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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣٤بتاريــخ )٢٠١٤/٩/٢٩م(
أوالً :الترحيب بالسادة األسـاتذة أعضـاء المجلس ،والتھنئة بقـرب حلـول عيـد
األضحـى المبارك أعاده ﷲ على األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات  ،والتھنئة
بالعام الدراسى الجديد )٢٠١٥/٢٠١٤م(.
ثانيا ً تھنئة كافة الزمالء والسادة النواب والسادة أعضاء المجلس الموقر بالصورة
المشرفة المتألقة التى ظھرت بھا جامعة القاھرة خالل االحتفالية التى شھدھا الرئيس
عبد الفتاح السيسى رئيس الجمھورية لتكريم أوائل الجامعات بقاعة االحتفاالت
الكبرى )األميرة فاطمة( والتى ألقى خاللھا سيادته كلمة توضح مدى االھتمام
بالمجتمع الجامعى والعمل على االرتقاء به.
ثالثا ً :تحدث الدكتور /أحمد شوقى موسى مدير مكتب "نقل وتسويق التكنولوجيا
واالبتكار" بجامعة القاھرة عن مسابقة جامعة القاھرة لنقل التكنولوجيا بجميع
الكليات وجميع المستويات من الطالب واألساتذة بھدف نقل التكنولوجيا للمجتمع
بشكل من األشكال وجمع التكنولوجيا الموجودة والمشاريع الموجودة سواء من
الطالب أو األساتذة وعمل قاعدة بيانات لھا .
وفى ھذا الصدد قرر المجلس تحديد منسق من كل كلية إما وكيل الكلية للدراسات
العليا أو تحديد أى دكتور آخر للتواصل مع الدكتور /أحمد شوقى على أن يكون فى
موعد أقصاه  ٢٤ساعة  ،مع تقديم تقرير إسبوعى لألستاذ الدكتور رئيس الجامعة
من الدكتور /أحمد شوقى لتحديد الكليات التى تتعاون معه والغير متعاونة.
رابعا ً :اقترح األستاذ الدكتور رئيس الجامعة على السادة العمداء عدم دخول
السيارات إلى الحرم الجامعى اعتباراً من بداية العام الجامعى اكتوبر
)٢٠١٥/٢٠١٤م( مع وجود البديل وھو أرض بين السريات مع توفير ميكروباص
لنقل أعضاء ھيئة التدريس والعاملين من أرض بين السريات إلى داخل الحرم
الجامعى .
وفى ھذا الصدد قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة :
عميــــد كليــــة الھندســة
الدكتور /شريــف أحمــد مــراد
الدكتور /أحمــد محمــود يسـرى عميد كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى
السيد اللواء /مدير مرور الجيزة.
السيد /أمــــين عـــام الجامعــة.
السيد  /مديــــر األمـــن اإلدارى.
لبحث إمكانية إستغالل أرض بين السرايات لجراج مؤقت لسيارات أعضاء ھيئة
التدريس والعاملين بالجامعة خالل الفصل الدراسى األول  ،ومدى امكانية تنفيذ ھذا
المقترح .
خامسا ً :تھنئة كليتى التخطيط العمرانى واإلقليمى  ،والعلوم لحصولھما على االعتماد
والجودة ليصل إجمالى عدد الكليات الحاصلة على االعتماد والجودة خالل العام
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الماضى خمس كليات مع إمھال )اآلداب  ،الحقوق  ،التجارة( شھرين الستكمال
البرامج واألقسام الصغيرة لتتقدم للجودة .
سادسا ً :اإلحاطة عل ًما بكتاب السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة بني سويف لدعوة
السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة القاھرة لحضور مجلس الجامعة بھا  ،وكذا
افتتاح بعض المنشآت الجديدة بجامعة بني سويف ،وذلك يوم الثالثاء الموافق
.٢٠١٤/٩/٣٠
وفى ھذا الصدد قرر المجلس تشكيل وفد برئاسة وعضوية كل من السادة األساتذة :
الدكتور/جمال الديـن عصمــت جميل نائب رئيس الجامعة
لشئون الدراسات العليــا والبحـــوث
نائــــب رئيـــس الجامعـــة لشئون خدمـة
الدكتور  /جمـال عبد الناصـر مدبولى
المجتمع وتنميـة البيئـة
الدكتور /الســيد فھيـم السـيد طـه قائم بأعمال عميـد كليـــة العلــوم
قائم بأعمال عميد معھد الدراسات
أ.د .نجوى يوسف إبراھيم جمال الدين
والبحوث التربوية
أحد وكالء كلية الطب البيطرى
أحد وكالء كلية الزراعـــة
أحد وكالء كلية التجــــارة
سابعا ً :التأكيد على السادة العمداء بضرورة حصر أسماء المدرسين المساعدين
والمعيدين بكل كلية  /معھد  ،والذين لم يحصلوا على الماجستير خالل خمس سنوات
 ،أوالدكتوراه خالل عشر سنوات من تعينيھم لتحويلھم لوظيفة إدارية وفى حال
حصولھم على الدرجة خالل عام يعاد تعيينھم .
ثامنا ً :قرر المجلس التأكيد على ضرورة دفع  %١٠غرامة للطالب الذى لم يسدد
الرسوم خالل العام .
تاسعا ً :إحاطــة المجلس علما ً بأن الجامعة بصدد تشكيـل مجلـس أمنـاء لجامعة
القاھرة يضم الدكتور /فاروق الباز ومجموعة من العلماء المتميزين وعلى الكليات
ترشيح واحد أو اثنين على أن تُعد كل كلية قائمة بأشھر خريجيھا سواء داخل مصر
أو خارجھا .
عاشراً :إحاطة المجلس علما ً بتقرير وزارة التعليم العالى بخصوص موقف الجامعة
السويسرية حيث إنه ال يوجد لھا نشاط بمصر ويرفض المجلس التعاون مع من
يدعون تمثيلھم للجامعة السويسرية .
حادى عشر :التأكيد على العمداء التى تنتھى مدة العمادة القانونية اإلستمرار فى
العمل حتى صدور قرارات تعيين العمداء الجدد .
ثانى عشر :اإلحاطة علما ً باتفاقية التعاون بين جامعة القاھرة وجامعة السلطان
الشريف علي اإلسالمية بسلطنة بروناي يوم )٢٠١٤/٨/٦م( .
ثالث عشر :اإلحاطة علما ً بالزيارات التالية:
• زيارة أ .نانسي ماكدونالد ـ نائب مدير التعليم بمركز التعليم العالمي بأمريكا  ،يوم
)٢٠١٤/٧/٢٢م( .
• زيارة نائب رئيس جامعة باندونج والمستشار الثقافي األندونيسي بالقاھرة  ،يوم
)٢٠١٤/٩/٢١م( .
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• بدء تفعيل برنامج الماجستير المشترك في اللغة والثقافة األسبانية بالتعاون مع
جامعة سالمنكا األسبانية  ،يوم )٢٠١٤/٩/٢٢م( .

المصادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة على محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاھـرة الجلسـة رقـم )(١١٣٣بتاريـخ )٢٠١٤/٧/٢١م( بعد التنويه عن تصويب القرار رقم ) (١٦٢ليصبح :
" قرر المجلس منح سيادته فرصة أخرى ببرنامج الدكتوراه برسوم جديدة  ،مع
تطبيق ھذه القواعد على جميع الوافدين وذلك فى حالة تعثر حضورھم والحصول
على تاشيرة لدخول مصر للظروف األمنية مع تقديم ما يفيد ذلك".
 المصادقة على محضر اجتماع مجلـس عمـداء جامعـة القاھــرة بتاريـخ)٢٠١٤/٩/١٥م(.
 المصادقة على قـرارات السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة الصادرة بالتفويضمـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من )٢٠١٤/٧/٢٢م( حتى )٢٠١٤/٩/٢٩م(.
 -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 .
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تعيـيـــنات
كلية اآلداب
 الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور القائم بأعمال عميد كلية اآلداب بشأن تعيينالدكتور /خوى خونغ جون  Hui Hongاألستاذ المساعد الزائر للتدريس بقسم اللغة
الصينية وآدابھا وتحديد قيمة المكافأة المالية لسيادته بواقع  ٥٠٠٠جنيه )خمسة
آالف جنيه ال غير( شھريا ً

كلية الحقوق
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد يوسف حفنى سالم فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الشريعة اإلسالمية( بالكلية .

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمد محمود جاد عطاى فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم اإلحصاء( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /شيماء ماجد محمد حلمى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم اإلدارة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد عوض على العربى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم اإلدارة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /تغريد عبد العزيز السيد حسن حسوبة فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم االقتصاد( بالكلية.

