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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣٢بتاريــخ )٢٠١٤/٦/٣٠م(
أوالً :الترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس ،فقال :كل عام وحضراتكم بخير
بمناسبة شھر رمضان المعظم  ،أعاده ﷲ علينا وعلى األمة اإلسالمية بالخير والي ُمن
والبركات.
ثانيا ً :تھنئة السادة العمداء بانتھاء العام الجامعى )٢٠١٤/٢٠١٣م( واالنتھاء من
إعالن النتائج فى كليات اآلداب والحقوق والتجارة  ،وجارى إعالن النتائج فى باقى
الكليات .
ثالثا ً :توجيه التھنئة للسادة األساتذة من جامعة القاھرة الحاصلين على جوائز الدولة
لعام )٢٠١٤م( )وزارة الثقافة وأكاديمية البحث العلمى( وھم :
الدكتور /إبراھيـــم بــــدران الطب جائزة الرواد
جائزة الدولة التقديرية
الدكتور /محمد عبد العزيز زاھـــر الزراعة
جائزة الدولة التقديرية
الدكتور /رضوان صدقــى فــرج الزراعة
الدكتور /مؤمنـــــة كامـــل الطب جائزة الدولة التقديرية
الدكتور /شريـــــف عمـــر معھد األورام جائزة الدولة التقديرية
ـــــ
الدكتور /يحيـــى أحمــد بھـى الھندسة
العلوم جائزة التفوق
الدكتور /عيد حسن عبد الرحمن ضحا
الدكتور /كريم محمــد فوزى السيد طب الفم واألسنان جائزة الدولة التشجيعية
الدكتورة /مروه عدلـى محمد صالح الطب جائزة الدولة التشجيعية
الدكتور /أحمد محمد علـى البحيرى الطب البيطرى جائزة الدولة التشجيعية
جائزة الدولة التشجيعية
الدكتور /حسام الدين سـعد البلتاجى الزراعة
والسادة األساتذة الحاصلين على جوائز الدولة )٢٠١٤م( من المجلس األعلى للثقافة
وزارة الثقافة وھم :
عميد كلية اآلداب جائزة الدولة للتفوق
الدكتور /معـتز ســيد عبــد ﷲ
الدكتورة /عواطــف عبـد الرحمن اإلعالم جائزة الدولة التقديرية
المرحوم الدكتور /أحمــد عثمـان اآلداب جائزة الدولة التقديرية
الدكتورة /نبيلـــــة إبراھيــم اآلداب جائزة الدولة التقديرية
الدكتور /محمـــد الكحـــالوى اآلثار جائزة الدولة للتفوق
مع توجيه الشكـر لألستاذ الدكتور /محمـود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى على
مجھودات سيادته لخدمة الجامعة .
رابعا ً :اإلحاطة علما ً بتشكبل لجان على مستوى واسع لتأھيل الجامعة للحصول على
الجودة واالعتماد .
خامسا ً :اإلحاطة علما ً بتشكيل لجنة عُليا لميكنة ورقمنة الجامعة برئاسة الدكتور/
أحمد محمود عثمان درويش األستاذ بكلية الھندسة وعضوية كل من السادة األساتذة
عميــد كليــة الحاســبات والمعلومـات
الدكتورة  /ريــم محمـد رضـا بھجـت
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األســتاذ بكليـة الحاسـبات والمعلومــات
الدكتور /محمـود إسماعيــل شومــان
ومديـر مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية
الدكتور /صالح عبد الرحمن أحمد الشيـخ األســتاذ بكليـة االقتصاد والعلوم
السياسية
األســتاذ بكليـــة العلـــوم ونائــب مديــر مركــز
الدكتور /ناصـــر حســـن سويلــم
الخدمـــات االلكترونيـة والمعرفيــة لشئون تطويـر نظم المعلومات
األستاذ المساعد بكلية الحاسبات
الدكتور /ھيثــم صفــوت كمـال حمزة
والمعلومات ونائـــب مديـر مركز الخدمات الغلكترونية والمعرفية لشئون شبكــة
المعلومــــات
المھندس /أيمـــــن حلمــــــى ممثل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
على أن تختص اللجنة بوضع الخطة االستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات بالجامعة
بھدف الوصول إلى رقمنة كاملة للجامعة  ،وتحديد اإلطار الزمنى وآليات التنفيذ
لتحقيق ذلك  ،ولھا أن تستعين بمن تشاء من ذوى الخبرة من داخل الجامعة أو
خارجھا .
سادسا ً :قرر مجلس الجامعة برئاسة األستاذ الدكتور /جابر جـاد نصـار رئيس
الجامعة مشاركة جامعة القاھرة فى دعم مبادرة تحيا مصر بالتبـرع بمبلغ وقدره
) (٢٠عشرون مليون جنيه مصرى لحساب صنـدوق تحيا مصر .
سابعا ً :أدان مجلس الجامعة التفجيرات اإلرھابية بمحيط قصر االتحادية والتى أودت
بحياة ضابطى شرطة  ،وأكد المجلس أن تلك األعمال اإلرھابية لن تثنى عزيمة
الشعب المصرى عن بناء مستقبله .
ثامنا ً :اإلحاطة علما ً بصدور قانون اختيار القيادات الجامعية .
تاسعا ً :اإلحاطة علما ً باتفاقيات التعاون:
•اتفاقية بين جامعة القاھرة ووزارة االتصاالت بشأن تطوير قسـم الحاالت الحرجة
وبنك الدم بالقصر العيني  ،يوم )٢٠١٤/٦/٥م( .
•اتفاقية بين جامعة القاھرة والجامعة اللبنانية الدولية بلبنـان  ،يـوم )٢٠١٤/٦/٨م(.
عاشراً :اإلحاطة علما ً بالزيارات التالية:
•زيارة سفير أرمينيا بالقاھرة السيد الدكتور /أرمـن ملكونييان يوم )٢٠١٤/٦/١٠م(
.
•زيارة رئيس مجلس األمناء لجامعة الزرقاء باألردن السيد أ.د .راتب السعود  ،يوم
)٢٠١٤/٦/١٥م( .
•زيارة المستشار الثقافي اليمنى بالقاھرة الدكتور /قائد الشرجبي  ،يوم
)٢٠١٤/٦/١٨م(.

المصادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاھـرة الجلسـة رقـم) (١١٣١بتاريـخ )٢٠١٤/٥/٢٢م( .
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 المصادقة علي محضر اجتماع مجلـس عمـداء جامعـة القاھــرة بتاريـخ)٢٠١٤/٦/١٥م(.
 المصادقة علي قـرارات السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة الصادرةبالتفويض مـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من )٢٠١٤/٥/٢٣م( حتى
)٢٠١٤/٦/٣٠م(.في المجاالت التالية-:
-١منح الدرجات العلمية بمرحلتي )اليسانس والبكالوريوس( و)الدراسات العليا(.
-٢تعيين أعضاء من الخارج بمجالس الكليات  ،وضم أساتذة لمجالسھا ؛ وذلك طبقـا ً
للفقرتين ) جـ( و )ھـ( مــن المــادة ) (٤٠مـن القانـون رقـم ) (٤٩لسـنة )١٩٧٢م(
فى شأن تنظيم الجامعات.
-٣قبــــــول ھدايـــــــا وتبرعـــــات وجوائـــــز.
-٤مد البعثات واإلجازات الدراسية بعد العام الرابع فى ضوء القواعد المنظمة لذلك.
-٥وقـف قـيد وقَبـُول أعـذار الطالب بمرحلتى )الليسانس أو البكالوريوس(
و)الدراسـات العليا(.
-٦قَبـُول أعذار أعضاء ھيئة التدريس الذين عادوا خالل شھر من تاريخ االنقطاع.
-٧تقرير إنھاء خدمـة أعضاء ھيئة التدريس الذين لم يعودوا خـالل ستة أشھر مـن
تاريخ االنقطاع.
-٨حاالت تصحيح بيانات الدرجات العلمية التي حدث فيھا خطأ  ،وتتطلب
العرض علــى مجلــس الجامعــة  ،وذلك بعد مراجعتھا مــن اإلدارة المركزية للشئون
القانونية بالجامعة.
-٩حــاالت نــدب أعضــاء ھيئــة التدريس من خارج كليات الجامعة.
-١٠إصدار قرارات إنھاء الخدمة فى حاالت انقطاع أعضاء ھيئة التدريس
والھيئة المعاونة المنتدبين أو المعاريين أو من يعمل بشكل غير رسمى
تحت أى مسمى لدى أى جھة أخرى خارج الجامعة.
-١١تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى
اعتماد بعض الموضوعات نيابة عن السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى قطاع
العالقات الثقافية والدراسات العليا بجامعة القاھرة .

تعيينـــــات
كلية اآلداب
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نجالء رأفت أحمد محمود سالم فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم اللغات الشرقية وآدابھا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /حنان رفيق محمد القاويش فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم اللغة اليابانية وآدابھا( بالكلية .

كلية الحقوق
 الموافقة على تعيين الدكتور /رجب محمود أحمد طاجن فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم القانون العام( بالكلية
 الموافقة على تعيين الدكتور /رجب محمود أحمد طاجن فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم القانون العام( بالكلية .
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كلية العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد ربيع شعبان جنيدى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد ربيع شعبان جنيدى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /رھام حلمى محمد تمام فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نھال سعد محمد البيلى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عادل عبد الحليم خطاب عزب فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم النبات( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /كارتر ھالل مقار عبد الشھيد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الجيوفيزياء( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /فتحى محمد عبد الحليم محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الكيمياء( بالكلية.

كلية التجارة
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد محمد أحمد أبو طالب فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /طنطاوى موسى طنطاوى موسى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم المحاسبة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة سعيد عبد ﷲ أحمد درويش فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الرياضة والتأمين( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد فرج محمد شديد فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ھانى محمد الھادى شوكت محمد فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /شيرين رفعت محمود حمزة فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /حنان فوزى محمد سليمان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب الحاالت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /خالـد حسـين مجـدى محمد زين الدين فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب الحاالت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة عبد الھادى عبد الصمد دعبس فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /رامى إدوارد إبراھيم أسعد فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نادين رشاد سامى برسوم فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمر عبد العزيز أحمد حماده فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /لمياء إبراھيم عبد الرحمن متولى فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أسامة محمدى محمد فضل فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد نبيل أحمد المازنى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /تامر محمود الطنطاوى الباز فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سمر كمال أحمد درويش فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عمرو صالح الدين عبد الحكيم فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم طب العين وجراحتھا( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ياسمين محمد السيد أحمد فـى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم طب العين وجراحتھا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عدلى محمد مرسى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الطب الشرعى( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نرمين عبد المعطى عبد ﷲ أبو سالم فـى )وظيفةأستاذ( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ألفت نوح رياض على فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد سليمان نصر سيد سليمان فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نشوى محمد سعيد الطبالوى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الفسيولوجيا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /زينب عبد الوھاب أحمد منصور فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الفسيولوجيا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد أحمد لطفى الدالى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم طب العين وجراحتھا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عباس عيد عبد العال فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم طب وجراحة أمراض الذكورة والتناسل( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /رشا أحمد عبد العزيز حسن فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم األمراض المتوطنة( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /على فتحى إبراھيم عبد الوھاب فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الفارماكولوجيا( بالكلية .
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 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /شادى نبيل عبد المنعم مشھور فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نھلـة عماد الدين عبد العزيز عبد الواحد فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد أحمد محمد فطين فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد نبيل عبد ﷲ مرزبان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة العظام( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمود مرعى عبد العزيز مرعى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكليةعلى أن يعود خالل ثالث شھور من
تاريخ ھذه الجلسة واال اعتبرلم يكن
 الموافقة على تعيين الدكتور  /طارق محمد صالح الدين فياض فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد حسين على الصواف فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.

