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قرارات
مجلس جامعة القاھرة
الجلسة رقم ) (١١٣٥بتاريــخ )٢٠١٤/١٠/٢٧م(
أوالً :الترحيب بالسادة األسـاتذة أعضـاء المجلس الموقر  ،والترحيب باألستاذ
الدكتور /على عبـد الرحمـن يوسف محافظ الجيزة كما رحب سيادته باألستاذ الدكتور/
شريف حمـاد وزير البحث العلمى واألستاذ الدكتور /محمود صقر رئيس أكاديمية
البحث العلمى والتكنولوجيا واألستاذ الدكتور /حسـين مصطفي موسـى خالـد وزيـر
التعليم العالـى األسبق واألستاذ الدكتور/أحمد محمود درويش وزير التنمية اإلدارية
األسبق واألستاذ بكلية الھندسة ھذه الجلسة لتشريفھم.
ثانيا ً :باسم جامعة القاھرة واسم السادة األعضاء ندين الحادث اإلرھابى اآلثم الذى
حدث لجنودنا وأبنائنا فى شمال سيناء ،ويؤكد المجلس أن ھذا الحادث اليمكن أن
يثنى الشعب المصرى عن استكمال مشروعه الحضارى وبناء دولته والوقوف ضد
كل ھذه الھجمات الشرسة على مصر الدولة والشعب وأدعوكم للوقوف دقيقة حداداً
على أرواح الشھداء ،كما يؤكد المجلس تأييدة الكامل لإلجراءات التى تتخذھا الدولة
فى مواجھة اإلرھاب ،وأن المجلس والجامعة ھى جزء مھم جداً فى الحرب على
اإلرھاب.
ثالثا ً :تھنئة السادة العمداء الجدد .
أ.د /أحمد مختار حسـين الخربوطلى عميد المعھد القومـي لعلــوم الليزر
أ.د /ھالـــة حلمـــى الســعيد عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية
أ.د /الســيد فھيــم السـيد طـه عميـــد كليـــة العلـــــوم
أ.د /عمـرو محمـد علـي أبـو العز عميـد كليـة طـب الفم واألسنــان
بمناسـبة صدور قـرار تعيين سيادتھـم عمـداء بكلياتـھم ومعاھدھم .
رابعا ً اإلحاطة عل ًما بقرار السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة رقم  ١٤٨٥لسنة
)٢٠١٤م( على السادة العمداء والوكالء كل فيما يختص بـه االلتـزام بما يلى:
•موافاة الجامعة ببيان شھرى عن مدى التزام السادة أعضاء ھيئة التدريس
ومعاونيھم بحضور المحاضرات المكلفين بھا طبقا ً للجداول المعلنة  ،ونسب الغياب
والحضور على أن يُسلم إلى مكتب األستاذ الدكتور رئيس الجامعة فى األسبوع األول
من كل شھر .
•االلتزام الصارم بنسب الحضور الالزمة لدخول االمتحان وإعالن الطالب بضرورة
تحقق ھذه النسب حتى يسمح لھم بدخول االمتحانات.
•عدم السماح باستخدام المدرجات وقاعات الدرس لغير ما خصصت له سواء من
جانب أعضاء ھيئة التدريس أو معاونيھم أو الطالب.
•إغالق المدرجات والمعامل بعد انتھاء المحاضرات والدروس واالھتمام بنظافتھا
وصالحيتھا لما خصصت له.
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•متابعة توفير الكتب والمذكرات الجامعية للطالب فى موعد مناسب وقبل ميعاد
االمتحان بشھر على األقل .
خامسا ً :التأكيد على السادة العمداء والوكالء وجميع اإلدارات الجامعية التعامل الراقى
مع السادة الصحفيين وممثلى أجھزة اإلعالم المختلفة وتسھيل مھامھم فى إطار
القانون واللوائح والتعليمات اإلدارية وحسن معاملتھم واالعتداد بالبطاقة التى
أصدرتھا الجامعة لھم كھوية للدخول إلى الحرم الجامعى أو حرم الكليات  ،وال يمنع
ذلك من التزام جميع مكونات المجتمع الجامعى بالضوابط القانونية المعمول بھا فى
التحدث إلى أجھزة اإلعالم ومندوبى الصحف والمواقع اإللكترونية  ،وتؤكد الجامعة
حرصھا على حرية الصحافة وحرية أجھزة اإلعالم واعتزازھا بالدور الوطنى لھا ،
وتناشدھا دوما ً االلتزام بنشر الحقائق دون تھويل أو تھوين ،وأن تكون عين الشعب
التى تُبصر وتصلح.
سادسا ً :اإلحاطة علما ً بأجندة العام الجامعي )٢٠١٥/٢٠١٤م( .
سابعا ً :التأكيد على أن آخـر موعـد الستالم موضوعـات مجلـس الجامعـة ھـو
الخميس السابق لموعد مجلس الجامعة.
ثامنا ً :اإلحاطة علما ً بخطاب األستاذ الدكتور /جمال الدين عصمت جميل نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث مـن أجـل تحسين التصنيف الدولى للجامعة ،
وخصوصا ً التصنيف اإلسبانى الذى يعتمد بصورة كبيرة على البوابة اإللكترونية
للجامعة  ،رجاء الموافقة على إدراج شرط وجود تحديث للصفحة العلمية لعضو ھيئة
التدريس والھيئة المعاونة المرشحين للسفر للخارج لحضور مؤتمرات دولية أو