كلية العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /فوزى أحمد عبد السالم فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم علوم الفلك والفضاء واألرصاد الجوية( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محسن محمود محمد ماضى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نادية إمام على الجمل فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم الكيمياء( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /طارق محمد عباس محمد على العربى فـى )وظيفةأستاذ( الشاغرة )بقسم الجيوفيزياء( بالكلية .
كلية العلوم:
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دولت أحمد سيد محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم علم الحيوان( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /طارق إبراھيم عبد الجليل محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دعاء محمود عبد الغنى شعيب فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
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 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أمانى السيد محمد موسى حمود فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /بھاء الدين على خالد محمد محمود فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /شـيرين عبـد الفتاح محمـد عبد الفتاح فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /حسام يحيى سيد إمام نصر فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد سيد حسن عبد الرحمن فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /إيمان عزت إبراھيم والى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة( بالكلية ..
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أشرف السيد عبد الحميد حسن فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ھالة محمود نجيب حسنى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /سامى عبد الرازق عبده الصيرفى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمرو محمد عبد الفتاح عياد فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ھالة فخرى عبد السالم إبراھيم فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم األمراض النفسية( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أكمل نبيل أحمد المازنى فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية .
 الموافقـة علـى تعيين الدكتـور  /محمد وفاء زكريا عبد الباقى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ھند نبيل أحمد الليثى فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /شريف أسعد محمد محمد المعاملى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /سيد سعيد محمد سيف النصر فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو محمد شاكر حافظ شاكر فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رضوى صالح الدين يوسف إبراھيم فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.
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مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أميرة محمد صبرى السيد متولى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /كارولين مرقص إبراھيم غبريال فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد محمد عبد الفتاح دھين فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمود محمد عبد الحميد سليمان فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينا لطيف محروس حاتم فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروى فؤاد سعد محمد شرف فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /أسماء إبراھيم عجيله عبد اللطيف مرسى فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /منى أحمد فؤاد حافظ فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /داليا خالد عبد الحكيم عثمان على فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد عبد الرحمن محمد باز فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رانيا على محمد عزت زيتون فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ريھام محمد درويش إبراھيم فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم أمراض القلب( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ھبة مصطفى كامل حافظ الديب فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم أمراض القلب( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد محمد طلعت قطب الجنجيھى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم أمراض القلب( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد فؤاد محمد سيف الدين سيد فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم جراحة العظام( بالكلية
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /السيد محمد أحمد قاسم فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة العظام( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد على عفيفى حسن فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة العظام( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /حمزة محمد حمزة عبد العزيز قنديل فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
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مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد العياشى محمد أحمد حسن فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو رأفـت رفعــت محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /سمـير الحـديدى توفيــق الحـديدى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الحاالت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمـد سليمـان ســيد سليمان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الحاالت الحرجة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد فـوزى عيد خليفة نوفـل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الفسيولوجيا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ھـند عاشور أحمد حسـن أحمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الفسيولوجيا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مـروه محمـد صبــرى أحمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الھستولوجيا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /الشيماء جمال أبو الخير عطيـه فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الھستولوجيا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ريھام حامد عبد العـزيز يوسف على فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكة والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مـى حامــد محمــد كامل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكة والكيميائية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /بسمة رمضـان عرفه صقــر فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الروماتيزم والتأھيل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نسرين صبحى عبد الغنـى أحمد فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الروماتيزم والتأھيل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /غـادة حسـب ﷲ عبد ﷲ حسبو فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الطب الشرعى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /سمير عبد الفتـاح أبو زيـد حسن فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمد محمد قدرى عبد المجيد وشاحى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ياسمين حمدى حامد الحنــاوى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أسامة الجميل أبو الحسـن محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /الشيماء محمود السيد أبو الفتوح فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض الباطنة الخاصة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رتيبـة سعـيد محمـد محمـد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب الصناعات واألمراض المھنية( بالكلية.
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مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /الشيماء محمد ھـانى محمـد حسين فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /شيماء على محمـد عبد الفتـاح فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الصحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينـا أحمـد جميل الشرقـاوى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األمراض الجلدية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد عادل محمد أحمد غنيــم فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة المخ واألعصاب( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو عبد العـزيز محمـد داود فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة القلب والصدر( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /رفعـت ناشـد رفعـت بھمـان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نھى سمـير عبد اللطيف جمعه فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الفارماكولوجيا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /سعيد صالح عبد الجليل سليمـان فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب العائلة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمر شريف عمر فـى )وظيفـة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أحمـد ياسـر أحمـد عبد اللطيف أبو مدين فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم عالج األورام والطب النووى( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /داليا أحمد حسين عبد الوھاب عنبه فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم األمراض النفسية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سحر محمود عبد الخالق منصور فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ھبة إسماعيل أحمد ناجى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /مھا محمد إسماعيل يوسف فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /عبير عويضة محمد فؤاد فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /حامد عبد الحفيظ عبد ﷲ عيد فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األمراض الصدرية( بالكلية.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /خضرة محمد على الشفى علـى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى للجراحة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ھبـة علـى عـبد الغفــار علـى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز الدورى التنفسى والمسنين(
بالكلية.
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كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مى زكريا إبراھيم محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /وئام أحمد أحمد البطاوى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة مصطفـى عبـد الفتاح عبد الخالق فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /إبراھيم محمود إبراھيم الرفاعى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ھشام سيد عبد المنعم محمود فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد أشرف أحمد عبد الرحمن عيسى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /غادة عبد المنعم محمود سيد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أمنية محمد عبد العزيز محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أسامة محمد عبد التواب محمد موسى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نھال نبيل عبد العزيز محمد رشدى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم عالج الجذور( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /شريف عادل محى الدين أحمد الخضرى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم عالج الجذور( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ريھام سعيد عباس حلمى حسن الباسطى فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم االستعاضات السنية المثبتة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مى حمدى أبو الفتوح حامد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم تقويم األسنان( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نسرين على مختار حسن الصحن فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم العالج التحفظى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينا فاھم عبد الرحيم أحمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم أشعة الفم( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مى عادل حلمى أحمد فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم االستعاضة الصناعية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ندى شرين أحمد خليل الخرزاتى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم االستعاضة الصناعية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ريھام بسيونى محمد عثمان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم االستعاضة الصناعية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /آالء عادل محمد نوار فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم أشعة الفم( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتور  /ھشام سامى إسماعيل صادق فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم طب الفم وعالج اللثة( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /إنجى جالل أحمد محمود غنيم فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم عالج الجذور( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /وفاء أحمد عمر سجرى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم عالج الجذور( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /أشرف إميل إسكندر مسيحة فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم االستعاضة الصناعية( بالكلية .

كلية الصيدلة
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ھالة بكر على النعسان فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية( بالكلية.

كلية الھندسة
 الموافقة على تعيين الدكتور  /إيھاب السيد عبد الھادى طلخان فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم ھندسة الحاسبات( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو محمد عبد العليم الحديدى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم ھندسة القوى واآلالت الكھربية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /تامر عبد المطلب فريد البط فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ممدوح محمد سالم عبد الرازق فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم ھندسة التصميم الميكانيكى واإلنتاج( بالكلية.

كلية الزراعة
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سماح نجيب على محمد عزوز فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم النبات الزراعى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /شادى محمد أسامة عبد المطلب فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم النبات الزراعى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /ھاشم محمد محمد عبد اللطيف فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم المحاصيل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /إنجى أحمد إبراھيم عثمان فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الوراثة( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /وليد ضياء الدين صالح فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عبد المعبود عبد الشافى فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم المحاصيل( بالكلية .
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كلية الطب البيطرى
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /شرين سعيد عبد الجيد محمد فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية .
كلية الطب البيطرى:
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد فتحى محمد عبد العال فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التوليد والتناسل والتلقيح االصطناعى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عمرو فكرى محمد أحمد القرموطى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم التشريح( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /سماح السعيد السيد لبن فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الصحة والرعاية البيطرية( بالكلية.

كلية اإلعالم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /خيرت معوض محمد عياد عدالن فـى )وظيفةأستاذ( الشاغرة )بقسم العالقات العامة واإلعالن( بالكلية .

كلية اآلثار
 الموافقة على تعيين الدكتور  /خالد غريب على أحمد شاھين فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم اآلثار المصرية( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أمانى محمد طلعـت إبراھيم عبد الحميد خلف فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم اآلثار اإلسالمية( بالكلية.

كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى
 الموافقة على مذكرة بشأن تكليف عدد ) (٤بوظيفة معيد من كلية الھندسة بكليةالتخطيط العمرانى واإلقليمى

معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عبد الحميد حسين صبرى فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم اإلحصاء الرياضى( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سحر أحمد نيازى يوسف فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم اإلحصاء الرياضى( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد رضا صبحى أبو نازل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم اإلحصاء التطبيقى واالقتصاد القياسى( بالمعھد

معھد الدراسات والبحوث اإلفريقية
 الموافقة على تعيين الدكتور  /حندوقة إبراھيم فرج فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم التاريخ( بالمعھد.
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المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /صفاء محمود على على رمضان فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم طب اآلورام( بالمعھد.
الموافقة على تعيين الدكتورة  /داليا نجم الدين محمد عبد السالم فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم اإلحصاء الطبى ووبائيات السرطان( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /مسعد محمود أحمد الجمال فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم طب األورام( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نھى السيد عزت عبد اللطيف فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمر زكريا يوسف إبراھيم فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم جراحة األورام( بالمعھد .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /عمرو حامد حسن سليم فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم جراحة األورام( بالمعھد .
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد خلف على عصران فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /على أحمد عبد الخالق بيومى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مروة أنس عبد الرحمن حجاج فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أمنية محمد طلعت إسماعيل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /إسراء أحمد مرسى الخولى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /شيماء عبد العليم عبد الجليل عبد الرحيم فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم اإلحصاء الطبى ووبائيات السرطان( بالمعھد.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /تامر مصطفى على منيع فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم جراحة األورام( بالمعھد.

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /جمال محمد عبد العظيم الغنام فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم تطبيقات الليزر فى القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة( بالمعھد.

كلية رياض األطفال
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رشا سعيد إبراھيم محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم العلوم النفسية( بالكلية.

كلية التربية النوعية
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /منى زايد سيد عويس فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم العلوم والدراسات التربوية والنفسية( بالكلية.
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المستشفيات الجامعية
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة  /منال محمد على الدسوقى فى وظيفةزميل )العالج الطبيعى( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر
الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتور  /ھيثم جالل السيد أحمد خيره فى وظيفةزميل )جراحة العظام( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر
الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتور  /كريم خالد إسماعيل زھدى فى وظيفةزميل )جراحة العظام( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر
الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(.
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة  /رشا حسين عبد العزيز حلمى فىوظيفة زميل )الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بمستشفيات جامعة القاھرة
والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة
)١٩٩٣م(
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة  /ھبة ﷲ محمد صالح لبيب فى وظيفةزميل )الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة
لدرجة مدرس بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتورة  /داليا أحمد صفى الدين طه فى وظيفةزميل )علوم التمريض( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر
الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(.
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتور  /خالد محمد أحمد على مصطفىالشوربجى فى وظيفة زميل )العالج الطبيعى( بمستشفيات جامعة القاھرة والمعادلة
لدرجة مدرس بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(

تعــــاقــــد
كلية الحقوق
 الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتور  /يحيى على محمد الشعرانى )األستاذ غيرالمتفرغ بقسم التشريعات االجتماعية بالكلية( لمدة عامين اعتباراً من
)٢٠١٤/٧/١م( وبمكافأه قدرھا ) ١٥٠٠جنيه( بدالً من ) ٣٠٠٠جنيه( طبقا ً للقواعد
وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون
رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(

كلية التجارة
 الموافقة على تعاقد األستاذة الدكتورة  /منى محمد أحمد عمار عميد معھد اإلدارةوالسكرتارية حاليا ً واألستاذ بقسم الرياضة والتأمين بالكلية سابقا ً )كعالم من العلماء
الممتازين بقسم الرياضة والتأمين بالكلية( لمدة عام اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م(
وبمكافأه قدرھا ) ١٥٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون
تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
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 الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتور  /عادل منير عبد الحميد رابح )نائب رئيسالشركة القابضة للتأمين حاليا ً واألستاذ بقسم الرياضة والتأمين بالكلية سابقا ً( )كعالم
من العلماء الممتازين بقسم الرياضة والتأمين بالكلية( لمدة عام اعتباراً من
)٢٠١٤/٩/١م( وبمكافأة قدرھا ) ١٥٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء نص المادة
) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(

كلية العلوم
 الموافقة على تجديد تعاقد األستاذ الدكتور  /مصطفى كمال طلبه )األستاذ غيرالمتفرغ بقسم النبات بالكلية من الخارج( لمدة عام اعتباراً من )٢٠١٤/٣/٢٧م( ،
)تعاقد شرفى( فى ضوء القانون رقم ) (٨٤لسنة ٢٠١٢م طبقا ً لنص المادة )(١٢٣
من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة ٢٠١٢م على أن
تكـون قيمة المكافـأة ) ٣٠٠٠جنيه( شھريا ً.

كلية الھندسة
 الموافقة على تعاقد كل من السادة األساتذة  :ـأ  -الدكتور /محسن محمد عبد الفتاح أبو النجا بقسم الھندسة المعمارية .
 الدكتور /عمرو عبد العزيز شرف بقسم الرياضيات والفيزيقا الھندسـية. الدكتور /عصام عبد العزيز شرف بقسم األشغال العامة.للعمل بالكلية لمدة عامين بدالً من عام اعتباراً من ذات التواريخ السابق التعاقد عليھا
وبمكافأة قدرھا ) ١٥٠٠جنيه( شھريا ً )على موازنة الجامعة(.
ب -تعاقد الدكتور /حسن السيد الشال أستاذ العلوم والتكنولوجيا والمواد الخام السابق
بجامعة فلوريدا بأمريكا للعمل بقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات لمدة عامين
بمكافأة قدرھا ) ١٥٠٠جنيه( شھريا ً )على موازنة الجامعة(.
ج -تعاقد الدكتور /محمد محمد إسماعيل عميد الكلية الفنية العسكرية األسبق بمكافأة
قدرھا ) ١٥٠٠جنيه( شھريا ً )تتحملھا الكلية( للعمل بقسم ھندسة المناجم والبترول
والفلزات.
د -تعاقد الدكتور /يحيى زكريا بھنسى األستاذ السابق بالكلية )تعاقد شرفى(
ال يمنح مكافأة حيث أن سياد ته معار للخارج للعمل ھندسة االلكترونيات واالتصاالت
الكھربية ،وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة
بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م( ـ.