كلية العالج الطبيعى
الموافقة علـى تعيين الدكتور  /خالد زكى صالح فودة فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم العلوم األساسية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نانسى حسن أبو اليزيد أبو النور فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى للجراحة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /فاطمة الزھراء حسن كامل الشربينى منصور فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى للجراحة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /إيرينى صبحى وھبه خليل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى للجراحة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /تامر محمد السعيد الرفاعى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند
األطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /والء السيد محمد مصطفى مرسى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا
عند األطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رشا مصيلحى عبد النبى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز العصبى العضلى وجراحتھا(
بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمود أحمد لبيب أحمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز الدورى التنفسى والمسنين(
بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة شفيق مصطفى صالح فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى للعلوم األساسية( بالكلية.
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 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /تامر محمد عبد ﷲ محمد شوشة فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز العضلى الحركى
وجراحتھا( بالكلية.

كلية طب الفم واألسنان
-الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مھا شريف عثمان حمدى كروان فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم العالج التحفظى( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /لبنى عباس شافعى فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم عالج الجذور( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة /رحاب على عبد المنعم أحمد عبدالعاطى فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم بيالوجيا الفم( بالكلية.

كلية الصيدلة
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /منى مراد محمد إبراھيم عقبه فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العقاقير( بالكلية.

كلية الھندسة
 الموافقة على تعيين الدكتور  /خالد زاھر باھر عبد ﷲ فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم ھندسة األشغال العامة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سحر على فوزى فايق فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الھندسة الحيوية الطبية والمنظومات( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نھير عمر عبد العزيز الجندى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الھندسة المعمارية( بالكلية.

كلية الطب البيطرى
 -الموافقة على تعيين الدكتورة  /مروة إبراھيم عبد الحميد أحمد فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /عزة حسن مرسى حسن فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /وفاء عبد الغنى عبد الغنى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم أمراض الدواجن( بالكلية .

كلية الزراعة
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد آدم محمد عبده فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم الحيوان والنيماتولوجيا الزراعية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة محمد أحمد فرج فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الحشرات االقتصادية والمبيدات( بالكلية.
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الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد جابر أحمد محمود فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم الوراثة( بالكلية .

كلية دار العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /على عبد القادر عثمان فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الشريعة اإلسالمية( بالكلية.

كلية اآلثار
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عبد ﷲ محمود أحمد كامل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم ترميم اآلثار( بالكلية.

معھد البحوث والدراسات األفريقية
الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /والء محمد محروس محمود فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم السياسة واالقتصاد( بالمعھد.

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عدلى فوزى عبد السالم محمد نجا فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ياسر محمد رجب حسنين سرور فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.

معھد الدراسات والبحوث التربوية
الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو مصطفى أحمد حسن فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التعليم العالى والتعليم المستمر( بالمعھد.

فرع الخرطوم
الموافقة على تعيين الدكتور  /عبد ﷲ فرغلى على موسى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم إدارة األعمال( بالكلية.

المستشفيات الجامعية
الموافقة علي تعيين الدكتورة  /توتو عبد الحميد إسماعيل فى وظيفة زميل )علومالتمريض( بمستشفيات جامعة القاھرة  ،وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة
)١٩٩٣م(
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تعـــاقــــد
كلية اآلداب
 الموافقة على تعاقد الدكتورة  /فوزية محمود صادق )األستاذ المساعد المتفرغسابقا ً بقسـم الجغرافيا بالكليـة( لمدة عامين اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م( وبمكافأة
قدرھا ) ٢٠٠٠جنيه( فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات
والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(

تجـديــد نــدب
الموافقة علي خطاب األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بتجديد ندب كل من السادةاألساتذة الدكتورة  /دعاء خليل إبراھيم )األستاذ المساعد بكلية الھندسة( الدكتورة /
ھدى عبد العظيم الطالوى )األستاذ المتفرغ بكلية العالج الطبيعى( كخبراء متفرغين
بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى )مھمة قومية(

تجديد اعارة
كلية اآلداب
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /تغريـد حسن أحمد )األستاذ المساعد بقسماللغة العربية وآدابھا بالكلية( للعمل )بجامعة الطائف بالسعودية( للعام الجامعى
السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /أحمد محرم إسماعيل محمد )المدرس بقسمالجغرافيا بالكلية( للعمل )بجامعة أم القرى بالسعودية( للعام الجامعى التاسع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /سماح ثابت سيد ثابت )المدرس بقسم اللغةاإلنجليزية وآدابھا بالكلية( للعمل )بجامعة اإلمام محمـد بن سعود اإلسالمية
بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م

كلية التجارة
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /عمـرو محمـد سـعيد عبد الحليم )األستاذالمساعد بقسم المحاسبة بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فھد للبترول والمعادن
بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد حسين عبد الرحمن حسين )المدرسبقسم المحاسبة بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فيصل بالسعودية( للعام الجامعى الثامن
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /أحمد محمد محمد الجلفى )المدرس بقسمالمحاسبة بالكلية( للعمل )بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت( للعام الجامعى
السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
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 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /حاتم رشاد محمد )المدرس بقسم المحاسبةبالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود بالسعودية( للعام الجامعى التاسع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية العلوم
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /بدوى أبو إبراھيم إبراھيم )األستاذبقسم الفيزياء بالكلية( للعمل )بجامعة طيبة بالسعودية( للعام الجامعى التاسع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /حسنى محمد سيد حسانين )األستاذبقسم الفلك واألرصاد الجوية بالكلية( للعمل )بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية(
للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /محمود أحمد محمد عارف )األستاذبقسم الجيولوجيا بالكلية( للعمل )بجامعـة المـلك عبد العزيز بالسعودية( للعام
الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /على عبد اللطيف حسن )األستاذ المساعدبقسم الجيولوجيا بالكلية( للعمـل )بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية( للعام الجامعى
التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /ھالة على عبد السالم )األستاذ المساعدبقسم علم الحيوان بالكلية( للعمل )بكلية التربية بجامعة المجمعة بالسعودية( للعام
الجامعى العاشر )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /نبيلة عبد الشافى خضر )األسـتاذ المساعـدبقسـم الكيميـاء بالكلية( للعمل )بجامعـة المـلك خالد بالسعودية( للعـام الجامعـى
الثامـن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /تھانى حسن حسن أحمد عياد )األستاذالمساعد بقسم علم الحشرات بالكلية( للعمـل )بجامعـة المـلك سعود بالسعودية( للعام
الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /فوزى أحمد عبد السالم )األستاذ المساعدبقسم الفلك واألرصاد الجوية بالكلية( للعمل )بجامعة طيبة بالسعودية( للعام الجامعى
التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /مرسى عبد العظيم مرسى )المدرس بقسمالفلك واألرصاد الجويـة بالكلية( للعمـل )بجامعـة المـلك عبد العزيز بالسعودية( للعام
الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /نسرين محمد مجد الدين خليل )المدرسبقسم الفلك واألرصاد الجوية بالكلية( للعمل )بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية
بالخرج جامعة سلمان بن عبد العزيز بالسعودية( للعام الجامعى السابع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /نصر أنور صالح محمد زيادة )المدرس بقسمالرياضيات بالكلية( للعمل )بكلية العلوم بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية( للعام
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الجامعى السابع
)٢٠١٤/٨/٣١م(

