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جملس

اجلامعة

أمانة مجلس الجامعة

محضــر مجلــس الجامعــة
الجلسة الخامسة والتسعون بتاريخ 2112/2/11م

اجللسة

الثالثة و
الثالثون

اجتمع مجلس الجامعة في الساعة الثانية عشر ظهر يوم األحد الموافق 2172/2/71م بقاعة
االجتماعات بإدارة الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور /على محمد شمس الدين – رئيس الجامعة -:
/3/32
وبحضور كالً من -:
3002
أعضاء من ذوى الخبرة -:
م
نائـــب رئيـــس مجلــــس
 .1معــالي المستشـار  /إسماعيل صديق محمــد راشــد
الدولـــة
نواب رئيس الجامعـــــة -:
حمضر
 .2األسـتاذ الدكـتور /عبد الرحيم سعد محمد شولــح
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراساتجملس
العلــــــــــيا والبحوث
اجلامع
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع
 .2األسـتاذ الدكـتور /جمال إسـماعـيل خليـــــــــــل
ة
وتنمية البيــــــئة
اجللس
نائب رئيس الجامعة لشئون التعلـــــــــــــــيم
 .4األسـتاذ الدكـتور /سليمان محمد مصطفى إسـماعيل
ة
والطــــالب
الرابعة
ومن العمـــــــــــــــــــــداء -:
الثال
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية الحاسبات
 .5األستاذ الدكتور  /محمــد صالح الدين الســـــيد
ثون
والمعلومات
بتاري
كلــــــــــية
عمـــــــــــيد
 .6األستاذ الدكتور  /أحمد عبد الرحيـم عبد الرحيم
/32
التجـــــــــــــــــارة
/3
كلــــــــــية
عمـــــــــــيد
 .1األستاذ الدكتور  /الشــحات إبراهيم محمد منصـور
300
الحقـــــــــــــــــوق
2م
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية اآلدابـــــــــــــــ
 .8األستاذ الدكتور  /عبد اللطيـــف محمــد الصبــاغ
القائم بأعمال عمــــــــيد كلـــية الفنون
 .9األستاذ الدكتور  /ياســـــر محمد سهــــــــــــيل
حمضر
التطبيقيــة
جملس
القائم بأعمال عمــــــيد كلـــــية
 .11األستاذ الدكتور  /محمــود عبد الصبــور محمـــود
اجلامع
التمريـــــــــــض
ة
الطــــب
كلــــــية
عمــــــــــيد
 .11األستاذ الدكتور  /توحـــيد محمـــد محمد موافـي
اجللس
البشـــــــــــرى
ة
عمــــــــــيد كليـــــــــة الهندســــــة
 .12األستاذ الدكتور  /محمــد الســـيد علي بســيوني
الرابعة
ببنـــــها
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية التربـــــــــــــيةالثال
 .12األستاذ الدكتور  /أشـــــــــرف أحمد عبد القـادر
ثون
التربية
كلــــــــــية
عمـــــــــــــــيد
 .14األستاذ الدكتور  /حســـــــــين درى أباظــــــــة
بتاريخ
الرياضيــة
بتاريخ

/32
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حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

300
2م

محضر مجلس الجامعة
.15األستاذ الدكتور /محمــــد السيد صبحى أبو سـالم
البيطــــرى
.16األستاذ الدكتور  /ماهـــــــــــــــر حسب النبـى
 .11االستاذ الدكتور  /علــــــي عــــــــــبد الـودود
 .18االستاذ الدكتور  /عبد هللا أحمــــــــــد ســـعد
بشبرا ً
 .19االستاذ الدكتور  /محمد عبد هللا حسن الفخــرانى
العلــــــــــــوم
وقد دوعي إلى الحضور :
 .21السيــــــدة  /أمينـــــة محمـــــد أنــــــــور
الماليــــــة
 .21السيــــــدة  /سهـــــــير حســــــن عبدالعـ ال
اإلداريــــة
 .22الطـــالب  /محمــــد شــــوقي أبو الخــــــــير
بنها )
تولى أمانـــــــة المجلس -:
 الســـــــــيد  /فتحى عبد العظيم محمد عمر
المجلــــــــس )

عمـــــــــــــــيد

كلــــــــــية

2
-2حمضر

الطب

جملس

اجلامعة

عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية الزراعــــــــــــة
عن عمــــــــيد كلــــــــــية التربية النوعــــــية
الثالثة و
القائم بأعمال عمــــــــــــيد كلية الهندســـة
اجللسة

الثالثون

القائم

بعمل

عمـــــــيد

بتاريخ

كلـــــــية

/3/32
3002

أمين الجـــــــامعة المساعد للشئــــــونم

أمين الجـــــــامعة المساعد للشئــــــون

" بسم اهلل الرمحن الرحيم "

حمضر

( رئيس اتحاد طالب جامعة

جملس
اجلامع
ة

( مديــــــر عــــــام أمانــــــة

اجللس
ة

الرابعة
الثال
ثون

بتاري

استهل األستاذ الدكتور \ رئيس الجامعة الجلسة مرحبا بالسادة أعضاء المجلس الموقر على
هذه الجلسة متمنيا للجميع دوام التوفيق و التقدم ثم بدء حديثه قائال .
/3
يسعدني أن أرحب باألستاذ الدكتور /عادل الفالح – ممثل نادي أعضاء هيئة التدريس  ،واألستاذ300
الدكتور /غازي عصاصة – مستشار رئيس الجامعة لنظم تكنولوجيا المعلومات  ،واألستاذ الدكتور2/م
علي عبد الودود – األستاذ بكلية التربية النوعية على حضورهم معنا هذه الجلسة وأقدم لهم التهنئة
جميعا ً ول لسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على بداية الفصل الدراسي الثاني  ،كما أحبحمضر
جملس
أن أتقدم أيضا ً بالشكر للجميع على الجهد المبذول في الفصل الدراسي األول.
اجلامع
كما يجب علينا في هذا المجلس أن نذكر بالخير أرواح الذين وافتهم المنية من أسرة الجامعة فإننا نتقدم
ة
بخالص العزاء و المواساة ألسرهم :
اجللس
المرحوم الدكتور  /ناصر غازي – المدرس بقسم المساحة بكلية النهندسة بشب ار.
ة
المرحووم والوود األسوتاذ الوودكتور  /منى محمىد عبىىد الىرحمش عشى
ىحةرابعة
– أسىاا بقسىم الصى ال
سل كيات

حضورهم/32

الثال

المرحوم والد األستاذ الدكتور

رعاية الحي اش بكلية الط البيطري بمشاهر.
 /إقب ىال محمد عادل إبراهيم – أس ىاا بقسىم مراقبة األغ ية بتاريخ
/32
بكلية الط البيطري بمشاهر.
ثون

/2
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المرحوم شقيق األستاذ الدكتور
المرحــــوووـومة شوووقيقة زوجوووة األسوووتاذ الووودكتور

 /محمد بدير األلفي – عميد كلية الزراعة ( األسبق ).
 /جىىابر س ى ىاري– أس ى ىاا بقس ى ىم
اجلامعة

المحاصيل

اجللسة

المرحومة بنت شقيقة األستاذ الودكتور /

بمشاهر.