ورش عمل ودورات تدريبية أو مھام علمية  ،على أن يقوم مركز تنمية قدرات
أعضاء ھيئة التدريس بمساعدتھم فى إنشاء ھذه الصفحة العلمية مع قيام كل من
العالقات الثقافية والكادر الخاص بمتابعة التنفيذ عن طريق فريق عمل البوابة
اإللكترونية  ،وعدم السماح بسفر أعضاء ھيئة التدريس لحضور ورش العمل
أوالدورات التدريبية أوالمؤتمرات اإل بعد تحديث ھذه الصفحة.
تاسعا ً :اإلحاطة علمـا ً بإنجـازات مركـز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والقيادات
الجامعية كالتالى:
ـ موافقة المجلس األعلى للجامعات بتاريخ )٢٠١٤/٦/٢٨م( على أن يكون مركز
تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والقيادات بجامعة القاھرة وحدة مركزية العتماد
مراكز التدريب والمدربين والمواد العلمية والتدريبية على مستوى الجامعات
المصرية .
ـ موافقة وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى على المشروع المقدم من
مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والقيادات بجامعة القاھرة بقيمة  ٦مليون
جنيه بتاريخ )٢٠١٤/٨/٢٦م( فى إطار المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات
التعليم العالى ) (CEPHElالدورة الثانية بتاريخ )٢٠١٤/٤/٣٠م( حيث تقدم
المركز فى )٢٠١٤/٥/٧م( بمقترح مشروع التدريب لحياة جامعية أفضل لوحدة
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إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى )إدارة دعم التميز  (MSEوقد أفادت وحدة
إدارة المشروعات بقبول مقترح المشروع.
ـ حصول المركز على األيزو  Lso ٩٠٠١ : ٢٠٠٨فى )مجال إدارة الجودة( وكذلك
حصول المركز على ) OHSAS ١٨٠٠١ : ٢٠٠٧فى مجال السالمة والصحة
المھنية( وذلك من شركة  TUVاأللمانية والتى تعتبر من أكبر شركات العالم المانحة
لأليزو الدولية .
ـ مساھمة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة بالجامعة فى إنشاء موقع إلكترونى
 schlarعلى بوابة الجامعة حيث تـم إنشاء أكثر مـن  ١٠٠٠موقـع فـى الفـترة مـن
)٢٠١٤/٨/١٢م( حتـى )٢٠١٤/٩/٣٠م(.
عاشراً :اإلحاطة علما ً بفوز مصر بالجائزة األولى فى أولمبياد اإللكترونيات الدقيقة
بأرمينيا )٢٠١٤م( والتى فاز بھا المھندس /محمد رضوان عبد الحميد المعيد بقسم
ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت بجامعة القاھرة .
وفى ھـذا الصـدد قـرر المجلس توجيه التھنئة لسيادته مع دعوته لتكريمه فى الجلسة
القادمة إن شاء ﷲ .
حادى عشر :اإلحاطة علما ً بخطاب األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى فيما يتعلق
بقواعد التحويل إلى كلية غير مناظرة بالشروط التالية:
• بالنسبة لطالب الثانوية العامة المصرية والشھادات الثانوية الفنية )نظام الثـالث
والخمـس سـنوات( والشھادات المعادلة )العربية واألجنبية( .
• يسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته
الجغرافية )أ( بالتحويل إلى كلية غير مناظرة فى منطقته الجغرافية )أ( فقط وبشرط
ضرورة توافر ما يلى  :ـ
ـ حصول الطالب على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذى قبلته الكلية المطلوب
التحويل إليھا )إنتظام ـ إنتساب موجه( .
ـ وجود مكان خال بالكلية التى يرغب الطالب فى التحويل إليھا ضمن األماكن المقررة
لكل شھادة من الشھادات المعادلة )العربية واألجنبية( على حده .
ـ اسـتيفاء الطالـب باقى قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليھا مثل النجاح فى
اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التى تقبل الشھادات الفنية .
ومثال لذلك طالب قُبل بكلية الھندسة جامعة أسيوط ومنطقته الجغرافية )أ( ھى
محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الھندسة مثل )العلوم ـ
اآلداب ـ التجارة  ...الخ( فى جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا فى النطاق الجغرافى
)أ( وذلك طبقا ً لترتيب الطالب بين الطالب الراغبين فى التحويل .
ثانى عشر :اإلحاطـة علمـا ً باالتفاقيـة بين جامعة القاھرة ومجلس الوحدة االقتصادية
العربية ،يوم )٢٠١٤/١٠/٢٢م(.