كلية الزراعة
 الموافقة على تجديد تعاقد األستاذ الدكتور  /مجدى محمد مشالى )األستاذ غيرالمتفرغ بقسم اإلنتاج الحيوانى بالكلية( لمدة )عامان( اعتباراً من )٢٠١٤/٦/٢٦م(
مع تحديد قيمة المكافأة المستحقة لسيادته بواقع
) ٣٠٠٠جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات
والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة )٢٠١٢م(
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تجديـد إعارات
كلية التجارة
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /عبد العزيز السيد مصطفى )األستاذ المساعدبقسم المحاسبة بالكلية( للعمل )رئيس قسم المحاسبة باألكاديمية العربية للعلوم
المالية والمصرفية بمصر( للعام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية العلوم
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /عالء إبراھيم حسين )األستاذ المساعد بقسمالفيزياء بالكلية( للعمل )بكلية العلوم والھندسة بالجامعة األمريكية بمصر( للعام
الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /على فتحـى إبراھيـم عبد الوھاب )األستاذالمساعد بقسم الفارماكولجى بالكلية( للعمل )بجامعة أم القرى بالسعودية( للعام
الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٥/٤/٦م( حتى
)٢٠١٥/٧/١٥م( نھاية السنوات العشر المسموح بھا
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /حنـان السيد عبد الحميد الشريف)األستاذ بقسم الروماتيزم والتأھيل بالكلية( للعمل )بكلية الطب شمال أونتاريو بكندا(
للعام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٥/٣/٨م( حتى
)٢٠١٥/٥/٣١م( تاريخ نھاية العقد.
 الموافقة على تجديد إعـارة األسـتاذة الدكتورة  /عائشة عيـد صالح )األستاذ بقسمالكيمياء الحيوية الطبية بالكلية( للعمل )بجامعة  ٦أكتوبر لعلوم الحديثة واآلداب
بمصر( للعام الجامعى العاشر واألخير )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /ھناء جبر متولى سيد أحمد )األستاذبقسم طب الصناعات واألمراض المھنية بالكلية( للعمل )بمستشفى الملك الجامعى
بإنجلترا( للعام الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(.
 الموافقة على تجديد وتغيير مقر إعـارة األستاذة الدكتورة  /لبنى محمود صدقىخليل )األستاذ بقسم عالج األورام والطب النووى بالكلية( للعمل )بمستشفى جدة
الوطنى بالسعودية( بدالً من )العمل بوزارة الصحة بالسعودية( للعام الجامعى التاسع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /حنان محمدفتحى مصطفى )األستاذ بقسم طب األطفال بالكلية( للعمل )بشركة عيادة الميدان
لخدمات طب الفم واألسنان مستشفى السيف بالكويت( للعام الجامعى الثامن
)٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م( حتى )٢٠١٥/٧/٣١م( تاريخ نھاية
العقد
قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة سيادتھا للعام الجامعى السابع اعتباراً من
)٢٠١٤/٩/١م( حتى )٢٠١٥/٧/٣١م( تاريخ نھاية العقد .
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 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /حنان على أمين مصطفى )األستاذ المساعدبقسم الھستولوجيا بالكلية( للعمل )بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية( للعام
الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /ھالة محمد فتحى حامد )األستاذ المساعدبقسم التخدير بالكلية( للعمل )بجامعة تورنتو بكندا( للعام الجامعى العاشر
)٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م( حتى )٢٠١٥/٦/٣٠م( نھاية
السنوات العشر المسموح بھا .،
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد مصطفى مشرف )األستاذ المساعدبقسم عالج األورام بالكلية( للعمل )مدير عام طبى إقليمى لشركة بورينجر الشرق
األوسط باإلمارات( للعام الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد عادل مصطفى محمود )المدرس بقسمالقلب والصدر بالكلية( للعمل )بمستشفى السعودى األلمانى بالسعودية( للعام الجامعى
السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٤/٨/١م( حتى )٢٠١٥/٧/٣١م(

كلية الصيدلة
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /حنان كمال رفاعى )األستاذ المساعد بقسمالصيدالنيات والصيدلة الصناعية بالكلية( للعمل )بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
بمصر( للعام الجامعى التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /عُال محمد محمد موسى )المدرس بقسمالعقاقير بالكلية( للعمل )بجامعة األھرام الكندية بمصر( للعام الجامعى التاسع
)٢٠١٥/٢٠١٤م(

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /شريف أبو النجا أبو النجا )األستاذبقسم طب أورام األطفال بالمعھد( للعمل )بمستشفى  ٥٧٣٥٧لألطفال بمصر( للعام
الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٤/٥/١م( حتى
)٢٠١٥/٤/٣٠م(