)٢٠١٤/٢٠١٣م(
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اعتباراً

من

)٢٠١٤/٤/٢٧م(

حتى

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد أحمد حازم تركى )األستاذ المساعدبقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بالكلية( للعمل )بمستشفى باقدو والدكتور
عرفان العام بالسعودية( للعام الجامعى السابع )٢٠١٤/٢٠١٣م( اعتباراً من
)٢٠١٣/٧/١م( حتى )٢٠١٤/٦/٣٠م(

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /عزه برمود ناشد كساب )األستاذ المساعدبقسم العالج الطبيعى ألمراض النساء والتوليد بالكلية( للعمل )بكلية العلوم الطبية
التطبيقية بجامعة جازان بالسعودية( للعام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /إيھاب محمد أبو السعود )األستاذ المساعدبقسم العالج الطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال
بالكلية( للعمل )بجامعة أم القرى بالسعودية( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية الصيدلة
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /أسامة متولى البدرى )األستاذ بقسمالكيمياء العضوية بالكلية( للعمل )بجامعة األھرام الكندية بمصر( للعام الجامعى
العاشر )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /تغريد عبده إبراھيم )األستاذ بقسمالعقاقير بالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود بالسعودية( للعام الجامعى العاشر
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /نسرين صالح الدين السيد )األستاذ المساعدبقسم األدوية والسموم بالكلية( للعمل )بالجامعة األلمانية بمصر( للعام الجامعى
الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد رأفت عبد ﷲ )األستاذ المساعد بقسماألدوية والسموم بالكلية( للعمل )بجامعة أم القرى بالسعودية( للعام الجامعى العاشر
)٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية الھندسة
 الموافقة علي تجديد اعارة الدكتور /حاتم محمدسامي الشافعي )االستاذالمساعدبقسم الھندسة المعمارية بالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود بالسعودية ( للعام
الجامعي العاشر )(٢٠١٥/٢٠١٤
 الموافقة علي تجديد اعارة الدكتور /خالد عبد الفتاح احمد محمد )االستاذالمساعدبقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات بالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود
بالسعودية( للعام الجامعي السابع )(٢٠١٥/٢٠١٤
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 الموافقة علي تجديد اعارة الدكتور/وائل عبد المنعم عبد الفتاح )المدرس بقسمالقوى واالآلت الكھربية بالكلية ( للعمل )بشركة  VALEOبالقرية الذكية بمصر(
للعام الجامعى التاسع )(٢٠١٥/٢٠١٤
 الموافقة علي علي تجديد اعارة الدكتور /عماد عنتر السيد حمودة )المدرس بقسمالھندسة االنشائية بالكلية( للعمل )بجامعة الطائف بالسعودية( للعام الجامعى السابع
)(٢٠١٥/٢٠١٤
 الموافقة علي تجديد اعارة الدكتور /ايھاب عبد العاطي عبد الحفيظ )المدرس بقسمالتصميم الميكانيكي واالنتاج بالكلية( للعمل )بجامعة المجمعة بالسعودية( للعام
الجامعي)(٢٠١٥/٢٠١٤

كلية الزراعة
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /مصطفى محمد فرج دسوقى )األستاذبقسم الكيمياء الحيوية بالكلية( للعمل )بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الطائف
بالسعودية( للعام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /جمال منصور محمد عبد الرحمن)األستاذ بقسم الھندسة الزراعية بالكلية( للعمل )بكلية األرصاد والبيئة وزراعة
المناطق الجافة بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية( للعام الجامعى التاسع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /عالء الدين محمد عبده )األستاذ المساعدبقسم اإلنتاج الحيوانى بالكلية( للعمل )بشركة إيمكو للدواجن بالسعودية( للعام
الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /مجـدى محمد وحيد الدين زكريا)األستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعى بالكلية( للعمل )بجامعة الملك
فيصل بالسعودية( للعام الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /إبراھيم مصطفى غنيم )األستاذ بقسمالتوليد والتناسل والتلقيح اإلصطناعى بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فيصل
بالسعودية( للعام الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م( حتى )٢٠١٥/٦/١٨م( نھاية
السنوات العشر المسموح بھا .
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /محمود عبد الحليم محمود حموده)األستاذ بقسم الباثولوجيا بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فيصل بالسعودية( للعام
الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /محمد كرم السيد زبادى )األستاذ بقسمالجراحة والتخدير واألشعة بالكلية( للعمل )بجامعة الملك فيصل بالسعودية( للعام
الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية اآلثار
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 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /تحية محمد محمود شھاب الدين)األستاذ بقسم اآلثار المصرية بالكلية( للعمل )بجامعة طيبة بالسعودية( للعام
الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /عبد العزيز صالح عبد العزيز سالم)األستاذ بقسم اآلثار اإلسالمية بالكلية( للعمل )بالمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم
والثقافة )إيسيسكو( بالمغرب( للعام الجامعى الثالث عشر )٢٠١٥/٢٠١٤م( كمھمة
قومية.