جملس

بكلية الزراعة بمشاهر .
عىزت رىرا الايىاط – األس ىاا بكليىة الز ارعىة
الثالثون

الثالثة و
بتاريخ

المرحوم زوج شقيقة األستاذ الدكتور/

إيم ىاش أب الغي ىط – رئيس قس ىم البسى ىاايش
3002
بكلية الزراعة بمشاهر.
صابر السيد عفيفي – الم ظف بمركز البح ث الزراعية بكلية الزراعة بمشاهر.م
قاسم عفيفي عبده – الم ظف بكلية الزراعة بمشاهر.
أب ى السى ى ىع د محمىىد أحمىىد – عميىىد كليىىة الاربيىىة (حمضر

/3/32

المرحوم األستاذ /
المرحوم األستاذ /
المرحوم وة حموواة األسووتاذ الوودكتور/

السابق ).

جملس

المرحومة والدة الدكتورة /
المرحوم األستاذ /
المرحوم والد األستاذ الدكتور /

البشري.

ميررت الدي – بقسم المناهج طرق الادريس بكلية الاربية.
رزق محف ظ أحمد – الم ظف بمعامل قسم الفيزياء بكلية العل م.
ة
عادل مرز ق – أساا الباث ل جيا اإلكلينيكية بكليىة الطى اجللس

المرحوم وة والوودة األسووتاذ /

الرياضية.

المرحوووم والوود الوودكتور/

الن عية.

المرحوم والد الدكتورة /

اجلامع

ة

السىىيد سىىليماش أحمىىد – مىىدير عىىام الشىىئ ش الماليىىة بكليىىة الاربيى الىةرابعة
الثال
ثون

هىىاني شىىفيق رمىىزي – المىىدرس بقسىىم اكن ل جيىىا الاعلىىيم بكليىىة الاربيىىة

بتاري
/32

رشىىا صبحي رؤاد ال كي ىىل – المدرس المساعد بقسم القان ش المدني
بكلية الحق ق300 .
حس ىىني مهىراش  -كيىىل كليىىة الانجىىارو لشىىئ ش الاعلىىيم2م
/3

المرحوووم حمووا األسووتاذ الوودكتور /
الطال

بكليىة الاجىىارو ببنىها.

حمضر

جملس

ثم تحدث األستاذ الدكتور  /على شمس الدين – رئيس الجامعة عن العديد من الموضوعات الهامة و هي

( مفهوم المؤسسية )

اجلامع
ة

اجللس

أكد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة على تطبيوق مفهمووم المؤسسوية قوائالً  -:أنى

يجى

ة

علينىا اىالل الفاىرو القادمىة أش نقى م

الرابعة

بم اصلة اإلجاماعات الاي هدرها األ ل ه االنصىات االسىاماإ إلى أراء أركىار السىادو أعضىاء هيئىة الاىدرالثال
يس

العامليش ماهي المشىاكل الاى اى اجههم العمىل على حلهىا ج ال يجى
لغىىة ح ى ار حا ى نسىىاطيء االراقىىاء بالعمليىىة الاعليميىىة ج كمىىا يج ى

ثون

علينىا أش نامسى بأرائنىا أش يكى ش بيننىا

عل ى كىىل عميىىد أش يعط ى

حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

بتاريخ

32ىة/
كىىل كيىىل بالكليى
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
سىىلطاا الكاملىىة لم اجهىىة ماطلبىىات احاياجىىات الطلبىىة ج ل ى ا يج ى

كىىل منىىا أش يق ى م بىىد ره رىىي حىىل جميىىء
جملس

اجلامعة

المشىىاكل ج مىىء إعطىىاء كىىل مىىدير سىىلطاا رىىي اااىىا الق ى اررات
اغييرات اصالحات ج هرية ر ااجاه المؤسسية الىاال

عل ى

5
-5حمضر

ل ى ايسىىي اجر للعمىىل ج كىىل ه ى ا يحاىىاا أيضىىا إل ى

اجللسة

أش و
مىش المركزيىة االلاىزام بىالاغيير ج ال يبىدأ هى ا إالالثالثة
الثالثون

يشىىعر كىىل رىىرد بالجامعىىة بىىأش هنىىا إدارو عادلىىة ج هى ا كلى اليىىام إال بانفيى منظ مىىة القىىيم الحاكمىىة مىىش المر نىىة

بتاريخ

المسئ لية االلازام العدالة انظيم ال قت دعم عالقات جميء االرراد ر إطار الجامعة.

/3/32
3002

القـــــرار  -:أحيــط المجلـــس علمــا ً.

م

( مطالب العاملين )
ثم أوضوح األسوتاذ الودكتور /رئويس الجامعوة  :بأنى قىد اىم اإلافىاق رىي المجلىس األعلى للجامعىات على
مطالب العاملين ) بالجامعات بالفعل ام اقديم مس دو بالمطال
األسىىاا الىىدكا ري زيىىر الاعلىىيم العىىالي له ى ه المطال ى

كثيىر مىش (حمضر

جملس

الاي ام الا ارق عليها اش هنا افهم مىش السىيد

ج يعمىىل جاهىىداج عل ى احقيقهىىا بالفعىىل هنىىا

اجلامع

مشىىا رات ة

اجللس

دائمة بيش سيادا السيد زير الماليىة لاى رير المى ارد الماليىة الالزمىة لمعالجىة مشىكلة ضىغف األجى ر محا لىة

ة

اافيىىف األعبىىاء األسىرية عىىش كاهىىل العىىامليش لكىىش البىىد مىىش األاى رىىي اإلعابىىار ا
ىاديةرابعة
مرعىىاو الظىىر ف اإلقاصى ال
الثال

الاي امر بها البالد.
كما أكد االستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة عل

ثون

ضر رو اعادو هيكلة جميء المكارآت عمل ن إ مش العدالة بحيثبتاري

يك ش الا زيء أكثر عدالج العمل عل ا رير م ارد جديدو ريج

عل كل ال حدات ات الطابء الاا

اعمل اناج لكي يك ش هنا دال إضاري للجامعة.
القـــــرار  -:احيط المجلس علما ً.