المصادقـات
إدارة الجامعة
 المصادقة على محضر اجتمـاع مجلـس جامعـة القاھـرة الجلسـة رقـم )(١١٣٤بتاريـخ )٢٠١٤/٩/٢٩م( .
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 المصادقة على قـرارات السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة الصادرة بالتفويضمـن مجلـس الجامعة خالل الفترة من )٢٠١٤/٩/٣٠م( حتى )٢٠١٤/١٠/٢٧م( 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 .

تعيـينـــات
كلية اآلداب
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /رانيا محمد فتحى محمد عبده فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم اللغة الفرنسية وآدابھا( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /عالية صادق فريد صادق فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم اللغة اإلنجليزية وآدابھا( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /صفاء محمود محمد نور فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم اللغة اليابانية وآدابھا( بالكلية.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /رحاب عبد الغنى عبد السالم أحمد صقر فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم العلوم السياسية( بالكلية.
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كلية التجارة
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة /ريھام محمد طلعت مصطفى طلعت فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم إدارة األعمال( بالكلية.

كلية العلوم
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /عمرو محمد عبد المنعم فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم الكيمياء( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /محمد سمير عبد العزيز فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم الكيمياء( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور /محمد محمود فتحى أحمد بدوى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /نجوى عبد الحميد ثروت فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم النبات والميكروبيولوجى( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة /ھبة محمد فھمى عبد الباقى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الفيزياء الحيوية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة /أميرة عفيفى عبد الحميد المنوفى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم علم الحشرات( بالكلية.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دينا مصطفى كامل محمد بدوى فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أيمن نعمان أحمد رشيد الحناوى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الجراحة العامة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /مھا فتحى حسين حسن المصرى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم األمراض الجلدية( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /دعاء حسن سيد عطية فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم الروماتيزم والتأھيل( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمد الھادى على محمد فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم التخدير( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نھى عبد الفتاح أحمد مدكور فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /وليد صابر عبد الجابر عبد الوھاب فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /غادة عبد الفتاح عبد المعطى محمد فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم التوليد وأمراض النساء( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سالى عماد الدين أحمد سعد فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم األشعة التشخيصية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /سميه محمد عبد الرحمن السيد موسى فـى )وظيفةأستاذ( الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بالكلية .
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 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ماريان سمير مقبول اسحق فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بالكلية .
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /أمل سيد عاشور على فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم األمراض الباطنة الخاصة( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /مختار فتحى عبد الستار أحمد سعد فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم الطب الشرعى( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /ماريز أنطون فھمى عبده فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم طب األطفال( بالكلية.

كلية التمريض
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /نادية عبد اللطيف على حسن فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم تمريض صحة المجتمع( بالكلية.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /إيناس السيد محمد فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم العالج الطبيعى الضطرابات الجھاز العصبى العضلى وجراحتھا( بالكلية .

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على تعيين الدكتور  /ھشام السيد السيد الھوارى فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم جراحة الفم والوجه والفكين( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتورة  /غادة برھان محمود أبو حسين فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم أشعة الفم( بالكلية.

كلية الصيدلة
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /عبد العزيز محسن عبد العزيز محمد المحالوى فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم الصيدالنيات والصيدلة الصناعية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /حنان حنا جورجى فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم الكيمياء الصيدلية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /إيھاب فاروق حسن القاضى فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم الكيمياء الصيدلية( بالكلية.

كلية الھندسة
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /ميـادة سـيد محمـود محمـود عبد الرحمن فى)وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم ھندسة المناجم والبترول والفلزات( بالكلية.
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /طاھر محمد أبو ضيف فى )وظيفة مدرس( الشاغرة)بقسم ھندسة القوى الميكانيكية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /شريف صالح صفر فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم الھندسة اإلنشائية( بالكلية.
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 الموافقة على تعيين الدكتور  /فاروق محمد محمد عويس فـى )وظيفة أستاذ(الشاغرة )بقسم ھندسة الطيران والفضاء( بالكلية .

كلية الزراعة
 الموافقة على تعيين الدكتور /حسام محمد صفاء محمد فـى )وظيفة أستاذ( الشاغرة)بقسم اإلنتاج الحيوانى( بالكلية .
 الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد عبد الرحمن عبد الحميد المناوى فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم اإلنتاج الحيوانى( بالكلية.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /شيماء أبو السعود نصر فرج فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم الصحة والرعاية البيطرية( بالكلية.
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /فاتن فتحى محمد حنفى فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم الباثولوجيا( بالكلية.

كلية دار العلوم
 الموافقة على تعيين الدكتور  /فوزى عبد الرازق عبد القادر السيد فى )وظيفةأستاذ مساعد( الشاغرة )بقسم النحو والصرف والعروض( بالكلية.

كلية اإلعالم
 الموافقة على تعيين الدكتورة  /داليا محمد عبد ﷲ محمود حسن فى )وظيفة أستاذمساعد( الشاغرة )بقسم العالقات العامة واإلعالن( بالكلية.

كلية اآلثار
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمود رشدى سالم جبيل فى )وظيفة مدرس(الشاغرة )بقسم اآلثار اإلسالمية( بالكلية.

معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /محمود عبد المنعم محمود محمد فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم علوم الحاسب والمعلومات( بالمعھد.

المعھد القومى لألورام
 الموافقة علـى تعيين الدكتور  /أحمـد عبـد اللطيـف محمـد عبد المولى فى )وظيفةمدرس( الشاغرة )بقسم جراحة األورام( بالمعھد.
 الموافقة على تعيين الدكتور  /رائف رياض كامل بقطر فى )وظيفة أستاذ مساعد(الشاغرة )بقسم األشعة العالجية والطب النووى( بالمعھد.
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معھد الدراسات والبحوث التربوية

 الموافقة علـى تعيين ُك ًل من الدكتور /سعيد عبد الرحمن محمد الدكتور /أيمن سالمعبد ﷲ فى )وظيفة مدرس( الشاغرة )بقسم التربية الخاصة( بالمعھد.
 ،مع إلزام سيادتھا بأداء دورة مھارات الحاسب اآللي المقررة  ،واجتياز مستوى
التويفل المقرر فى اللغة اإلنجليزية  ،وذلك خالل ستة أشھر من تاريخ ھذه الجلسة
وإخطارھا كتابة بذلك  ،وكذلك إلزامھا بحضور دورات تنمية قدرات أعضاء ھيئة
التدريس المطلوبة.

