرة )بقسم اإلدارة العامة( بالكلية.

كلية التجارة
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمرو نجيب عبد الحميد عبد الرحمن فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.

كلية العلوم
 الموافق ة عل ـى تعي ين ال دكتور  /محم د ص فاء محم د عثم ان ف ى )وظيف ة م درس(الشاغرة )بقسم الرياضيات( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /إيمان محمود كمال خليل شمسو ف ى )وظيف ة أس تاذمساعد( الشاغرة )بقسم النبات والميكروبيولوجى( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /حس ام محم د حس ن الجب الى ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم الفيزياء( بالكلية .

كلية طب قصر العينى
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /خال د حام د أحم د أم ين س الم ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم جراحة العظام( بالكلية .
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 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /محم د عم ر أحم د س ليمان ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم جراحة العظام( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد محمد رضا السيد عوضين فـى )وظيفة أس تاذ(الشاغرة )بقسم طب العين وجراحتھا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /طارق عوض على مرعى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /وائ ل ف ائق جم ال ال دين عب د ال رحمن ف ى )وظيف ةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /أحم د زك ى الس يد الش يخة ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ميرى نبيل نجيب رزق سالمة فـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية .
 الموافق ة عل ى تعي ين ال دكتور  /ط ارق محم د توفي ق أم ين ف ـى )وظيف ة أس تاذ(الشاغرة )بقسم الصحة العامة( بالكلية .