( تعيين العمالة المؤقتة )

/32

أش

/3

300
2م

حمضر

جملس

كما أكد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة  :عل عدم اعييش أي عمالة جديدو بالجامعة بنظام الاعاق ىد أ السركي ري
الم ارك ىىز الااص ىىة أ إدارو المش ىىر عات أ ال ح ىىدات ات الط ىىابء الا ىىا أ أي ح ىىدو م ىىش ح ىىدات الجامع ىىة
ة
انفي ى اج لق ىرار مجلىىس ال ى زراء طبق ىاج للقىىان ش البىىد أش يك ى ش الاعيىىيش عىىش طريىىق اإلعىىالش بق اعىىد عامىىة شىىفارة
اجللس
معلنىىة طبقىاج لاحايىىاا الفعلىىي بعىىد م ارقىىة السىىلطة المااصىىة قىىف جميىىء اإلسىىاثناءات الاأكيىىد على إحاىرام
ة
ق اعد العادالة الشفارية اكارؤ الفر .
اجلامع

الرابعة
القـــــرار  -:التأكيد على قرار مجلس الجامعة السابق بجلسته رقوم ( )84بتواريخ 2112/2/26م ( بعودم تعيوين أي عمالوة بالجامعوة
الثال
بنظام التعاقد أو السركي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ووقوف جميوع اإلسوتثناءات والبود أن يكوون التعيوين عون طريوق
ثون
اإلعالن وبقواعد عامة شفافة ومعلنوة وطبقوا ً لتحتيواج الفعلوي بعود موافقوة السولطة المختصوة والتأكيود علوى احتورام
بتاريخ
قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص )واحترام القانون.
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( تطبيق شروط الصرف لبدل الجامعة الواردة بالقانون رقم ( )84لسنة 2112م )

6
-6حمضر

جملس

وقد أكد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة  :عل ضر رو االلازام بشر ط الصرف ال اردو بالقان ش رقم ( )48لسنة
2102م باعديل بعض أحكام قان ش انظيم الجامعات مء الاأكيد عل اسايفاء الشر ط ال اجبة طبقا لن
اجللسة
المادو قبل الصرف الش اساحقاق بدل الجامعة مشر ط ماليا باحقيق الافرغ الكامل ألعضاء هيئة الادريس
الثالثة و
معا نيهم للعمل داال الجامعة لمدو أربعة أيام عل األقل أسب عيا للقيام ب اجبااهم ال ظيفية بشرط عدم
الثالثون
اقاضي أي مساحقات مالية عش أي أعمال االل ه ه األيام مش أى مصدر داال الجامعة اارجها االف
بتاريخ
ما ين علي قان ش انظيم الجامعات رقم  84لسنة .22
/3/32
كما أكد على السادة أعضاء هيئة الادريس معا نيهم باقديم ( اقرير األداء) ري نهاية كل رصل دراسي عش
3002
مجمل نشاطاهم يحدد ش ري األعمال الاي قام ا بها ط ال الفصل الدراسي الم اد الاي اجسندت إليهم ادريسها
عدد الساعات الادريسية الاي أد ها أيضا مش لدي أنشطة ادمية ري المساشفيات غيرها مش األنشطةم
ج
الماالفة الاي يق م ش بها ط ال الفصل الدراسي ألش كاابة ه ا الاقرير سيك ش شرطاج أساسياج لكي يحصل
عض هيئة الادريس عل ه ا البدل أش مجالس األقسام هي المسئ لة عش ه ا الاقرير ألش ه ا الاقرير
حمضر
لمصلحة الجامعة ككل ري رؤية المؤشرات اساادامها ري مجاالت الااطيط الماالفة.
اجلامعة

جملس
القـــــرار  -:التأكيد على اإللتزام بقورار مجلوس الجامعوة السوابق بجلسوته رقوم ( )91بتواريخ 2112/11/12م بشوأن ( الموافقوة
اجلامع
على خصم بدل الجامعة والجودة خالل الفصل الدراسي للسوادة أعضواء هيئوة التودريس ومعواونيهم لمودة شوهر فوي
ة
حالة غياب محاضرة ( دون تقديم عذر مقبول ) – وفي حالة غياب محاضرتين متتاليتين يتم خصوم بودل الجامعوة
اجللس
والجودة ويتم سحب المقرر واسناده إلى زميل أخر أو نودب أحود األسواتذة لتودريس المقورر وعلوى مجوالس األقسوام
ة
اإللتزام بقرار مجلس الجامعة في هذا الشأن ).
الرابعة
 مع التأكيد على السادة أعضواء هيئوة التودريس بتقوديم تقريور األداء فوي نهايوة كول فصول دراسوي عون مجمول نشواط
الثال
عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى مجالس األقسام وذلك لصرف بدل الجامعة ثم يعتمد من مجالس الكليات
ثون
ومجلس الجامعة وذلك للنهوض بالجامعة وتطويرها .
بتاري

( الموازنة العامة للجامعة )

/32
/3

وقوود نوواق مجلىىس الجامعىىة الاقريىىر المقىىدم مىىش األسىىاا و ي أمىىيش الجامعىىة المسىىاعد للشىىئ ش المالي ىة عىىش م ازنىىة
الجامعىىة بقسىىمي الاعلىىيم ي المساشىىفيات الجامعيىىة بأب ابهىىا الماالفىىة هىىي البىىا األ ل(األج ى ر الاع يضىىات)
2م
البا الثاني ( شراء السلء الادمات ) البا الرابء ( الدعم المنح الم ازيىا اإلجاماعيىة ) البىا الاىامس (
المصىىر رات األاىىرى ) البىىا السىىادس ( الم ازن ىة اإلسىىاثمارية ) الماضىىمش بيىىاش بىىالمركز المىىال للمنصىىرف
الشىىهرى مىىش 0ي2ي2102م حا ى 10ي0ي2101م الما قىىء صىرر حا ى 11ي6ي2101م عل ى الم ازنىىة العامىىةحمضر
أيض ىاج بيىىاش بىىاإليرادات المصىىر رات للصىىناديق ال حىىدات الااصىىة إلدارو الجامعىىة  -ح ىىي صىىند ق احسىىيشجملس
الادمىىة بالمساشىىفيات الجامعي ىة ج كمىىا اىىم عىىرض م قىىف المنصىىرف لمشىىر عات الجامعىىة االسىىاثمارية المدرجىىةاجلامع
ة
بالعام 2102ي2101م للمبان الغير سكنية اآلالت المعدات أيضا الاجهيزات.

300

اجللس
القـــــرار  -:أحيــط المجلـــس علمــا ً مع التوصية لدى السادة عمداء الكليات.
 .1تحديد احتياجات العام القادم واألعــــوام التاليــة من خوالل مجموعوات عمول التخطويط اإلسوتراتيجي علوى ةوجوه
السرعة حتى يتسنى إدراج المبالغ المطلوبة في خطط االعوام القادمة وضرورة اتخاذ اإلجراءات القانونيوةالرفوي
ابعة
جميع المعامالت المالية بالجامعة وعدم مخالفة أي نص قانوني.
الثال
لوبعض
 .2سرعة اجراءات تنفيذ الخطة االستثمارية للعام الموالي 2112/2112م فوي ضووء اإلعتموادات المدرجوة ثون
الكليووات بالتنسوويق مووع اإلدارات المختص وة بالجامعووة مووع اإلفووادة بتقريوور فووي موودة أقصوواها أسووبوف عوون الموقووف
بتاريخ
النهائي.
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1
-1حمضر
 .2تتولى إدارة الجامعة تنفيذ اجراءات صرف اإلعتمادات المدرجة والمتوأخر صورفها مون خوالل نقول اإلعتموادات
جملس
إلى كلية أخرى في حالة عدم الصرف حتى 2112/2/21م.
اجلامعة
 .4التوصية لدى لجنة إدارة المشروعات الهندسية واإلدارة الهندسية بالجامعة بتقييم الموقف وتحديده بشوكل دقيوق
اجللسة
والمبالغ التي ستصرف حتى نهاية السنة المالية من الباب السادس.
الثالثةأو و
 .5مع التاكيد على السادة األمناء المساعدين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالكليات يجب أن يكون هنوا عضوو
الثالثون
أكثر يشار باللجان الخاصة بفتح المظاريف وكذلك جميع اللجان الفنية على مستوى الجامعة.
ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور /سليمان محمد مصطفى اسماعيل – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب فى اآلتى :بتاريخ