مستشفى الطلبة
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتور  /محمد حسين محمود فاضل فى وظيفةزميل )بقسم جراحة العظام( بمستشفى الطلبة والمعادلة لدرجة مدرس بالكادر
الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م( .
 الموافقة على مذكرة بشأن تعيين الدكتور  /مدحت أحمد فريد محمد فى وظيفة زميل)بقسم أمراض القلب واألوعية الدموية( بمستشفى الطلبة والمعادلة لدرجة مدرس
بالكادر الجامعى وذلك طبقا ً للقانون رقم ) (١١٥لسنة )١٩٩٣م(

تعـــاقـــد
كلية الحاسبات والمعلومات
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتور  /على أحمد صبرىفرغلى )رئيس أبحاث اللغويات الحسابية بشركة أوراكل العالمية واألستاذ الزائر
بجامعة ستانفورد األمريكية من خارج الجامعة للعمل أستاذاً متعاقداً عامالً بقسم علوم
الحاسب بالكلية( لمدة عام اعتباراً من )٢٠١٤/١٠/١م( وبمكافأة قدرھا )٣٠٠٠
جنيه( شھريا ً وذلك فى ضوء القانون نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات
والمستبدلة بالقانون رقم ) (٨٤لسنة ٢٠١٢م .
قرر المجلس الموافقة على تعاقد سيادته للعمل بقسم علوم الحاسب بالكلية اعتباراً
من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.

المعھد القومى لألورام
 بناء على اقتراح المعھد الموافقة على تعاقد األستاذ الدكتور  /أحمد إبراھيمالخضرى )األستاذ السابق بقسم طب األورام بالمعھد( اعتباراً من تاريخ موافقة
مجلس الجامعة  ،مع تحديد قيمة المكافأة المستحقة لسيادته بواقع ) ٣٠٠٠جنيه(
شھريا ً وذلك فى ضوء نص المادة ) (١٢٣من قانون تنظيم الجامعات والمستبدلة
بالقانون رقم ) (٨٤لسنة ٢٠١٢م.
قرر المجلس الموافقة على تعاقد سيادته للعمل بقسم طب األورام بالمعھد اعتباراً من
من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
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نـقـــــل
كلية رياض األطفال
 الموافقة على نقل الدكتورة  /ھدى محمود محمد مزيد )المدرس بقسم العلوماألساسية بكليـة رياض األطفـال جامعـة الفيوم( إلـى )كليـة رياض األطفـال ـ جامعة
القاھرة( وبدرجتھـا الماليـة

تجديد إعارة
كلية العلوم
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /ھناء محمود سالـم )األستاذ المساعد بقسمالجيولوجيا بالكلية( للعمل )بجامعة طيبة بالسعودية( للعام الجامعى الثامن
)٢٠١٥/٢٠١٤م(.

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /أشرف محمد صالح حسين )األستاذبقسم الطب الشرعى بالكلية( للعمل )بدائرة القضاء بأبوظبى باإلمارات( للعام
الجامعى الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /أحمد كمال الدين البتانونى )األستاذبقسم الجراحة العامة بالكلية( للعمل )بمستشفى عيادة الدوحة بقطر( للعام الجامعى
الثامن )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتورة  /منى أحمد محمد أبو الحسن )األستاذالمساعد بقسم الباثولوجيا بالكلية( للعمل )بمستشفى ھادى بالكويت( للعام الجامعى
التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /محمد حمدى عباس )األستاذ المساعد بقسمعالج الجذور بالكلية( للعمل )بقوة دفاع البحرين قيادة الخدمات الطبية الملكية
بالبحرين( فى نطاق العام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذة الدكتورة  /نيفين إبراھيم راجى )األستاذ بقسمطب الفم وأمراض اللثة بالكلية( للعمل )بجامعة المستقبل بمصر( للعام الجامعى
التاسع )٢٠١٥/٢٠١٤م(
 الموافقة على تجديد إعـارة األستاذ الدكتور  /سامح طارق إبراھيم مخيمر )األستاذبقسم جراحة الفم والوجه والفكين بالكلية( للعمل )بجامعة المستقبل بمصر( للعام
الجامعى العاشر )٢٠١٥/٢٠١٤م(

كلية الھندسة
 بناء على اقتراح الكلية عدم الموافقة على تجديد إعارة الدكتور /عمرو نبيل حافظ)المدرس بقسم ھندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكھربية بالكلية( للعمل )بشركة
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أنظمة السيلكون الدقيقة بمصر( للعام الجامعى السابع )٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من
)٢٠١٤/٩/١م(
قرر المجلس الموافقة على تجديد إعارة الدكتور /عمرو نبيل حافظ )المدرس بقسم
ھندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكھربية بالكلية( للعام الجامعى السابع
)٢٠١٥/٢٠١٤م( .

معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 الموافقة على تجديد إعـارة الدكتور  /توفيق محمد يونس )المدرس بقسم بحوثالعمليات بالمعھد( للعمل )بجامعة المجمعة بالسعودية( للعام الجامعى السابع
)٢٠١٥/٢٠١٤م( اعتباراً من )٢٠١٥/٣/١م( حتى )٢٠١٥/٨/٣١م(

منح ألقاب علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على منح الدكتور  /محمد السيد سليمان محمد سليمان )المدرس بقسماألمراض المتوطنة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتور  /خالد محمد عبد المجيد طعيمة )المدرس بقسم طبالحاالت الحرجة بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /رشا عصام الدين عبد العزيز جالل )المـدرس بقسـمطب األطفال بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /نھال محمد السيد الرفاعى)المـدرس بقسـم طباألطفال بالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية العالج الطبيعى
 الموافقـة علـى منـح الدكتـور /إيھاب محمد أبو السعود )األستاذ المساعد بقسمالعالج الطبيعى الضطرابات مراحـل النمـو والتطـور وجراحتھـا عند األطفال بالكلية(
اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ(.
 الموافقة على منح الدكتورة  /نجالء أحمد زكى على )المـدرس بقسـم العالجالطبيعى الضطرابات مراحـل النمـو والتطـور وجراحتھـا عند األطفال بالكلية( اللقب
العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على منح الدكتور  /محمد خليفه سيد زايط )المدرس بقسم أشعة الفمبالكلية( اللقب العلمى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية الھندسة
 بناء على اقتراح الكلية الموافقة على تعيين الدكتور  /محمد سيد بيومى إبراھيـم)األسـتاذ المساعد بقسم ھندسة الطيران والفضاء بالكلية( بوظيفة أسـتاذ فـى ضوء
فتوى األسـتاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعـة .
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وافق المجلس على منح سيادته اللقب العلمى لدرجة أستاذ دون أن يترتب على ذلك
أى التزامات مالية سواء على راتبه أو معاشه .

كلية اآلثار
 الموافقة على منح الدكتورة  /غادة عبد المنعم إبراھيم الدسوقى )المدرس بقسـماآلثار اإلسالمية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

كلية التربية النوعية
 الموافقة على منح الدكتور  /أسامة محمد على حسن )المـدرس بقسـم التربيةالفنية بالكلية( اللقب العلمـى )لوظيفة أستاذ مساعد(.

مسائل تنظيمية
كلية طب قصر العينى
 بناء على مذكرة بشأن تعديل ھيكل المسالك البولية بكلية طب قصر العينى لألعوام) (٢٠١٦ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٤ليصبح عدد ) (٣عام )٢٠١٤م( وعدد ) (٥عام بدالً
من عدد ) (٢عام )٢٠١٥م( عدد ) (٤عام بدالً من عدد ) (٢عام )٢٠١٦م(
قرر المجلس إحالة الموضوع لمجلس الدراسات العليا والبحوث.

كلية التمريض
 الموافقة على مذكرة بشأن تجديد إعتماد الالئحة المالية وضوابط تشغيل جراج كليةالتمريض والمعمول بھا منذ عام )٢٠٠٠م(
 بناء على اقتراح الكليـة الموافقـة علـى إنشاء قسم تعليم التمريض بالكلية قررالمجلس إحالة الموضوع لمجلس شئون التعليم والطالب.

كلية الھندسة
 بناء على خطاب ك ًل من السادة األساتذة:الدكتور /عميد كلية الھندسة.
الدكتور /عميد كلية الصيدلة.
بشأن خصم بدل الجامعة للسادة أعضاء ھيئة التدريس لمن يزيد ندبه عن يوم واحد
أسبوعيا ،قرر المجلس تأجيل تنفيذ القرار اعتباراً مـن الفصل الدراسى الثانى .