كلية الحاسبات والمعلومات
الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد محمود عبد الدايم )األستاذ المساعد بقسم
تكنولوجيا المعلومات بالكلية( للعمل )بجامعة الملك سعود بالسعودية( للعام الجامعى
السابع )٢٠١٥/٢٠١٤مية ،

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /محمد طارق محمد علىمنصور)األستاذ بقسم بيولوجيا األورام بالمعھد( للعمل )بمستشفى  ٥٧٣٥٧بمصر(
للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٤/٥/١م( حتى
)٢٠١٥/٤/٣٠م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد سليمان نظمى إسماعيل )األستاذالمساعد بقسم األشعة العالجية والطب النووى بالمعھد( للعمل )بمستشفى Saint
 Lukeبإيرلندا( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من
)٢٠١٤/٤/١م( حتى )٢٠١٥/٣/٣١م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /نھلة أحمد بھجت )األستاذ المساعد بقسمالباثولوجيا اإلكلينيكية بالمعھد( للعمل )بوزارة الصحة مدينة الملك عبد ﷲ الطبية
بالسعودية( للعام الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /إيھاب حنفى شاكر )المدرس بقسم التخديرواإلنعاش وعالج األلم بالمعھد( للعمل )بوزارة الصحة بالكويت( للعام الجامعى
السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(

منح القاب علمية
كلية اآلداب
 الموافقة على منح الدكتور  /طارق النعمان عبد المتعال القاضى )المدرس بقسـماللغـة العربية وآدابھـا بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة علـى منـح الدكتـور  /طارق أحمد عبد المقصود نصير )األستاذ المساعدبقسم جراحة القلب والصدر بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
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 الموافقة علـى منـح الدكتـور /أحمد الفاروق عبد الفتاح فرج )األستاذ المساعدبقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة علـى منـح الدكتـورة  /شيرين محمد شكرى حنتر )األستاذ المساعد بقسماألمراض المتوطنة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة علـى منـح الدكتـورة  /نجـالء على حسـن زايد )األستاذ المساعد بقسماألمراض المتوطنة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة علـى منـح الدكتـورة  /إيمان حامد أحمد بسيونى )األستاذ المساعد بقسمالروماتيزم والتأھيل بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(
الموافقة على منح الدكتور  /مصطفى إبراھيم عطية عبد اللطيف )المدرس بقسماألمراض الجلدية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /مروة عدلى محمد صالح )المـدرس بقسـم األمراضالجلدية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /حسام صالح أحمد مراد )المـدرس بقسـم األمراضالباطنة الخاصة بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /المتولى على السعيد يوسف )المـدرس بقسم األمراضالباطنة الخاصة بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /ريم إسماعيل السيد الشاذلى )المدرس بقسمالروماتيزم والتأھيل بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور /خالد محمد عبد الحليم حافظ األستاذ المساعد بقسم)جراحة العظام بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ( .

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة علـى منـح الدكتـورة  /سھير محمود على القصيرى )األستاذ المساعدبقسم العالج الطبيعى ألمراض النساء والتوليد بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.

كلية الصيدلة
الموافقة على منح الدكتورة  /شيماء محمد بدر الدين حسن على )المـدرس بقسـم
الصيدالنيات والصيدلة الصناعية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية الزراعة
 الموافقة علـى منـح الدكتـور  /حسن بيومى على غريب )األستاذ المساعد بقسماإلنتاج الحيوانى بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /رانيا محمد عبد العزيز أحمد نصار )المدرس بقسـمالنبات الزراعى بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية اآلثار
 الموافقة على منح الدكتورة  /منى أبو المعاطى النادى البيومى حسين )المـدرسبقسـم اآلثار المصرية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.
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المعھد القومى لألورام
 الموافقة على منح الدكتور  /أحمد محمد محمد على محمد )المدرس بقسـم األشعةالتشخيصية بالمعھد( اللقـب العلمـى )لوظيفـة أستاذ مساعد(.

مسائل تنظيمية
كلية الھندسة
 قرر المجلس احالة المذكرة المعروضة بشأن حالة المھندس  /إبراھيم محمد أحمدمحمد المدرس المساعد بقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات بكلية الھندسة إلى
المستشار القانونى للجامعة.

إدارة الجامعة
 االحاطة علمابالخطاب المعروض من األستاذ الدكتور عميد كلية اآلثار بشأن ترميموصيانة وإعادة تأھيل المبنى التاريخى بأرض بين السرايات ليكون متحف كلية اآلثار
الجديد بجامعة القاھرة مع مخاطبة منظمة اليونسكو ومنظمة الثقافة العربية
 الموافقة علي خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئةالتدريس بأن يكون برنامج النشر الدولى للبحوث العلمية إلزاميا ً لجميع أعضاء ھيئة
التدريس والھيئة المعاونة ،
 الموافقة علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٦/١٧م( القاضـى بالموافقـة على المد للسادة مديرى المراكز
والوحدات الذين انتھت مدة تعيينھم خالل ثالثة أشھر قبل )٢٠١٤/٦/٣٠م( حتى
لالنتھاء من إعداد الحسابات الختامية للعام المالى
)٢٠١٤/٧/٣١م(
)٢٠١٤/٢٠١٣م(

تعديل لوائح
كلية طب قصر العينى
 الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاضى بالموافقة على التعديالت المقترحة الخاصة بالبنود العامة
وبعض المواد وجداول المقررات لالئحة الداخلية للدراسات العليا )٢٠٠٩م( بنظام
الساعات المعتمدة بكلية طب قصر العينى

كلية الھندسة
 الموافقة علي الخطاب المعروض من األستاذ الدكتور عميد كلية الھندسة بشأناعتماد الالئحة بعد عمل تعديالت شكلية طفيفة اقترحتھا لجنة القطاع الھندسى
بالمجلس األعلى للجامعات على الئحة الدراسات العليا .
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كلية الطب البيطرى
الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ
)٢٠١٤/٦/١٦م( القاضى بالموافقة على الالئحة الداخلية )مرحلة الدراسات العليا(
بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب البيطرى.