( سير العملية التعليمية )

/3/32

( اإلنتخابات الطالبية )

الرابعة

االنضىىباط رى ىىي العمليى ىىة الاعليميىىة مى ىىء اإللا ىزام بالاريطى ىىة الزمنيى ىىة للعىىام الد ارسىىي 2102ي
3002

 الاأكيىىد عل ى
2101م
م
 الاأكيىىد عل ى إعىىالش الجىىدا ل الد ارسىىية بماالىىف جميىىء الكليىىات بالجامعىىة علىىي الطىىال اىىالل األسىىب إ
األ ل مش بداية الارم الثاني.
 الاأكيد عل ضر رو ا اجد القيادات الجامعية السادو أعضاء هيئة الادريس ري م اقعهم من اليى م األ ل
حمضر
لبدء الدراسة ضماناج لحسش سير العملية الاعليمية.
جملس
 الاأكيد عل زيادو االهامام باألنشطة الطالبية مء إعداد اطط للنشىاط رىي مجىاالت مان عىة كالمجىاالت
اجلامع
(الاثقيفية – الرياضية –الفنية – العلمية  -الادري علي مهىارات االاصال اكن ل جيا المعل مات )
ة
ضر رو سرعة إعالش ناائج اماحانات الارم األ ل عدم الاأار ري إعالش الناائج ل حرصاج عل مصلحة
اجللس
أبنائنا الطال
ة
الا صية لدى السادو العمداء بضر رو احفيز الطال لسداد المصر رات.
بأن قد ام احديد م عد راح بىا
س ى ف يىىام اشىىكيل ااحىىاد الطىىال

الثال

الارشىيح لانااابىات الطالبيىة اعابىا اج
ر مىش يى م األحىد الم ارىق 21ي2ي2101مثون
ر راإلناهىىاء مىىش اناهىىاء اج ىراءات اإلنااابىىات عل ى

أش يىىام العمىىل بالالئحىىةبتاري
/32

الماليىة اإلداريىة لااحىادات الطالبيىة الجديىدو طبقىاج للقىرار الى زاري رقىم ( )150باىاري 00ي2ي2101م سى ف
يىىام اشىىكيل لجنىىة مركزيىىة بىىمدارو الجامعىىة لاش ىراف عل ى اإلنااابىىات بمراحلهىىا الماالفىىة باإلضىىارة إل ى
لجاش ررعية بكليات الجامعة للماابعة اإلشراف حل جميء المشكل للطال

/3

اشىىكيل300
2م

مش الساده أعضىاء هيئىة الاىدريس

العامليش بالكليات .

حمضر

جملس

( الالئحة اإلدارية والمالية والتنفيذية إلتحاد الطالب بالجامعة )

اجلامع

ثم تحدث الطالب  /محمد شوقي أبو الخير رئيس اتحاد الطالب بالجامعة قائالً :

ة

 .0ضر رو اإلهامام بقراءو الالئحة الجديدو ( اإلدارية المالية ) اإلطالإ عليها مش كل مش السادو أعضاءاجللس

هيئة الادريس أيضاج مدير عام رعاية الشبا

ة

الم ظفيش حا ال يحدث مشاكل مء الطال .

 .2بالنسبة لاجراءات اإلنااابية رقد اع دنا بأنها اك ش بالصناديق الزجاا الشفارة الحبر أامن
مقر الاص يت قريباج مش قاعات المحاضرات حا

يام الاص يت ألكبر عدد ممكش ج

األسب عيش القادميش سيام ميثاق شرف بيننا بيش الحركات السياسية عل

الرابعة

بأش يك شالثال

ري االلثون
بتاريخ

مسا ى الجامعة

ل /32
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بالاعامل مء اإلنااابات بحيادية الاأكيد عل

8
-8حمضر

عدم اساادام أي مش الشعارات دينية أ حزبية أ سياسية
جملس

ري الدعاية اإلنااابية ج رنرج مش السادو أعضاء هيئة الادريس اشجيء الطال
اإلنااابات.

اجلامعة
للمشاركة ري ه ه
اجللسة
الثالثة و

الثالثون
ثم علق األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة  :بضر رو إهامام السادو عمداء الكليات السادو كالء شئ ش الاعليم
بتاريخ

الطال

بقراءو الالئحة الجديدو قراءو جيدو اإلطالإ عليها ج عل

اإلنااابات

أش يام حض ر السادو األساا و ي م

/3/32

ل إلحا اء أي مشاكل الاعامل معها بحيادية.

3002

م
القـــــرار  -:أحيــط المجلـــس علمـوـا ً  ،موع التوصوية بتشوكيل لجنوة برئاسوة األسوتاذ الودكتور /سوليمان محمود مصوطفى اسوماعيل –
نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب مع اإلستعانة بما يراه إلدارة العملية اإلنتخابية .على أن يتم عقد إجتماف

حمضر

لجميع إدارات رعاية الشباب باإلدارة والكليات لتطالف على الالئحة والترتيب لتنتخابات .

جملس

ثم تحدث األستاذ الدكتور /جمال اسماعيل خليل – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  :عن -:

اجلامع

 األسبوف اإلقليمي السوادس  :لادمىة المجامىء انميىة البيئىة رىي الفاىرو مىش  02 : 08إبريىل 2101م  :هدرى هى ةاجللس

ا اصى ىىل الجامعى ىىة مى ىىء المجامى ىىء نشى ىىر ال ى ى عي البيئى ىىي ج نشى ىىر ر ال العمى ىىل الجمى ىىاعي الاط ى ى عي لى ىىدى الطى ىىال
الم اطنيش ج اعطاء نم ا مشرف لاعا ش المؤسسات ري عمل مثمر جاد يهم الم اطنيش الحفىاظ على
العامىىة للمى اطنيش مىىش اجىىل اقليىىل الضىىغط على المؤسسىىات الصىىحية لاى رير المبىىال الاىىي انفىىق على
األمراض ج مك نات األنشطة المزمء انفي ها االا

ة

ىحةرابعة
الص ال

عىىالا بعىىضالثال
ثون

ري إعداد  :ق ارل طبية ج ق ارل بيطرية ج ق ارل زراعية ج

بتاري

ق ار ىىل بيئي ىىة لرص ىىد المل ث ىىات الس ىىمعية اله ائي ىىة المائي ىىة ق ار ىىل رياض ىىية ج ن ىىد ات لق ىىاءات اثقيفي ىىة إجاماعي ىىة/32

زلىىة المالفىىات أعمىىال النظارىىة ج الجهىىات المقا ىرال مشىىاركاها مىىء جامعىىة بنهىىا بكليااهىىا – محارظىىة/3
صىىحية ج ا ا
300

القلي بية – ازرو الد لة لشئ ش البيئىة – ازرات  :الصىحة ج الز ارعىة ج الىري الشىبا
مركىىز النيىىل لاعىىالم

مىىديريات الصىىحة الاربيىىة الاعلىىيم الز ارعىىة الط ى

ج المجلىس القى مي للمىرأو ج2م

البيطىىري بالمحارظىىة

سىىائل اإلعىىالم

مرئية مسم عة.