منح ألقاب علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على منح الدكتورة  /ھبة ﷲ رأفت محمد رشاد كامل )المـدرس بقسـماألمراض الباطنة الخاصة بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقـة علـى منـح الدكتـور  /محمد محمود عبد الباقى قرنى الوقد )األستاذالمساعد بقسم الروماتيزم والتأھيل بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
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كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على منح الدكتور /أحمد محمد المتولى عزام )المـدرس بقسـم العالجالطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال بالكلية( اللقب
العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /شامخ محمد مرسى )المـدرس بقسـم العالج الطبيعىالضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال بالكلية( اللقب العلمـى
)لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /شروق أحمد وجدى الشناوى )المـدرس بقسـم العالجالطبيعى الضطرابات مراحل النمو والتطور وجراحتھا عند األطفال بالكلية( اللقب
العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /أسامة رجاء عبد الرؤوف )المـدرس بقسـم الميكانيكاالحيوية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /نسرين غريب محمد النحاس )المـدرس بقسـم العالجالطبيعى الضطرابات الجھاز الدورى التنفسى والمسنين بالكلية( اللقب العلمـى
)لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /أميرة حسين محمد دراز )المـدرس بقسـم العلوماألساسية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقـة علـى منـح الدكتـورة  /ريم أحمد لطفى عبد الرحمن )األستاذ المساعدبقسم عالج الجذور بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقـة علـى منـح الدكتـورة  /منـار يحيـى حسـن فوده )األستاذ المساعد بقسمعالج الجذور بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /نھال عزت محمد ثابت)المـدرس بقسـم عالج الجذوربالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /ريھام محمد سعيد عبد ﷲ صيام )المـدرس بقسـمعالج الجذور بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /ھبة أحمد عبد الونيس الديب )المـدرس بقسم العالجالتحفظى بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية اآلثار
 الموافقة على منح الدكتورة  /صفا عبد القادر محمد حامد )المـدرس بقسـم ترميماآلثار بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية رياض األطفال
 الموافقة على منح الدكتورة  /ھند إسماعيل إمبابى عبد النبى )المـدرس بقسـمالعلوم النفسية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /منال كامل أحمد بھنس )المـدرس بقسـم العلومالتربوية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
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المستشفيات الجامعية
 بناء على مذكرة بشأن منح الدكتورة  /إيمان عبد الوھاب فايز حسن حسينإستشارى مساعد )الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بمستشفيات جامعة القاھرة ،
اللقب العلمى لوظيفة استشارى  ،والمعادلة لدرجة أستاذ بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً
للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(
قـرر المجلـس الموافقـة على منح سيادتھا اللقـب العلمى )لوظيفة استشارى( .
 بناء على مذكرة بشأن منح الدكتورة /ھبة ﷲ محمد حلمى مصطفى زميل )طباألطفال( بمستشفيات جامعة القاھرة اللقب العلمـى )لوظيفـة استشارى مساعد(
والمعادلة لدرجة أستاذ مساعد بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة
)١٩٩٣م(.
قـرر المجلـس الموافقـة على منح سيادتھا اللقـب العلمى )لوظيفة استشارى مساعد(

مسائل تنظيمية
كلية التجارة
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على استحداث تخصص إدارة المخاطر فى
برنامج الدكتوراه المھنية  DBAاعتباراً من السنة الثانية ضمن تخصص Finance
) and Risk Managementالتمويل وإدارة المخاطر( على أن تكون السنة
األولى دراسة عامة بكلية التجارة
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على استحداث تخصص إدارة المخاطر فى
برنامج الماجستير المھنى  MBAاعتباراً من السنة الثانية ضمن تخصص
 Finance and Risk Managementعلى أن تكون السنة األولى دراسة عامة
بكلية التجارة ،
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٥/١٢م( القاضى بالموافقة على استحداث تخصص المراجعة الداخلية
المنبثق من البرنامج األصلى ) (MBAتخصص المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة
 الموافقة على قبول طالب جدد من قسم االنتساب لاللتحاق ببرنامج البكالوريوسالمشترك مع جامعة والية جورجيا للعام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( وفقا ً للشروط
الموضوعة

كلية العلوم
 بناء على التظلم المقدم من الدكتورة /ھويدا محمد عماد الدين لعودتھا للتدريسكأستاذ مساعد بقسم النبات بكلية العلوم بعد سداد مبلغ ١٢٩,٢٥٨,٤٤جنيه )فقط
مائة وتسعة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وخمسون جنيھا ً وأربعة وأربعون قرشا(
للمصادر السابق صرفھا ،
قرر المجلس إرجاء الموضوع لجلســة قادمـة.
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كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تغيير مسمى قسم طب العائلة إلى قسم طب األسرة الموافقة على تقدم األطباء المقيدين بدرجة الماجستير دور أكتوبر )٢٠١٣م(المتحان القسم األول دور أكتوبر )٢٠١٤م( على أن تكون آخر مرة وأن يتم تعديل
الالئحة.

كلية التمريض
 بناء على قرار المجلس األعلى للجامعات القاضى بالموافقة على نظام االختباراتالموحدة لقبول جميع الطالب الراغبين فى االلتحاق بكليات التمريض بالجامعات
المصرية وكذلك المعاھد الفنية للتمريض الملحقة بھا.
قرر المجلس بالتفويض بأنه ال يتم القبول بكلية التمريض إال بالنسبة للطلبة الذين
يجتازون االختبارات للقدرات التى تؤدى داخل كلية التمريض بجامعة القاھرة.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على رفع قيمة المساھمات المالية نظير الخدمات
لطلبة الدراسات العليا إبتداء من العام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( بكلية العالج
الطبيعى