كلية دار العلوم
الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ
)٢٠١٤/٦/١٦م( القاضى بالموافقة على األحكام االنتقالية لتطبيق الئحة الساعات
المعتمدة بمرحلة الدراسات العليا للعام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( بكلية دار العلوم

كلية اآلثار
 الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٦م( القاضى بالموافقة على تطبيق الفصل الصيفى لالئحة الدراسات
العليا بنظام الساعات المعتمدة من العام الجامعى )٢٠١٤/٢٠١٣م( على أن تكون
رسوم الفصل الصيفى ) ٥٠٠جنيه( خمسمائة جنيه للمقرر الواحد لجميع برامج
الدبلومات والماجستير بكلية اآلثار .

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
 الموافقة علي الخطاب المعروض من األستاذ الدكتور عميد كلية التخطيط اإلقليمىوالعمرانى بشأن استيفاء التعديالت التى أقرتھا لجنة قطاع الدراسات العليا الھندسية
بالمجلس األعلى للجامعات على الئحة الدراسات العليا الجديدة بالساعات المعتمدة".

مسائل مالية
كلية التمريض
 عدم الموافقة على مقترح تحديد وتحصيل أسعار بعض الخدمات المقدمة من قسمشئون العاملين وذلك للسادة أعضاء ھيئة التدريس والعاملين بالكلية
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إعفاء كلية التمريض من حصتھا التى نصعليھا قرار مجلس الجامعة ) %٥٠من إجمالى تذاكر السفر( على أن تتحمل الجامعة
كافة المصاريف الالزمة والسماح بزيادة مدة اإلقامة بدار الضيافة من  ٢٢يوم إلى
شھر الستضافة األستاذة الدكتورة Marilyn Joyce Lotas /األستاذ المساعد
بكلية التمريض بجامعة كيس ويسترن ـ أوھايو بالواليات المتحدة االمريكية
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إعفاء كلية التمريض من حصتھا التى نصعليھا قرار مجلس الجامعة ) %٥٠من اجمالى تذاكر السفر( على أن تتحمل الجامعة
كافة المصاريف الالزمة والسماح بزيادة مدة اإلقامة بدار الضيافة من  ٢٢يوم إلى
شھر الستضافة األستاذة الدكتورة Cheryl Marie Killion /األستاذ المساعد
بكلية التمريض بجامعة كيس ويسترن ـ أوھايو بالواليات المتحدة االمريكية
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن فتح حساب بالبنك المركزى المصرى باسمالمعھد الفنى للتمريض بجامعة القاھرة على أن يقوم المعھد بإنشاء أحد الصناديق
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الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص وإعداد الئحة أساسية به حتى يتسنى
مخاطبة.

إدارة الجامعة
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن تحويل نسبة  %٥من اإليرادات المحصلةمن الطالب الوافدين كدعم للكليات العملية والنظرية لصرف بعض المكافأت للقائمين
على ما يخص العملية التعليمية بمرحلة البكالوريوس والليسانس للطالب الوافدين
على أن تكون نسبة التحويل  %٧,٥وذلك من اإليرادات المحصلة اعتباراً من
)٢٠١٤/٧/١م(.
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن تخصيص نسبة الـ  %٢٥من مكافأةاعتماد الشھادات المؤقتة لوزارة الخارجية كمكافأة للعاملين باإلدارة العامة للدراسات
العليا،
على أن تكون نسبة بحد اقصى  %٥للجامعة والكليات  ،مع تشكيل لجنة لوضع
قواعد وضوابط الصرف للعاملين.
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن مشروع الالئحة المالية الموحدة للحساباتوالصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة القاھرة من حيث المبدأ
وعرض الالئحة على وزارة المالية والكليات.
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن تحديد قواعد صرف المكافآت التى يتمصرفھا خصما ً من الصناديق الخاصة بالجامعة على أن تكون النسبة بحد اقصى
 %٥للجامعة والكليات مع تشكيل لجنة لوضع قواعد وضوابط الصرف للعاملين
باإلدارات المختصة.
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن توزيع حصيلة الـ  %٢٥من قيمةمتحصالت اإلعارات  ،وتجديد إعارات السادة أعضاء ھيئة التدريس بكليات الجامعة
ومعاھدھا ـ كمكافأة للعاملين بالعالقات الثقافية بالجامعة على أن تكون النسبة بحد
أقصى  %٥للجامعة والكليات مع تشكيل لجنة لوضع قواعد وضوابط الصرف
للعاملين.
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن مناقضات الجھاز المركزى للمحاسبات عنفحص الحساب الختامى للعام المالى )٢٠١٢/٢٠١١م( عن الدعم السابق تحويلة
لنادى أعضاء ھيئة التدريس
 الموافقة على تنفيذ المالحظة الخاصة برد مبلغ ) ٢٠٠,٠٠٠مائتان ألف جنيه( منحسابات نادى أعضاء ھيئة التدريس للموازنة أو خصم ھذا المبلغ من االشتراكات
المحولة للنادى من الكليات المختلفة.

شئون الطالب
كلية الحقوق
 الموافقة على استحداث دبلومات مھنية للدراسات العليا )دبلومى القانون الطبىوالقانون الرياضى( وبرنامج للدكتوراه والماجستير المھنية .
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كلية الھندسة
 الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٦م( القاضى بالموافقة على إنشاء ماجستير مھنى فى االلكترونيات
واالتصاالت الكھربية لخدمة قطاع االتصاالت )إدارة الشركة المصرية لالتصاالت(
وكذلك )الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل( بكلية الھندسة

كلية اآلثار
 الموافقة على شروط القبول لطالب مدرسة ومعھد الترميم لاللتحاق بالدراسة بقسمترميم اآلثار بالكلية أسوة بالكليات المناظرة ومواكبة النھضة العلمية