فى أطار تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة بنها مع التربية والتعليم والهيئة القومية لتعليم الكبار

حمضر

جملس

اجلامع

تحدث األستاذ الدكتور /أشرف أحمد عبد القادر – عميد كلية التربية قائالًَ  -:بالنسبة لافعيل بر ا ك ل الاعا ش الاا ة
اجللس

بمح ى األمي ىىة ب ىىيش جامع ىىة بنه ىىا الهيئ ىىة العام ىىة لاعل ىىيم الكب ىىار ج بالفع ىىل ب ىىدأنا افعي ىىل هى ى ا البر ا كى ى ل أرس ىىلنا
ة

ىاللرابعة
اطابىىات لجميىىء الكليىىات المساشىىفيات الجامعيىىة ادارو الجامعىىة لحصىىر العمىىال األميىىيش بحيىىث يىىام رىىي اى ال
ه ا العام مح أمية العمىال الم جى ديش بجامعىة بنهىا ج رىالمرج مىش السىادو العمىداء اإلسىراإ رىي حصىر أسىماءالثال
ثون

العمال الم ج ديش بالكليات ال يش ال يجيد ش القراءو الكاابة ارسالها

ل لكي نبدأ االل ه ا الشىهر افعيىل

البر ا ك ل.

بتاريخ

/32
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كما وجه األستاذ الدكتور  /نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  :الشكر لفريق العطىاء الطبى
االساا الدكا ر ي مصطف هيكل – مدير المساشفيات الجامعية الفريق المعا ش لسيادا عل
ر ى مشى ى ىر إ العطىىاء الطب ى رقىىد اىىم الكشىىف عل ى أكثىىر مىىش  8211طال ى
اىم اىدري

الجزيرو ام عمل اقرير لكىل طالى

9
-9حمضر

برئاسىة
جملس

اجلامعة
الجهد المب ل
اجللسة

ر ى ( مجىىال العي ى ش ) بقريىىة طىىنط

الثالثة و

كىل المشىرريش الطبيىيش بالمىدارس اىالل أربعىة أيىام سى ف يىام
الثالثون

اطبيق المشر إ عل بعض الااصصات االارى االل الفارو القادمة.

بتاريخ

/3/32
القـــــرار  -:أحيــط المجلـــس علمــا ً مع التوصية بتقديم تقرير مفصول وادراجوه ضومن اتفاقيوة التعواون موع التربيوة والتعلويم وذلوك
3002
الرساله إلى المجلس االعلى للجامعات.
م

ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة عن إجراءات الحماية والسالمة والوقاية ضد الحرائق :















عدم اساادام الساانات الكهربائية بجميء أن اعها أشكالها ري جميء المكاا .
جملس
الاأكيد عل سالمة جميء الا صيالت الكهربائية الانبي بفصل الايار الكهربائي بعد إناهاء العمل
اجلامع
الي مي مء مراعاو عدم ا صيل أسال كهربائية اارا الحائط.
ة
الاال مش األ راق الم ج دو ح ل المباني الاي ااسب ري حد ث الحرائق.
اجللس
حظر اراكم مالفات المنشآت الاال منها ري مكاش بعيد عش المنشأو أ الج بأ ل.
ة
عدم الادايش ري األماكش المغلقة الحر عل افادي الاط رو النااجة عش الادايش ه ا
باإلضارةرابعة
ال
الثال
إل المنء الاام ري األماكش الم ج د بها كيما يات قابلة لاشاعال.
حظر اساادام أ ضء أكثر مش أسط انة ب ااجاز بالب ريهات المصرال لها بالمنشأو مء اأميش مصادرثون
بتاري
ال ق د ضد أاطار الحريق مء مراعاو الاأكد مش سالمة مفاايح الم اقد غلق األسط انىات ( الغاز )
/32
عند إناهاء اإلساادام.
/3
عدم اازيش أية م اد كيميائية أ غيرها مش الم اد الاي اساعد عل اإلشاعال أ م اد اطرو ااصة
300
بالمعامل عمل الاأميش الاا له ه الم اد.
2م
مراجعة المدرجات بالكليات القاعات قبل ص ل الطال جمء المالفات الي مية ل بعد اناهاء
حمضر
العمل الي مي للاأكد مش سالماها عدم احا ائها عل أي م اد اساعد عل االشاعال.
ا ارر أجهزو اإلطفاء اليد ية المعامدو ات الكفاءو العالية المعارف بها مش الحماية المدنية ا زيعهاجملس
اجلامع
بجميء أرجاء المنشأو.
حمضر

ثم تحدث سيادته أيضا ً عن ترشيد االستهال

( الكهرباء – المياه  -األدوات الكتابية ) :

ة

اجللس

 ااصي م ظف بكل كلية لاشراف عل عملية ارشيد اإلساهال البحث عش أ ج ارشيد اإلساهال
اءاترابعة
ج الهدف ه ال ص ل لنسبة أقل ري اإلساهال  %11بالمقارنة بالعاميش السابقيش ج اااا اإلجر ال
القان نية ضد الماسب ري زيادو معدالت اإلساهال .
الثال
القـــــرار  -:أحيــط المجلـــس علمــا ً
ثون
ة

( دليل الدراسات العليا والبحوث )

بتاريخ

/32
/2

حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

300
2م

محضر مجلس الجامعة

11
 11ثم أشاد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة  :بالدليل المرجعي اإلسارشادي للدراسات العليا البح ث ال ي يمثل
حمضر

اط ي اجر لل ائح الدراسات العليا الحالية يعامد عل نظام الساعات المعامدو ري المقررات الدراسية ياماش
اإلاجاهات الحديثة للجاش القطاعات العلمية الماالفة المنبثقة عش المجلس األعل للجامعات.