إدارة الجامعة
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة علـى مخاطبة السفارات والجاليات
العربية الموجودة داخل الجمھورية لتنظيم دورات متخصصة طبقا ً الحتياجاتھم
الفعلية
 بناء على مذكرة بشأن تعديل بعض معايير التحكيم فى الئحة جوائز جامعة القاھرة)التميز التقديرية ـ التفوق ـ التشجيعية ـ االختراع(
قرر المجلس إرجاء الموضوع إلى جلسة قادمة لدراسة قيمة الجوائز والتخصصات
الفرعية وجوائز الدولة التشجيعية فى العلوم اإلنسانية واإلجتماعية مع دراسة
موضوع تكرار اإلنتاج العلمى للمتقدمين للجوائز المختلفة.
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة علـى تصفية مركز الدراسات النووية
والتطبيقات السلمية  ،مع تشكيل لجنة ألعمال التصفية.
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة علـى تنظيم دورات )أساسيات الكتابة
العلمية( لتكون شرطا ً للمتقدمين للدراسات العليا بكليات الجامعة  ،مع قيام مركز
تنمية القدرات باالضافة إلى مركز خدمة المجتمع بتقديم ھذه الخدمة لطلبة الدراسات
العليا من غير الھيئة المعاونة وأعضاء ھيئة التدريس وكذلك مركز تنمية قدرات
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أعضاء ھيئة التدريس وجميع المراكز والوحدات ذات طابع خاص التى يدخل من بين
أنشطتھا تنظيم دورات تدريبية.
 بناء على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة علـى مركز البحوث والدراسات المستقبلية ،
قرر المجلس إرجــاء الموضـوع لجلسة قادمة.
 الموافقة على مذكرة بشأن انتدابات السادة أعضاء ھيئة التدريس لمدة يوم واحدويومين بحيث ال تتعارض مع قواعد صرف بدل الجامعة على اال يطبق على الجامعات
الحكومية.
 بناء على مذكرة بشأن عدم جواز تحديد مرات إيقاف القيد عن الدراسةقرر المجلس تشكيل لجنة السادة األساتذة  :ـ.
)مقرراً(
الدكتور /عمر محمد محمـد سالـم عميـد كليــــة الحقــوق
الدكتور /عـالء محمد رأفت السيد وكيـل كليــــة دار العلـوم
لشـئون التعليـم والطـــالب )عضواً(
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم السيد وكيــل كليــة اآلداب لشئـون التعليـم
والطـــالب )عضواً(
الدكتور /خالد محمد عبد المنعم زكي وكيــل كليــة التجــــارةلشــئون التعليــم
)عضواً(
والطـالب
لوضع ضوابط العذر واقتراح تحديد رسم لوقف القيد وتقديم تقرير بما تنتھى إليه
الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة .
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن عرض عينات ديجيتال من نماذج الشھاداتالمعروضة من الشركة المتحدة للعمل بكليات الجامعة ومعاھدھا بكافة مراحلھا ،
قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع الشركة المتحدة للطباعة على توريد شھادات
تخرج مرحلة أولى ودراسات عليا وتدريب غير قابلة للتزوير.
 الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى بشأن االلتزام بكافةالضوابط والقيود الخاصة بضرورة اعتماد الھيئة المصرية للمساحة لجميع الخرائط
المستخدمة .
 الموافقة علٮالمذكرة المعروضة بشأن تعديل قرار مجلس الجامعة بتاريخ)٢٠١٤/٧/٢١م( ليصبح مركز اللغات األجنبية بجامعة القاھرة واإلميديست والمركز
الثقافى البريطانى ھم الجھات الوحيدة المعتمدة لشھادة إتقان اللغة اإلنجليزية للطالب
المسجلين لدرجتى الماجستير والدكتوراه

اتفاقيات تعاون
كلية التجارة
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة القاھرة
)كلية التجارة( و)أكاديمية أخبار اليوم(
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كلية التمريض
 الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة القاھرة )كلية التمريض( و )جامعةفلسطين فى المجاالت التعليمية األكاديمية والبحثية(

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة علـى بروتوكول تعاون بين كلية العالج
الطبيعى ومستشفى الطلبة جامعة القاھرة

كلية الزراعة
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٣/٣/١٨م( القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية
الزراعة( و)مؤسسة واحة المعرفة للتنمية البشرية( مسقط بسلطنة عمان
الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة علـى مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة
للتحكيم واالستشارات ونقابة المحامين بالكويت

إدارة الجامعة
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على التعديالت المطلوبة من وزارة التعليم العالى
على اإلتفاقيات
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على عدد ) (٣نماذج من مذكرات التفاھم مع
الجامعات األخرى بعد تعديلھا طبقا ً للتعديالت الواردة من الوزارة )تعديل بند ال ُمدة ـ
إضافة بند تسوية المنازعات( باللغة العربية واإلنجليزية
الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٣/٥/١٥م( القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة و)مجلس
الوحدة االقتصادية العربية(

تعديـل لوائــح
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بالموافقة على تعديل البند الرابع رقم ) (١والبند السادس
رقم ) (١،٣من الالئحة الداخلية لبرنامج الماجستير المھنى فى اقتصاديات الصحة
بالتعاون بين كليتى االقتصاد والعلوم السياسية وطب قصر العينى.
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كلية الزراعة
الموافقة على قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/٩م( القاضى بالموافقة على تعديل المادة ) (٧بالالئحة الداخلية )مرحلة
البكالوريوس( بكلية الزراعة .،

كلية دار العلوم
 الموافقة على قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/٩م( القاضى بالموافقة على إجراء تعديل على المواد ) (٦ ،٥ ،٤بالالئحة
الداخلية )مرحلة الليسانس( بكلية دار العلوم
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٢م( القاضى بالموافقـة على الالئحة األساسية لمركز دار العلوم
للغات والبحوث اللغوية المتقدمة كوحدة ذات طابع خاص تابعة إلدارة الجامعة بكلية
دار العلوم

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٧/١٤م( القاضى بالموافقة على إضافة مقررات دراسية بنظام الساعات
المعتمدة إلى الالئحة الداخلية لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم بالمعھد القومى
لعلوم الليزر

إدارة الجامعة
الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز جامعة القاھرة للتعليم المفتوحبشأن اعتماد الالئحة المالية المعدلة لمركز التعليم المفتوح وتعديالتھا

منح علمية
كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على مذكرة بشأن حالة السيدة  /عزة حامد على فھمى )المدرس المساعدبقسم الميكانيكا الحيوية بكلية العالج الطبيعى.
على أن تستكمل السيدة /عزة حامد على فھمى المدرس المساعد بقسم الميكانيكا
الحيوية بكلية العالج الطبيعى المنحة حتى تعود بالدكتوراه.

شئون الطالب
كلية اآلداب
 الموافقة على قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٥/١٨م( القاضى بعرض اقتراح كلية اآلداب الموافقة على شروط القبول
للطالب المستجدين )بقسم اللغة األلمانية( بالكلية للعام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م(
فى ضوء رأى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة
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كلية الحقوق
 بناء على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/١٦م( القاضى بعرض ودراسة إيقاف قيد الطالبة اليمنية /تھانى على
يحيى زياد المقيدة بدرجة الدكتوراه بكلية الحقوق  ،ودراسة موقف الطالب الوافدين
بكليات الجامعة ومعاھدھا عامة نظراً للظروف األمنية التى تمر بھا البالد
وافق المجلس على إيقاف قيد الطالبة المذكورة عن العام الجامعى
)٢٠١١/٢٠١٠م(.