إدارة الجامعة
 الموافقة علي قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٥م( باإلحاطة علما ً بالقواعد المقترحة للتحويل  ،ونقل القيد للطالب بين
الكليات للعام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( .
الموافقةعلي قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدةبتاريخ)٢٠١٤/٦/١٥م( القاضى بالموافقة على تحويل بعض الطالب المصريين
العائدين من دولتى )ليبيا وأوكرانيا( إلى الجامعات المصرية .
 احالة قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٥م( بشأن اقتراح تركيز أعمال شركة انفورماتيك على كليات )االقتصاد
والعلوم السياسية ،واآلداب ،والحاسبات والمعلومات( لالنتھاء من ميكنة كافة النظم
المعلوماتية بھا فى أول سبتمبر )٢٠١٤م( إلى اللجنة العليا للرقمنة المشكلة فى ھذا
الشأن .
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن عدم مطالبة الطالب الوافد الذى يدرس علىنفقته الخاصة بخطاب السفارة
قرر المجلس الموافقة على قبول طالب الدراسات العليا الوافدين دون طلب الحصول
على موافقة سفارة الدولة التابعين لھا فى ضوء أن الطالب يقوم بسداد قيمة الرسوم
على حسابه الشخصى مع قيام اإلدارة باستكمال اإلجراءات المتبعة للقيد والتسجيل.
 الموافقة علي خطاب األستاذ الدكتور رئيس جامعة بيروت بشأن تبادل األساتذةوالطالب وحركة البحث العلمى وفقا ً لإلطار العلمى المتعارف عليه مع جامعة
القاھرة .

اتفاقيات تعاون
كلية التمريض
 الموافقة علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٣/٥/١٥م( القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية
الزراعة( والمؤسسة الدولية للتعريف بتطبيقات التكنولوجيا الحيوية الزراعية
) (ISAAAبكابيتى كينيا .
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كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٦م( القاضى بالموافقة على اتفاق تعاون بين جامعة القاھرة )كلية
الحاسبات والمعلومات( ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء .

إدارة الجامعة
بناء علي خطاب األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة بشأن بروتوكول تعاون بين الھيئة العامة لتعليم الكبار وجامعة القاھرة وذلك
بعد مراجعته من السيد األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة
الموافقة على الخطاب المعروض مع التأكيد على :
 -١عدم التعاقد أوتجديد إال بعد الحصول على شھادة محو األمية .
 -٢عدم إرسال المستندات للجھاز المركزى للتنظيم واإلدارة لتثبيت ھذه العمالة
إال بعد الحصول على شھادة محو األمية .

وحدات ذات الطابع الخاص
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٦/١٧م( القاضـى بالموافقـة علـى إعادة نشاط جميع المراكز ذات
الطابع الخاص بكلية االقتصاد والعلوم السياسية مع استمرار وقف نشاط الوحدات
حتى يتم النظر فى وضعھا القانونى .

كلية طب قصر العينى
 بناء علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٧م( القاضـى بالموافقـة علـى الالئحة األساسية لوحـدة )الدرن
والحساسية والفطريات والفيروسات( وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية طب قصر
العينى
وافق المجلس على التعديالت المقترحة على الالئحة حيث سبق الموافقة على الالئحة
األساسية للوحدتين من المجلس األعلى للجامعات قبل دمجھا.

كلية العالج الطبيعى
 بناء علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٧م( القاضـى بالموافقــة علـى الالئحــة األساسـية )لوحـدة التغذية
العالجية( وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية العالج الطبيعى،
وافق المجلس على أن يتضمن تشكيل مجلس اإلدارة أحد السادة أعضاء ھيئة
التدريس المختصين بكلية طب قصر العينى .
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 الموافقة علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٦/١٧م( القاضـى بالموافقـة علـى الالئحـة األساسية لوحـدة )العالج
المائى( وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية العالج الطبيعى .

كلية الھندسة
 بناء علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٤/١٦م( القاضـى بتكليف مركز بحوث الطاقة الشمسية بكلية الھندسة من
خالل أحد العرضين المقدمين لقياس األحمال المختلفة بالجامعة ومدى كيفية
االستعاضة بالخاليا الشمسية لتوليد الكھرباء بالجامعة
قرر المجلس إحالة الموضوع للسيد األستاذ  /أمين عام الجامعة لدراسة الموضوع

كلية الزراعة
 الموافقة علي قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٦/١٧م( القاضـى بالموافقـة علـى فصل مركز الدراسات االقتصادية
الزراعية وإعادته ككيان مالى وإدارى ومجلـس إدارة مستقل لكلية الزراعة .

إدارة الجامعة
 الموافقة علي المذكرة بشان الالئحة المالية الموحدة للحسابات والصناديق الخاصةوالوحدات ذات الطابع بجامعة القاھرة من حيث المبدا وعرض الالئحة علي وزارة
المالية والكليات
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشان فتح حساب بالبنك المركزى المصرى باسمالمعھدالفني للتمريض بجامعة القاھرة علي ان يقوم المعھد بانشاء احد الصناديق
الخاصة او الوحدات ذات الطابع الخاص واعداد الئحة اساسية به حتي يتسني
مخاطبة وزارة المالية لفتح حساب بالبنك المركزى

تشكيــل لجــان
معھد البحوث والدراسات اإلفريقية
 الموافقة علي خطاب األستاذ الدكتور عميد معھد البحوث والدراسات اإلفريقيةلتشكيل لجنة خماسية لفحص اإلنتاج العلمى لترقية الدكتور /حندوقة إبراھيم فرج
)المدرس بقسم التاريخ بالمعھد( لدرجة أستاذ مساعد فى اآلثار القديمة .

إدارة الجامعة
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن تشكيل لجنة لخطة احتياجات كليات الجامعةومعاھدھا من المعيدين للثالث سنوات القادمة بدءاً من العام الجامعى
)٢٠١٥/٢٠١٤م(.
قرر المجلس الموافقة على أن تقوم كل كلية بعرض احتياجاتھا من السادة المعيدين
لمدة ثالث سنوات اعتباراً من العام الجامعى )٢٠١٦/٢٠١٥م( على أن يتم مراعاة
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عرض التصور الخاص لتعيين المعيدين من سنة الفراغ مع مراعاة مدة الدراسة
بالكليات المختلفة.