جملس
مء

اجلامعة

اجللسة
القـــــرار  -:أحيط المجلس علما ً مع تقديم الشكر إلى األستاذ الدكتور /عبد الرحيم سوعد محمود شوولح – نائوب رئويس الجامعوة
الثالثة و
لشئون الدراسات العليا والبحوث واألستاذة  /نشوى الدبيكي – مدير عوام الدراسوات العليوا والبحووث – والعواملين
الثالثون
في اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكليات على ما بذل من جهد مهنيا ً وبنواء مون أجول اصودار
بتاريخ
هذا الدليل بهذه الصورة الراقية مع التوصية بإعادة طباعته باللغتين العربية واإلنجليزية.
/3/32

 تحدث األستاذ الدكتور /غازي عصاصة – المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومـــات بجامعـــــوـة بنهوا فوى أطوار تنفيوذ بروتوكوول3002
التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي ووزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بشأن توزيوع الحاسوبات اللوحيوة علوى الطلبوةم

المتفوووقين فووى الجامعووات المصوورية فقوود تووم تحديوود عوودد ( )215جهىىاز حاس ى ل ى حي لجامعىىة بنهىىا يىىام ا زيعهىىا عل ى
الطال طبقاج إلطار العمل الاىا بهى ا المشىر إ رقىاج لشىر ط محىددو يىام االلاىزام بهىا ج على أش اعىد ثيقىة
حمضر
بافاصىيل الاطبيىق دااىل الجامعىة مىء اسىايفاء اسىىامارات اسىليم األجهىزو اعهىد االسىاالم ا قيىء الطالى عليهىىا
جملس
أثناء عملية الاسليم مش ثم اعامد مش الكلية الجامعة ج عل أش يام ا زيء ا 111ىال والو زز وز ألجهزو عل
اجلامع
الطىىال األ ائىىل بجميىىء كليىىات الجامعىىة ل ى عل ى جميىىء السىىن ات الد ارسىىية مىىا عىىدا السىىن ات األراااحيىىة (
ة
األ ل – األعدادية ) ك ل السنة النهائية ج مء ااصي
نسبة  %2مش أجمالي أعداد األجهزو الماصصةاجللس
أل ائل الطال مش ي االحاياجات الااصة بالجامعة إش جد ج س ف يكلف الطال بأعباء مش االل ه ا ة
ىامرابعة
المشىىر إ سىىيام قيىىاس مىىرد د ه ى ا الحاس ى الل ى حي عل ى العمليىىة الاعليميىىة عل ى أش يا ى ل المنس ىق ال ى ي يى ال
ارشيحة مش قبل مجلس الكلية عمليات األشراف المباشر عل األنشطة الا سيق م بها الطال المسافيديش .الثال
 الكتوالوج األكواديمي  -:أسىىاعرض سىيادا كاىال ا البىرامج المقىررات باللغىة اإلنجليزيىة ضىىء الكليىات ريمىا أرسىىلا ثونرسىىات عليىىا ) باللغ ىىة اإلنجليزيىىة ض ىىءبتاري
مىىش اسىىليم البيانىىات ال صىىفية الب ىرامج المق ىىررات ( بكىىال ري س – د ا
/32
الكليات الاي ام ارسل شئ .
القـــــرار  -:الموافقة مع تكليف األسوتاذ الودكتور /نائوب رئويس الجامعوة لشوئون التعلويم والطوالب بالتنسويق موع األسوتاذ الودكتور/3/
غازي عصاصه لتوزيع أجهزة الحاسب اللوحي وفقا ً للمعايير المحددة .

-

مع التاكيد على السادة العمداء بإرسال جميع المقرارات للكاتلوج االكاديمى باللغة االنجليزية .

300
2م

إنجازات مشاريع تكنولوجيا المعلومات وتحسين األداء بها سوف يتم شرحها تباعا ً بموجب السوادة موديري المشواريع علوى النحوو
حمضر
التالي :
جملس
ً
ثم تحدث األستاذ الدكتور /عدلي شحات ميرغني تواج الودين  -عون شوبكة المعلوموات الرقميوة قوائال  :إش شىبكة المعل مىاتاجلامع

الرقمية مش أهم المشر عات الاكن ل جيىة بالجامعىة  .يمكىش صىف د رهىا األساسىي بأنهىا الهيكىل الرئيسى الى ةي
اق م علي جميء مشر عات اط ير نظم اكن ل جيا المعل مات ( ( ICTPج كموا يجوب علينىا أش نقى ى م بىدعم (اجللس
بعضى ى هيئ ىىة الا ىىدريس الط ىىال على ى ال صى ى ل لانارن ىىت المش ىىار ة
يء
 ) Accessibilityالا اص ى ىل الا ىىا
الم ج دو بالجامعة ج ري المرحلة الحالية لقد قامت الجامعة بادعيم الشبكة ه ا العىام بمبلى  0.0مليى ش جنيىالرابعة
لى إلنشىىاء بنيىىة شىىبكة إاصىىاالت ماكاملىىة إلسىىاادام اكن ل جيىىا المعل مىىات اإلاصىىاالت عل ى ال جى األمثىىلالثال
رسالانا هي ا ظيف الاقنيات الحديثة لاط ير اأميش شبكات اإلاصال بالجامعة كليااها لنقل اااحىة اىدا لثون
بتاريخ
المعل مىىات اإلاصىىاالت بطريقىىة مباش ىرو س ىريعة بهىىدف دعىىم نشىىر عمليىىات الاعلىىيم الىىاعلم البحىىث العلم ى
/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

11
 11كى ا دعىىم مشىىاريء اطى ير نظىىم اكن ل جيىىا المعل مىىات اإلاصىىاالت بالجامعىىة ج قىىد اىىم اى رير األجهىزو الالزمىىة
حمضر

لاأميش ه ه الشبكات ل ا أرج مش السادو العمداء ادعيم اأميش ه ه الشبكات عش طريق زيادو اىدعيم اطبيىق ال ى
جملس

(  ) Security policiesعل الشبكات.

اجلامعة

ثووم تحوودث األسووتاذ الوودكتور /ناصوور خموويس بركووات الجيووزاوي – موودير مشووروف نظووم المعلومووات اإلداريووة  :أحى

باال

اجللسة
أش أاقىىدم
الثالثة و

الشكر إل السيد األساا الدكا ري رئيس الجامعة السىيد األسىاا الىدكا ري غىازي عصاصىة – مىدير

مركز اكن ل جيا المعل مات عل إااحة الفرصة لمديري مشاريء نظم اكن ل جيىا المعل مىات على
اإلجاماإ الم قر.

الثالثون

حضى ر هىبتااريخ

/3/32
3002

ويعوود مشىىر إ نظىىم المعل مىىات اإلداريىىة مىىش ضىىمش األهىىداف اإلسىىاراايجية للمجلىىس األعل ى للجامعىىات حيىىث

م

يهىىدف إل ى ميكنىىة العمىىل اإلداري دااىىل (  22جامعىىة رىىرإ ) ج حيىىث نعمىىل حالي ىاج على افعيىىل اطبيقىىات ه ى ه
النظم مىش اىالل ميكنىة العمىل بىمدارات الجامعىة هىدرنا هى أش نسىاعد حضىرااكم رىي دعىم اااىا القى اررات مىش

حمضر

اىىالل الاقىىارير اإلحصىىائيات المسىىاارجة مىىش ق اعىىد البيانىىات الى ي يسىىافيد مىىش هى ا المشىىر إ السىىادو أعضىىاء
هيئة الادريس طال

جملس

الجامعة.

اجلامع
ة

وكان له مردود على الجامعة من ناحية :


احسيش د رات العمل الدقة مسا ى الكفاءو ماابعة األعمال بمدارات الجامعة .

اجللس
ة

 ا رير البيانات الدقيقة المحدثة الم ثقة الكاملة الاي يعامد عليها ماا ي القرار بالجامعة مما يؤدى الإلرابعة

احسيش عملية دعم اااا القرار .