كلية االقتصاد العلوم السياسية
 الموافقة على قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٩/٩م( القاضى بالموافقة على إلزام الطالب الوافدين الغير ناطقين باللغة
العربية بدراسة اللغة العربية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على االلتماس المقدم من اللواء  /أيمن أحمد محمد شلبى بشأن نقلكريمته الطالبة /أميمة أيمن أحمد محمد شلبى من كلية طب بنھا إلى كلية طب قصر
العينى نظراً لتغيير محل إقامته

كلية الھندسة
 بناء على خطاب الملحق الثقافى بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاھرة بشأنحالة الدراس السعودى /منصور بن حربى أحمد الباھوت الغامدى المقيد لنيل درجة
الدكتوراه من كلية الھندسة قسم الرى
قرر المجلس سحب قرار الشطب وإعادة الموضوع للكلية التخاذ اإلجراءات القانونية
وتشكيل لجنة المناقشة.

شئون مالية
كلية التجارة
 الموافقة على التأمين لعدد ) (١٠٠٠عامل بمشروع محور قناة السويس ببوليصةتأمين بمبلغ مائة ألف جنيه للعامل الواحد فى حالـة اإلصابة أو الوفاة خالل مدة
التأمين )سنة واحدة(
 الموافقة على مذكرة بشأن رد المبالغ التى صرفت للسيد الدكتور  /حسـام الديـنوجيـه عبد المطلب )المدرس بقسـم األنف واألذن والحنجرة( بكلية طب قصر العينى
فى الفترة التى انقطعھا من )٢٠٠٨/٧/١م( حتى )٢٠١٤/٥/٣١م(

كلية الھندسة
 الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور عميد كلية الھندسة بشأن فرض رسوم مقاصةللمادة الواحدة  ٢٠٠جنيه للطالب الوافدين والراغبين فى اإللتحاق بكلية الھندسة من
حملة المؤھالت العليا والراغبين فى تحويل المسار ،
مع تعميمه على طالب البكالوريوس والدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاھدھا.
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معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٦/١٦م( القاضى بالموافقة على أن تكون رسوم المواد التكميلية للطالب
الوافدين لمعادلة الماجستير والدكتوراه ) ١٠٠جنيه إسترلينى( لكل مقرر بحد أقصى
) ٤٠٠جنيه إسترلينى( اعتباراً من العام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( بمعھد
الدراسات والبحوث اإلحصائية.مع تعميمه على كليات الجامعة ومعاھدھا.

شئون قانونية
كلية العلوم
 بناء على مذكرة بشأن حالة السيد /وسام طه طه بصل المدرس المساعد بقسم علمالحيوان بكلية العلوم
قرر المجلس إعادة الموضوع إلى القسم التخاذ اإلجراءات القانونية السليمة لمحو
الجزاء.

ھدايا وتبرعات
كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على قبول الھدية المقدمة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتوھى عبارة عن ) ٥٠جھاز حاسب آلى( للمعامل الجديدة بالكلية مع الشكر.

إدارة الجامعة
 الموافقة على قبول الھدية المقدمة من )الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة( وھىعبارة عن )طابعة برايل ذات مواصفات خاصة إھداء للطلبة المكفوفين بالمكتبة
المركزية الجديدة  ،مع الشكر.
 الموافقة على قبول التبرع المقدم من )البنك األھلى المصرى( بمبلغ ١٠,٢١٢,٠٠٠جنيه )عشرة ماليين ومائتان وإثنى عشـر ألف جنيه مصرى ال غير(
بغرض تطوير وحدة قسطرة القلب وتجديد عدد ) (٤مصاعد بمستشفى األطفال
الجامعى التخصصى )أبو الريش اليابانى( مع الشكر.

اجازات
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على منـح الدكتور  /فـادى مجـدى إسكنـدر إليـاس )المدرس بقسماألمراض الباطنة بالكلية( إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية األسرة )الوالدة( لمدة
ثالثة شھور اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م( وذلك فى ضوء نص المادة رقم ) (٩٣من
قانون تنظيم الجامعات

كلية التمريض
 الموافقة على منح الدكتورة  /لليان إسحق إسكندر )المدرس بقسم التمريضالباطنى الجراحى بالكلية( إجازة خاصة بدون مرتب لظروف عائلية لمدة ثالثة أشھر
اعتباراً )٢٠١٤/٩/١م(
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كلية الصيدلة
 الموافقة على منح الدكتورة /سوزان عبد الرحمن الشخصى )األستاذ المساعدالمتفرغ بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بالكلية إجازة خاصة بدون مرتب
لرعاية األسرة لمدة ثالثة أشھر اعتباراً من )٢٠١٤/٩/٢١م(

المعھد القومى لألورام
 الموافقة على منح األستاذة الدكتورة  /أمانـى عبد الحميد إمام أبو بكر )األستاذبقسم الباثولوجيا بالمعھد( إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية األسرة لمدة )ثالث
أشھر( اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م(.

انھاء خدمة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 بناء على مذكرة بشأن حالة األستاذ الدكتور /على أحمد عبد القادر األستاذ المتفرغبقسم العلوم السياسية بكلية االقتصاد والعلوم السياسية
قرر المجلس عدم الموافقة على إعادة النظر فى قرار إنھاء خدمة سيادته.

اسـتقــالــة
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـور  /خالد محمد سمير على حافظ)المدرس بقسم جراحة المسالك البولية بالكلية( اعتباراً من )٢٠١٤/٤/١م(عقـب
إنتـھاء اإلجـازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجة مع إلزام
سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.