معھد البحوث والدراسات االفريقية
 بناء على اقتراح المعھد الموافقة على إنشاء درجة دكتوراه الفلسفة للتراث العالمىبنظام التعليم عن بعد
قرر المجلس إحالة الموضوع لمجلس الدراسات العليا والبحوث.
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إدارة الجامعة
 الموافقة على مذكرة بشأن عدم صرف أى تكاليف من حساب التكافل االجتماعىللطالب الراسبين فى جميع مراحل التعليم بالجامعة
 الموافقة على مذكرة بشأن الحساب الختامى بجامعة القاھرة للعام المالى)٢٠١٤/٢٠١٣م(.
 الموافقة على خطاب السيد مساعد مدير عام اإلدارة العامة لرعاية الشباب لالنتفاعبالمنشأت الرياضية
 الموافقة على مذكرة بشأن حضور ك ًل من السادة األساتذة:الدكتور /مديــر عــام المستشفيـات الجامعـية.
الدكتور /مدير مستشفى قصر العينى التعليمى الجديد.
الجلسـات المقـررة لمجلـس الجامعـة
 الموافقة على تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٩م(بشأن ضوابط األعذار وإيقاف القيد وإعادة القيد للدراسة بكليات الجامعة ومعاھدھا ،
مع بحث آلية تحديد العذر القھرى.
 الموافقة على مذكرة بشأن وضع ضوابط صرف المنحة الشھرية المقررة للسادةمعاونى أعضاء ھيئة التدريس )المعيدين والمدرسين المساعدين( بكليات الجامعة
ومعاھدھا
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصيةبشأن وجوب حصول المعيدين القائمين بالتدريس باللغة اإلنجليزية والمعيدين على
دورة مھارات التدريس  TKTكشرط تعيين
قرر المجلس إحالة الموضوع لمجلس الدراسات العليا والبحوث.
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصيةبشأن وجوب مراجعة الرسائل العلمية واألبحاث وإجراء التدقيق اللغوى عليھا عن
طريق المركز
قرر المجلس إحالة الموضوع لمجلس الدراسات العليا والبحوث.
 بناء على تقرير اللجنة المشكلة لتقييم المنظومة البحثية بجامعة القاھرةقرر المجلس استمرار اللجنة برئاسة األستاذ الدكتور /حسـين مصطفي موســي خالـد
وله أن يستعين بمن يشاء من المختصين من داخل الجامعة أو خارجھا لوضع
مقترحات تنفيذية وتنفيذھا مع توجيه الشكر لھذه اللجنة.
 الموافقة على مذكرة بشأن مد فترة تعاقد الشركة المنفذة لحزم برامج نظم معلوماتالطالب بجامعة القاھرة  ،مع استمرار اللجنة المشكلة لرقمتة الجامعة وھى لجنة
دائمة للتواصل مع الكليات مع توجيه الشكر للجنة.
 بناء على خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز اللغات األجنبية والترجمة التخصصيةبوجوب حصول كل من يقوم بالتسجيل لنيل درجة الماجستير من أية كلية تستخدم
اللغة اإلنجليزية فى أبحاثھا ورسائلھا العلمية على دورة الكتابة األكاديمية لألبحاث
والرسائل العلمية
وافق المجلس على ضرورة حصول من يقوم بالتسجيل لنيل درجة الماجستير
والدكتوراه بأحد اللغات األجنبية على دورة الكتابة األكاديمية لألبحاث والرسائل
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العلمية وذلك فى الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص التى من بين أنشطتھا
الدورات التدريبية بالتنسيق مع الكليات المختلفة.

شئون أعضاء ھيئة التدريس
كلية العلوم
 بناء على مذكرة بشأن عودة الدكتورة  /ھويدا محمد عماد الدين للتدريس كأستاذمساعد بقسم النبات بكلية العلوم بعد سداد المبالغ المستحقة على سيادتھا
قـــرر المجلــس إرجــاء الموضــــوع.

كلية طب قصر العينى
 بناء على اقتراح الكلية عدم الموافقة على مد المھمة العلمية للدكتورة  /أميرةمحمد إبراھيم عثمان )المدرس بقسم التوليد وأمراض النساء بالكلية( بانجلترا ،
وافق المجلس على اقتراح الكلية  ،مع منح المذكورة مھلة شھر للعودة وإال عرض
على مجلس الجامعة القادم قرار إنھاء خدمة سيادتھا .
 بناء على مذكرة بشأن حالة الطبيب  /طارق محمد عبد الرحيم المدرس المساعدبقسم الفسيولوجيا بكلية طب قصر العينى  ،وذلك على الوجه المعروض.
قرر المجلس إعادة الموضوع للكلية إلبـداء الرأى.

كلية الحاسبات والمعلومات
 بناء على مذكرة بشأن حالة الدكتور  /أسامة محمد أنيس إبراھيم شتا المدرسبقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات
قرر المجلس إحالة الموضوع لألستاذ الدكتور المستشار القانونى.

مد االجازة الدراسية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على مد اإلجازة الدراسية للطبيب  /باسم متى ناشد حنا المدرس المساعدبقسم جراحة األذن واألنف والحنجرة بالكلية لمدة عام سابع اعتباراً من
)٢٠١٤/٧/١م( بدون مرتب
 بناء علٮاقتراح الكلية الموافقة على مد اإلجازة الدراسية للطبيب /كريم أحمد عبدالغفار الشرقاوى المدرس المساعد بقسم جراحة العظام بالكلية لمدة عام سابع
اعتباراً من )٢٠١٤/٧/١م( بدون مرتب
قرر المجلس تكليف كلية طب قصر العينى استدعاء واعتباره منقطعا ً عن العمل ويتم
إرسال إنذاران فى مدة شھر من األن وإذا لم يعد تنتھى خدمته.

تعديل لوائح
كلية اآلداب
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/١٠/١٥م( القاضى بالموافقة على استمرار تجميد العمل بنص المادتين )٢٤
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فقرة " "٨و ٢٨فقرة " ("١٢من الالئحة الداخلية للكلية تحت بند شروط منح
درجتى )الماجستير والدكتوراه( للعام الجامعى )٢٠١٥/٢٠١٤م( بكلية اآلداب

كلية طب قصر العينى
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/١٠/٢٠م( القاضى بالموافقـة علـى تعديل بعض بنود الئحة حساب
خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لكلية طب قصر العينى بعد إجراء التعديالت التى
أشار إليھا المستشار القانونى للجامعة

كلية الھندسة
 الموافقة علٮقرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/١٠/١٩م( القاضى بالموافقة على إجراء تعديل المادة ) (٣٣من الالئحة
الداخلية )مرحلة البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة بكلية الھندسة

إدارة الجامعة
 الموافقة على مذكرة بشأن تعديل واستحداث بعض المواد بالالئحة األساسية للوحدةذات الطابع الخاص بمستشفى القصر العينى التعليمى الجديد
على أن يطبق المادة االنتقالية لمرة واحدة فقط مع توجيه الشكر إلدارة المستشفى.
 فيما يتعلق بالتعديالت التى تمت على مقترح الئحة جوائز الجامعة وفقا ً لقرارمجلس الجامعة بتاريخ )٢٠١٤/٩/٢٩م(
قـرر المجلـس عرض الموضوع على المجلس فى جلسة قادمة.

