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ﺗعيين
رقم القرار

القرار

التاريخ

١١٠٣

 ٢٠١٧/٠٨/٢٨مادة) :(١ﺗعيين السيدة اﻷستاذ الدكتور  /سلوى كمال عبدالحفيظ -
اﻷستاذ ورئيس قسم الرياضيات والفيزيقا وكيﻼًلكلية الهندسة
لشئون الدرسات العليا والبحوث لمدة ثﻼث سنوات اعتبارا من
.٢٠١٧/٨/١
مادة) :(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القررار،،،،،،،

١١٢٢

 ٢٠١٧/٠٨/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور /جمال أمين ﷴ غانم رئيسا ً
لمجلس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة  -جامعة القاهرة اعتبارا
من  ٢٠١٧/٨/١٠حتى ٢٠١٨/٧/٢٨ﺗاريخ بلوغه سن اﻻحاله
للمعاش ،مع إبقاء سيادﺗه حتى  ٢٠١٨/٧/٣١نهاية العام الجامعى
 ٢٠١٨/٢٠١٧أو حدوث اى ﺗغيير يطرأ بالقسم أيهما أقرب.
مادة):(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.

١١٢٧

 ٢٠١٧/٠٨/٢٩مادة) :(١ﺗعيين السيد اﻷستاذ الدكتور /رمزى جورج رمزى أستينو
رئيسا ً لمجلس قسم بساﺗين الفاكهه بكلية الزراعة  -جامعة القاهرة
لمدة ثﻼث سنوات اعتبارا من . ٢٠١٧/٨/١
مادة):(٢يصرف لسيادﺗه البدل المقرر إعتبارا من ﺗاريخ القيام بهذا
العمل.
مادة):(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
ﺗعيين بالتكليف

رقم القرار

١١١٧

القرار

التاريخ

 ٢٠١٧/٠٨/٢٩مادة) :(١يعين بالتكليف بوظائف معيدين بكلية الصيدلة للعام
الجامعى  ٢٠١٧/٢٠١٦السادة الموضح أسماؤهم فيما يلى باﻷقسام
المبينة قرين اسم كل منهم وعددهم )(٢٦ستة وعشرون )(٢١
الفصلين الدراسيين دوري مايو (٥) ، ٢٠١٥،٢٠١٦صيدلة
اكلينيكية )ساعات معتمدة(دور مايو  ٢٠١٦وهم أوائل خريجي
الكلية والمستوفون لشروط و قواعد التكليف وهم-:
كلية الصيدلة منه ﷲ مجدي سيد

الكيمياء العضوية

ممتاز

اسراء كمال ﷴ

الصيدلة اﻹكلينيكية)ساعات معتمدة(

ممتاز

سماح عصام صابر

الصيدلة اﻹكلينيكية)ساعات معتمدة(

ممتاز

نورهان ﷴ سيد

الصيدلة اﻹكلينيكية)ساعات معتمدة(

ممتاز

صفيه عبدالفتاح عبدالرحمن الكيمياء الحيوية

ممتاز

الكيمياء التحليلية

ممتاز

مينا وديع ابراهيم
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ﺗعيين بالتكليف
رقم القرار