العمىىل عل ى اقىىديم عىىدد مىىش الاىىدمات اإللكار نيىىة لصىىالح الطىىال

الثال

أعضىىاء هيئىىة الاىىدريس مىىش اىىالل

شبكات أ ب ابات معل مات الجامعة .


رب ىىط ق اع ىىد بيان ىىات الجامع ىىة بالانس ىىيق اإللكار ن ىىي ل ىىيمكش نق ىىل بيان ىىات الط ىىال
بطريقة إلكار نية مش نظام الانسيق اإللكار ني



دعىم إدارات الكليىىات رىي انفيى
ل ى ى أنظمى ىىة الطى ىىال
االساحقاقات



بتاري
/32

المس ىىاجديش بالجامع ى3ىة/
300
2م

ماابعىة األعمىىال الي ميىة رىىي كارىة األنشىىطة األكاديميىة اإلداريىىة يشىىمل

حمضر
شى ىىئ ش أعضى ىىاء هيئى ىىة الاى ىىدريس الد ارسى ىىات العليى ىىا البح ى ى ث شى ىىئ ش العى ىىامليش
جملس
اجلامع

دعىىم اإلدارو الجامعيىىة رىىي الحصى ل على البيانىىات المعل مىىات الاجميعيىىة اإلحصىىائية كارىىة المؤشى ةرات

الاي اادم اضعي السياسات ماا ي القرار.

ثم تحدث األستاذ الدكتور /لطفي أبو سالم – مدير مشروف التدريب على تكنولوجيا المعلومات قائالً :


ثون

اجللس

ة

الرابعة

يق ى م ه ى ا المشىىر إ عل ى ادمىىة جميىىء العىىامليش رىىي الجامعىىة مىىش اىىالل ا ى رير د رات ادريبيىىة لهىىم ممىىا
يساعدهم عل اكاسا

الثال

ثونىة
مهارات إضارية عل اساادام اكن ل جيا المعل مات اإلاصاالت لادمىة العملي

صىريىةخ
الاعليميىىة البحثيىىة كارىىة الشىىئ ش اإلداريىىة للجامعىىة ج كمىىا نق ى م ايض ىاج بانفي ى د رات ادريبيىىة مااص بتا
/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
لصالح مشر عات الاط ير بالجامعة ج رالمرج مش السادو عمداء الكليىات زيىادو نسىبة اىدري
داال الكليات لررء مسا ى المهارو لديهم.

اجلامعة
اجللسة

ثم تحدث األستاذ الدكتور /أسامة حامد علي محمد حسانين – مدير مشروف المكتبة الرقمية قائالً :


12
 12حمضر
المى ظفيش
جملس

اىىم ام يىىل ه ى ا المشىىر إ سىىنة 2114م قىىد بىىدأنا العمىىل عل ى
مكابىىات االليكار نيىىة ج قىىد اسىىاطعنا ال ص ى ل إل ى

الثالثة و

اح يىىل جميىىء المكابىىات بجامعىىة بنهىىا إل ى
الثالثون

يخ
بتاىرىق
 %41مىىش معىىايير الى ى (  ) ICTPج قىىد اىىم احقي
/3/32

مجم عة مش المارجات هي ( غالبية العمليات األنشطة بالمكابات اام بشكل إلكار ني – انشاء حدو

3002

للفهىىرس اإلليكار نىىي – إنشىىاء مسىىا دإ رقمىىي للرسىىائل الجامعيىىة – ا ى رير كىىادر مىىش العىىامليش األكفىمىاء
ي المهىىارات للاعامىىل مىىء اطبيقىىات اكن ل جيىىا المعل مىىات رىىي المكابىىات – اىىم اعىىداد 81رشىىة عمىىل

للا ىىدري

على ى اس ىىاادام ق اع ىىد البي ىىات – اااح ىىة المص ىىادر اإللكار ني ىىة المنشى ى رو للب ىىاحثيش م ىىش اىىىالل

اإلشىىا ار رىىي ق اعىىد البيىىات العالميىىة ج كىىاش مىىرد د ه ى ا لمشىىر إ عل ى
ادمات المكابات بما ياناس

مء اطبيقات اكن ل جيا المعل مات ر

حمضر

الجامعىىة بأن ى اسىىاطعنا اط ى ير
جملس

اجلامع
مجىال المكابىات  -اطى ير البحىث
ة

العلم ى بالجامعىىة مىىش اىىالل اىىدعيم البىىاحثيش بمصىىادر المعل مىىات العالميىىة  -ا ى رير المحا ى ى الرقم ى
لمصادر المعل مات الا

أناجاها الجامعة امكانية اس يق للحص ل عل ع ائد مالية .

ثوووم تحووودث األسوووتاذ الووودكتور /محمووود محمووودي غوووانم – مووودير مشوووروف الوووتعلم اإللكترونوووي قوووائالً  -:أح ى
لحضرااكم عل إااحة الفرصة لي أش أك ش ما اجد الي م معكم ري ه ا المجلس الم قر.
لقىد بىىدأ ام يىل انفيى مشىر إ الىىاعلم االلكار نى
الفا ىرو وهووى  :إناىىاا عىىدد  25مقىىرر الكار ن ى ر ى
اإللكار نى

اجللس
ة

ىكررابعة
أش أاقىىدم بالشى ال
الثال
ثون

سىىنة  2114اىم احقيىىق مجم عىة مىىش المارجىات اىىالل هى هبتاري
عىىدد  02كليىىة مىىش كليىىات الجامعىىة  -إنشىىاء مركىىز للىىاعلم/32
/3

اجهيىزو عىىش طريىىق اى ارر مقىىر دائىىم لمركىىز الىىاعلم اإللكار نى

كى ل اى رير كى ادر بشىرية مدربىىة

إلنااا المقررات اإللكار نية – قد ام عمل  41رشة عمل للسادو األساا و الطىال

للاىدري

على

300

اسىاادام2م

افعيل المقررات االلكار نية باإلضارة إل طباعة اكثر مش  111مط ية ام ا زيعها عل جميء أعضاء هيئة
الادريس أثناء رش العمل

ل لنشر الا عية بأهمية الاعليم اإللكار ني.

حمضر

جملس
القـــــرار  -:أحيــط المجلــس علمــا ً  .مع تقوديم خوالص الشوكر مون السويد األسوتاذ الودكتور /رئويس الجامعوة إلوى السويد األسوتاذ
اجلامع
المعلوموات
الدكتور /غازي عصاصة – المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والسادة مديري مشاريع تكنولوجيوا
ة

بالجامعة على الجهد المبذول من سيادتهم واسهامهم في النهوض بالعملية التعليمية وحرصوهم علوى تطووير العمولاجللس
ة
اإلداري داخل الجامعة.
الرابعة

شرع رئيس اجمللس النظر يف جدول األعمال علي النحو التايل:

الثال

ثون

بتاريخ

/32
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/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
أوالً  -:المصادقات

جملس

أمانة مجلس الجامعة :

اجلامعة

الموضوف األول :
 الاصديق عل محضر اجاماإ مجلىس الجامعة الجلسة الرابعة الاسع ش بااري 20ي0ي2101م.