اتفاقيات تعاون
كلية اإلعالم
 بناء على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/٤/١٥م( القاضى بالموافقة على مذكرة التفاھم بين )جامعة القاھرة ـ كلية
اإلعالم( و )جامعة فلسطين والبرنامج التنفيذى لھا(
قــرر المجلـس إرجـــاء الموضــــوع .

إدارة الجامعة
 بناء على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة النيل للتعاون فى مجال تقنيةالنانو .
قـــرر المجلــس إرجــاء الموضــــوع.

وحدات ذات طابع خاص
كلية اآلداب
 الموافقة قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/١٠/٢٠م( القاضى بالموافقـة علـى إعادة فتح مركز الدراسات األرمينية
)وحدة ذات طابع خاص( تابعة لكلية اآلداب
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كلية الزراعة
 الموافقة على قرار مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته المنعقدةبتاريخ )٢٠١٤/١٠/٢٠م( القاضى بالموافقـة علـى فصل مركز بحوث ودراسات
التنمية الريفية عن مركز اإلستشارات الزراعية وإعادته ككيان مالى وإدارى مستقل
)وحدة ذات طابع خاص( تابعة لكلية الزراعة

تبرعات وھدايا
كلية الصيدلة
 الموافقة على قبول التبرع المقدم من السيدة الدكتورة /خالدة أحمد القطامى )كويتيةالجنسية( عبارة عن شيك بمبلغ  ٣٠,٠٠٠ألف جنيه )ثالثون الف جنيھا ً مصريا ً ال
غير( لدعم التعليم والطلبة المحتاجة بالكلية مع الشكر.

كلية الھندسة
 الموافقة على قبول التبرعات المقدمة من : -١مؤسسة خلف الجبتور لألعمال الخيرية بمبلغ ) ٥٠٠,٠٠٠خمسمائة ألف دوالر
أمريكى( وذلك إلنجاز أعمال تطوير مبنى عمارة .
 -٢خريجى قسم ھندسة االلكترونيات واالتصاالت الكھربية وھى عبارة عن مجموعة
من األجھزة فى مجال Wimx Wireless Commu nication systemذلك
الستفادة الطالب فى معامل القسم والتى بلغت القيمة التقديرية لھا ) ٢٠٠,٠٠٠مأتين
ألف جنيھا ً الغير( .
 -٣المھندس  /أحمد جمال خضير ـ خريجى قسم ھندسة االلكترونيات واالتصاالت
الكھربية وھى عبارة عن وحدة تدريب على مصفوفات البوابات المبرمجة والتى تقدر
قيمتھا بحوالى ) ١٠,٠٠٠عشرة األف جنيھا ً مصريا ً( مع الشكر.

كلية دار العلوم
 الموافقة على قبول التبرع المقدم من الدكتورة /مايسة عبد ربه سافوح بمبلغوقدره ) ٢٠,٠٠٠عشرون ألف جنيھا ً( لشراء شھادات استثمار المجموعة )ب( على
أن تكون الشھادات باسم المرحوم /حسام الدين حسن طبل بغرض االنفاق من ريع
الشھادات على الطالب المحتاجين بالكلية مع الشكر.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على قبول الھدية المقدمة من الدكتورة /خالدة أحمد القطامى بمبلغ ٣٠,٠٠٠ألف جنيه )ثالثون ألف جنيھا ً مصريا ً ال غير( لشراء كمبيوتر محمول
للطالب المحتاجين مع الشكر.
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شئون الطالب
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على االلتماس المقدم من اللواء  /جمال توفيق أحمد خليل بشأن نقلكريمته الطالبة /مروة جمال توفيق أحمد خليل من كلية طب بنى سويف إلى كلية طب
قصر العينى نظراً لظروف ا كلية طب الفم واألسنان:

كلية طب الفم واألسنان
 بناء على االلتماس المقدم من الطالب /أحمد عباس محمد المحمدى المقيد بالفرقةاألولى بكلية طب الفم واألسنان.
قرر المجلس إحالة الموضوع لمجلس شئون التعليم والطالب.جتماعية وإنسانية
خاصة

كلية الصيدلة
 الموافقة على قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ)٢٠١٤/١٠/١٥م( القاضى بالموافقة على إيقاف قيد الطالبة /دينـا مجـدى عبد
الحميد المقيدة بدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية للعام الجامعى
)٢٠٠٦/٢٠٠٥م( اعتبـاراً مـن )٢٠١٤/٣/٢٤م( حتـى )٢٠١٥/٣/٢٣م( ) ٨شھور
باقى العام الثالث  ٤ +أشھر من العام الرابع( لمرافقة الزوج بكلية الصيدلة
 الموافقة على خطاب األستاذ الدكتور مدير مكتب الوافديـن والتبادل الطالبى بشأناستفسار األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عن الحالة الدراسية للطالب الروسى  /رامى
ناجى حسين محمد الذى تم ترشيحه للدراسة بكلية الھندسة والحاصل على منحة
دراسية من الحكومة الروسية
مع دراسة تخفيف األعباء عن كلية الھندسة.