جـــوائــز
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على إنشاء جائزة باسم األستاذ الدكتور  /حسين عبد العزيز حلمى األستاذالمتفرغ بالكلية عبارة عن شھادات استثمار بالبنك األھلى المصرى بمبلغ ١٢,٠٠٠
جنيه )فقط اثنى عشر ألف جنيه الغير( يخصص عائدھا السنوى لخريج قسم
اإلحصاء الذى يحصل على أعلى درجة فى مادة اإلحصاء السكانى ،

ھــــدايـــا
كلية الھندسة
 الموافقة على قبول الھدايا المقدمـة من كل من :الشركة المصرية لالتصاالت بمبلغ وقدره  ٥٠٠,٠٠٠جنيه )خمسمائة ألف جنيه(
سنويا ً ولمدة خمس سنوات  ،وشركة موبينيل بمبلغ وقدره  ٣٠٠,٠٠٠جنيه
)ثالثمائة ألف جنيه( وتوفير أجھزة حاسب خوادم لدعم معمل كلية الھندسة تقدر
بمبلغ  ٧٥٠,٠٠٠جنيه )سبعمائة وخمسون ألف جنيھا ً مصريا ً( والتبرع المقدم من
شركة سيستل بمبلغ  ١٥٠,٠٠٠جنيه )مائة وخمسون ألف جنيه( والمساھمة
المقدمة من شركة العش بمبلغ  ٧٠,٠٠٠جنيه )سبعون ألف جنيه( وشركة المنار
عبارة عن أجھزة الكترونية وطبية بمبلغ  ٣٨,٠٠٠جنيه )ثمانية وثالثون ألف جنيه(
مع الشكر.

كلية دار العلوم
الموافقة على قبول التبرع المقدم من الدكتورة  /مايسة عبد ربه عبد ربه سافوح
بمبلغ  ٢٠,٠٠٠جنيه )عشرين ألف جنيه مصرى الغير( لضمه إلى مبلغ الوديعة
المرصود باسم المرحوم  /حسام الدين حسن طبل لإلنفاق من ريعه على طالب الكلية
المحتاجين مع الشكر.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على قبول الھدية المقدمـة من منتدى البحوث اإلقتصادية )(ERFبالقاھرة عبارة عن أجھزة خوادم )عدد  ١٨خادم( بقيمة  ١١٢,٠٠٠دوالر )مائة
واثنى عشر ألف دوالر امريكى( مع الشكر.

اجازات
كلية طب الفم واالسنان
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد اإلجازة الخاصة بدون مرتب للطبيبة /منال محمد صالح الدين مجاور )المدرس المساعد بقسم طب أسنان األطفال بالكلية(
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علما ً بأنھا لم تتقدم بإقامة زوجھا المصرح له العمل بأمريكا لھذا العام واألعوام
السابقة.
قرر المجلس تكليف الكلية مخاطبة الطبيبة المذكورة بإحضار إقامة الزوج ويعاد
عرض الموضوع على المجلس فى الجلسة القادمة وإال تحول إلى وظيفة إدارية
وتنتھى خدمتھا .

كلية الھندسة
 الموافقة على احتساب الفترة من )٢٠١٣/٩/١م( حتى )٢٠١٤/٢/٢٥م( التىتجاوزھا الدكتور  /عادل سليمان أحمد الكومى )المدرس بقسـم ھندسة األشغال العامة
بالكلية( عقب انتھاء اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجة ،على أنھا
)إجازة خاصة بدون مرتب(

كلية الزراعة
 الموافقة على احتساب الفترة من )٢٠١٤/٢/٢٦م( حتى )٢٠١٤/٥/٧م( التىتجاوزتھا الدكتورة  /ھاله رشاد عبد الرحمن صادق )األستاذ المساعد بقسـم
الحشرات االقتصادية والمبيدات بالكلية( عقب انتھاء اإلجازة الخاصة الممنوحة
لسيادتھا لمرافقة الزوج  ،على أنھا )إجازة خاصة بدون مرتب(

استقــالــة
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على اعتبار الدكتور /زكريا أبو المعاطى محمود )المدرس بقسم التوليدوأمراض النساء بالكلية( مستقيالً من عمله واعتبار خدمته منتھية اعتباراً من
)٢٠١٣/٩/١م( عقب انتھاء اإلعارة الممنوحة لسيادته  ،مع إلزام سيادته بسداد مـا
قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة .
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمة من الدكتورة  /شيم نعيم مصطفى على القسط)المدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية بالكلية( اعتباراً من
)٢٠١٣/١٠/١٩م( عقب إنتھاء اإلجازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة لسيادتھا
لرعاية الطفل )لظروف خاصة( مع إلزام سيادتھا بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليھا
من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة .

كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى
 الموافقة على اعتبار الدكتور /جمال محمد طه )المدرس المساعد بقسم التصميمالعمرانى بالكلية( مستقيالً من عمله واعتبار خدمته منتھية اعتباراً من
)٢٠١٢/١٢/١٥م( اليوم التالى النتھاء المھلة  ،لعدم حضوره وتسلمه العمل
مع إلزام سيادته بسداد مـا قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية
والجامعة .
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انھاء خدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمة من األنسة  /سيلفيا جوزيف عيسى يسىالمعيدة بقسم االقتصاد بالكلية اعتباراً من )٢٠١٤/٥/١م( بدون إسترداد أموال
صرفت لھا كمرتب عن فترة اإلجازة الدراسية نظراً لظروفھا المرضية
سابقة ) ُ
واإلعاقة البصرية التى لم تمنكھا من االستمرار فى الدراسة( على إنھاء خدمة
سيادتھا اعتباراً من )٢٠١١/٧/٢٦م( .

كلية الصيدلة
 الموافقة علي المذكرة بشأن حالة الصيدلى  /على حسن صالح الدين اللبيدى)المعيد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة( بكلية الصيدلة ،اعتباراً من )٢٠١٣/٣/٨م(
تاريخ انقطاعة عن العمل  ،مع إلزام سيادته بسداد ما قد يكون مستحقا ً علية مع
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة .

إدارة الجامعة
 الموافقة علي المذكرة بشأن قيام بعض السادة أعضاء ھيئة التدريس الحاصلينعلى إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة )الزوج  /الزوجة( بالعمل لدى الدول التى
يسافرون إليھا دون موافقة الجامعة على تطبيق نص المادة ) (٩٨من قانون تنظيم
العاملين بالدولة بإنھاء الخدمة وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.