القرار

التاريخ
كلية الصيدلة ﺗقى ثروت عبدالعظيم
رنا صبرى أنور ليثى

الميكروبيولوجيا والمناعة)ساعات معتمدة(

أﻻء مجدى عبدالوهاب

الكيمياء العضوية

نورهان خالد محمود

اﻷدوية والسموم

ممتاز

ممتاز

)ساعات معتمدة(

مريهان اسامه عبدالغنى

العقاقير

ممتاز

سمر مجدى حامد

العقاقير

ممتاز

أيه سيف الدين عبدالعليم

العقاقير جيد جدا

احمد سعيد ﷴ

العقاقير جيد جدا

عبدالحميد ﷴ عاطف

الكيمياء التحليلية

ممتاز

فاطمه حسين غازى

الكيمياء الصيدلية

ممتاز

ممتاز

أحمد عادل حامد

العقاقير

عﻼ عﻼء حامد

الكيمياء الصيدلية

شيماء عطيه ﷴ عطيه

الميكروبيولوجيا والمناعة

أسراء طه عبدالعزيز

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

ممتاز

أسماء اشرف ﷴ

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

ممتاز

اسﻼم ﷴ عادل

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

ممتاز

كريمة ﷴ علوان دياب

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

ممتاز

صادق احمد صادق

الصيدﻻنيات والصيدلة الصناعية

ممتاز

ريهام عﻼء الدين جميل

الميكروبيولوجيا والمناعة)ساعات معتمدة(

ايمان سعيد صالح

١١١٧

الكيمياء العضوية

ممتاز

ممتاز

الكيمياء الصيدلية

ممتاز
ممتاز

ممتاز

ممتاز

 ٢٠١٧/٠٨/٢٩مادة):(٢يصرف مرﺗب سيادﺗهم إعتبارا من ﺗاريخ إستﻼمهم العمل
بالكلية.
مادة) :(٣علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما
يخصه.
الغاء ﺗكليف

رقم القرار

١١٢٨

التاريخ

القرار

 ٢٠١٧/٠٨/٣٠أوﻻ :الغاء ﺗكليف السيد  /ﷴ ثروت ﷴ إبراهيم بوظيفة فنى
ﺗمريض رابع م الدرجة الرابعه بمجموعة الوظائف الفنية )ﺗمريض
وصحة عامة( بالمعهد القومى لﻸورام وذلك ﻻلتحاقه بكلية
التمريض  -الجامعة البريطانية.
.ثانيا :علي الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه
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الغاء ﺗكليف
رقم القرار

١١٢٩

القرار

التاريخ

 ٢٠١٧/٠٨/٣٠أوﻻ :الغاء ﺗكليف السيد  /ﷴ عبدالعظيم عبدالمعز حسانين بوظيفة
فنى ﺗمريض رابع م الدرجة الرابعه بمجموعة الوظائف الفنية
)ﺗمريض وصحة عامة( بمستشفى الطلبه وذلك ﻻلتحاقه بكلية
التمريض  -الجامعة البريطانية.
ثانيا :علي الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
ندب

رقم القرار

١٠٧٣

القرار

التاريخ

 ٢٠١٧/٠٨/١٦مادة):(١ندب السيد اﻷستاذ الدكتور /رجب محمود احمد طاجن -
أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة للعمل مستشارا
قانونيا ً بالمكتب القانونى بجامعة القاهرة وذلك لمدة عام.
مادة):(٢علي جهات الجامعة المختصة ﺗنفيذ هذا القرار ويعمل به
من ﺗاريخ صدوره.
ﺗكليف

رقم القرار

التاريخ

القرار

١٠٥٩

 ٢٠١٧/٠٨/١٥مادة) :(١ﺗكليف السيدة  /نورة ﷴ ﺗوفيق )كبير أخصائيين وثائق
ومكتبات بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف المكتبات
والوثائق(بأعمال مدير إدارة المكتبة بكلية اﻷداب لحين إخاذ
إجراءات شغل الوظيفة باﻹعﻼن طبقا ً لقانون الخدمة المدنية رقم
)(٨١لسنة .٢٠١٦
مادة) :(٢علي الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار والعمل به من
ﺗاريخ صدوره.

١١٠٨

 ٢٠١٧/٠٨/٢٩مادة) :(١ﺗكليف السيد اﻷستاذ  /كرم عبدالعزيز على شاهين  -كبير
أخصائيين  -خدمات إجتماعية للقيام بأعمال مدير عام اﻻدارة العامة
لشئون المدن الجامعة ولحين اﻹنتهاء من إجراءات شغل
الوظيفة.طبقا للقانون )(٨١لسنة  ٢٠١٦وﻻئحته التنفيذية.
مادة):(٢علي الجهات المختصة ﺗنفيذ هذا القرار والعمل به من
ﺗاريخ صدوره.
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