اجـــازة
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على منح الدكتورة  /حنان فوزى سليمان المدرس بقسم طب الحاالتالحرجة بالكلية إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية األسرة )الوالدة( لمدة ثالثة شھور
اعتباراً من )٢٠١٤/١٠/١٥م( وذلك فى ضوء نص المادة رقم ) (٩٣من قانون
تنظيم الجامعات

تجديــد اجــازة
كلية التجارة
 الموافقة على تجديد األجازة الخاصة للدكتور /جمال صالح الدين عوض )المدرسبقسم المحاسبة بالكلية( بدون مرتب لرعاية األسرة )الزوجة( لمدة ثالثة شھور
اعتباراً من )٢٠١٤/١٠/١٣م( وذلك فى ضوء نض المادة ) (٩٣من قانون تنظيم
الجامعات
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احالة للمعاش
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على إحالة األستاذ الدكتور  /محمد مصطفى فوزى غـز )األستاذ بقسـماألمـراض الجلديـة بالكلية( للمعاش المبكـر اعتبـاراً مـن )٢٠١٤/٩/١م( طبقا ً لقواعد
التيسير

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على إحالة األستاذ الدكتور  /مختار ممدوح عبد اللطيف )األستاذ بقسمجراحة الفم والوجه والفكين بالكلية( للمعاش المبكر اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١م( طبقا ً
لقواعد التيسير.

كلية الھندسة
 الموافقة على إحالة الدكتور  /محمـود عبـد السالم طـه )األستاذ المساعد بقسمالھندسة اإلنشائية بالكلية( للمعاش المبكر اعتباراً من )٢٠١٤/١٠/١م( طبقا ً لقواعد
التيسير.

إنھاء خدمــة
كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى
 الموافقة على اعتبار الدكتور /حسام محمد سمير عبد السالم إبراھيم )المدرسبقسم التنمية العمرانية اإلقليمية بالكلية( مستقيالً من عمله واعتبار خدمته منتھية
اعتباراً من )٢٠١٤/١/١م( عقب إنتھاء إجازته لمرافقة الزوجة طبقا ً لنص المادة
) (١١٧من قانون تنظيم الجامعات.
مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية
والجامعة.
 الموافقة على اعتبار الدكتور /محمود عبد ﷲ عثمان عاكف )المدرس بقسم التنميةالعمرانية اإلقليمية بالكلية( مستقيالً من عمله واعتبار خدمته منتھية اعتباراً من
)٢٠١٣/٩/١م( عقب إنتھاء إجازته لمرافقة الزوجة طبقا ً لنص المادة ) (١١٧من
قانون تنظيم الجامعات.مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليه من
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
 الموافقة على اعتبار الدكتور /متولى فتحى متولى محمد إمام )المدرس بقسمالتنمية العمرانية اإلقليمية بالكلية( مستقيالً من عمله واعتبار خدمته منتھية اعتباراً
من )٢٠١٣/١٢/٩م( عقب انتھاء إجازته لمرافقة الزوجة طبقا ً لنص المادة )(١١٧
من قانون تنظيم الجامعات.مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليه من
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

المستشفيات الجامعية
 الموافقة على اعتبار الدكتورة /ھالة محمد على رأفت )االستشارى المساعدالمتفرغ بالمستشفيات( مستقيلة من عملھا واعتبار خدمتھا منتھية اعتباراً من
)٢٠١٢/٨/١م( بسبب انقطاعھا عن العمل طبقا ً لنص المادة ) (١١٧من )قانون
تنظيم الجامعات(.
مع إلزام سيادتھا بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليھا من التزامات مالية قبل
المستشفيات الجامعي

اسـتقـــاالت
كلية طب قصر العينى
 -١بناء على اقتراح الكلية احتساب فترة االنقطاع من )٢٠١٣/١٠/٣١م( حتى
)٢٠١٤/٦/٣٠م( للدكتـور  /أشرف عزت عبد الصمد عطية )األستاذ المساعد بقسم
التخدير بالكلية( إجازة مرضية على أن تكون بدون مرتب.
 -٢قبول استقالة سيادته اعتباراً من )٢٠١٤/٧/١م(عقب إنتھاء اإلجـازة المرضية
لظروف شخصية وعائلية .،
● القــرار  :وافق المجلس على اقتراح الكلية ،مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد يكون
مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـورة  /عائشة عباس العوضى)المدرس بقسم الطفيليات بالكلية( اعتباراً من )٢٠١٤/١٠/١م( للھجرة إلى
الواليات المتحدة األمريكية مع إلزام سيادتھا بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليھا من
التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـور  /شريف على أحمد صقر)المدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية( اعتباراً من )٢٠١٤/٦/١م(عقـب إنتـھاء
اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجة مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد
يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية والجامعة.
 الموافقة على قبول االستقالة المقدمـة مـن الدكتـور  /أحمد محمد حافظ سليمان)المدرس بقسم نظم المعلومات بالكلية( اعتباراً من )٢٠١٤/٩/١٢م(عقـب إنتـھاء
اإلجازة الخاصة الممنوحة لسيادته لمرافقة الزوجة
مع إلزام سيادته بسـداد مـا قد يكون مستحقا ً عليه من التزامات مالية قبل الكلية
والجامعة.