القـــرار :

12
 12حمضر

اجللسة

الثالثة و
الثالثون

المصادقـــــــــة

بتاريخ

الموضوف الثاني :
مكتب األســــتاذ الدكتــــــور /نائب رئيس الجامعة لشــئون التعليــــــــم والطـــــــــــالب.
 محض ىىر اجام ىىاإ مجل ىىس ش ىىئ ش الاعل ىىيم الط ىىال

/3/32
3002

( اإلجام ىىاإ الس ىىادس ) للع ىىام الج ىىامعي 2102ي2101مم

بجلسا المنعقدو بااري 02ي2ي2101م.

القـــرار :

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــاً.

جملس

الموضوف الثالث :
مكتب األســـ ـتاذ الدكتــــــور /نائب رئيس الجامعة لشـــئون الدراســــــات العليـــا والبحـــوث.


حمضر

اجلامع
ة

محضى ى ىىر اجامى ى ىىاإ مجلى ى ىىس شى ى ىىئ ش الد ا
رسى ى ىىات العليى ى ىىا البح ى ى ى ث ( اإلجامى ى ىىاإ السى ى ىىادس ) للعى ى ىىام الجى ى ىىامعياجللس

2102ي2101م بجلسا المنعقدو بااري 01ي2ي2101م.

القـــرار :

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــاً.

ة

الرابعة
الثال

الموضوف الرابع :
مكتب األســــتاذ الدكتــــــور /نائب رئيس الجامعة لشـــئون خدمــة المجتمــــع وتنميـــة البيئــة.

ثون

بتاري
/32

 محضر اجاماإ مجلس ادمة المجامء انمية البيئة ( اإلجاماإ السىادس ) للعىام الجىامعي 2102ي2101م

/3

بجلسا المنعقدو بااري 00ي2ي2101م.

القـــرار :

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــاً.

الموضوف الخامس :

300
2م

حمضر

 محضىىر اجامىىاإ اللجنىىة العليىىا لاش ىراف عل ى ماابعىىة اسىىيير الب ىرامج الجديىىدو اافاقيىىات الاعىىا ش المشىىاركة

جملس

بجلسا رقم ( )54بااري 02ي2ي2101م.

القـــرار :

اجلامع

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــاً.

اجللس

الموضوف السادس :
 محضر اجامىاإ لجنىة اإلشىراف العى ىام على
( )24بااري 02ي2ي2101م.

القـــرار :

ة
ة

شىعبة الد ا
رسىة باللغىة اإلنجليزيىة بكليىة الاج ىارو ببنهىا بجلسىا رقالىمرابعة

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــا ً .

الثال

ثون

بتاريخ

/32
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/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
تابع  -:المصادقات

أمانة مجلس الجامعة :
الموضوف السابع :

جملس

 محضر اجاماإ مجلس إدارو حدو اإلناسا
بااري 02ي2ي2101م.

القـــرار :
الموضوف الثامن :

اجلامعة

اجللسة
الم ج ( اإلجاماإ السىادس ) للعىام الجىامعي 2102ي2101م
الثالثة و
الثالثون

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــا ً .

بتاريخ

 محضر اجاماإ مجلس إدارو مركز الاعليم المفا ال بجلسا رقم ( )22الم ارق 01ي2ي2101م.

القـــرار :

14
 14حمضر

أحيــــــط المجلـــــــس علمـــــــا ً .

/3/32
3002
م

ثانيا ً  -:الشئون المالية
حمضر

الموضوف التاسع :

جملس

قبول هدايا وتبرعات :
 )0بشأش م ارقة السيد األساا الدكا ري رئيس الجامعة بالاف يض مش مجلس الجامعة عل قب ل الهدايا الابرعات
ة
اآلاية :
اجللس
القـــــــــــرار
المضمــــــــون
اجلامع

 مذكرة بشأن قبول التبرع المقدم إلى الجامعة من األستاذ الدكتور/
جمال إسماعيل خليل – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة
ٍ
جنيها ٍٍٍ) ألف
المجتمع وتنمية البيئة وهو عبارة عن ( 7111
جنيها ال غير موزعة كاألتي :
( 011جنيها)خمسممممممائة جنيهممممما لعمممممالة عممممم أع ممممما هيئمممممة
التدريس.
( 011جنيهمما ) خمسمممائة جنيهمما لعممالة عمم العمماملين بجمعيممة
التأمين الع جي.
 مذكرة بشأن قبول الهدية المقدمة من السيد األستاذ الدكتور /أحمد
عبده علي العوالحي – أستاذ األمراض المعدية بكلية الطب
البيطري بجامعة المنعورة إلى كلية الطب البيطري بمشتهر وهي
عبارة عن عدد ( )0خمسة نسخ من الطبعة الثالثة لكتاب األمراض
المعدية :
Veterinary Infectious Diseases in domestic Animal
Aguide for practitioners And Students
بقيمة إجمالية ( 011جنيها) خمسمائة جنيها فقط ال غير.

ة

 موافقة السيد األستاذ الدكتور /رئيسالجامعة بالتفويض من مجلسالرابعة
الجامعة.
الثال
ثون

بتاري
/32

 موافقة السيد األستاذ الدكتور /رئيسالجامعة بالتفويض من مجلس 300
الجامعة.
2م

القـــــرار -:الموافقممة وتتممخذ باقي اإلجممم ار ات وتقديم خطابات شكر.
الموضوف العاشر :

/3

ثالثا ً  -:شئون هيئة التدريس

حمضر

جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

الرابعة

 -01محضىىر اجامىىاإ لجنىىة الاعيينىىات ( الجلسىىة الاامسىىة الاسىىع ش ) للعىىام الجىىامعي 2102ي2101م بجلسىىا
المنعقدو ي م اإلثنيش الم ارق 02ي2ي2101م.

الثال

القــــــرار  :الموافقة على ما أقرته لجنة تعيينات السادة أع ا هيئة التدريس على النحو التالي:

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

15
 15حمضر

تابع  -:شئون هيئة التدريس

جملس

كلية الهندسة بشبرا :
-0

اجلامعة

م ى كرو بشىىأش اعيىىيش الىىدكا ري أشىىرف أحمىىد عبىىد الج ى اد ال شىىيش – رىىي ظيفىىة أسىىاا مسىىاعد بقسىىم الهندسىىة
اجللسة

الميكانيكية بكلية الهندسة بشب ار اعابا اجرُ مش ااري إساالم العمل بالكلية.


الثالثة و
الثالثون

عل ى رأي المساشىىار القىىان ني للجامعىىة  ( :أرى الم ارقىىة عل ى الاعيىىيش حيىىث أش الع ى دو اسىىاالم العمىىل قبىىل

بتاريخ

اإلحالة للمعاش ).

القـــــــــووـرار  -:الموافقممممة علممى تعيينممه فممي وظيفممة أسممتاذ مسمماعد بالقسممم اعتبمما ار مممن تمماريخ

/3/32

3002
إسممت مه
م

العمل بالكلية.

 -2م كرو بشأش اعييش الدكا ري ايري حسيش مصطف النجار – المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة
بشب ار ري ظيفة أساا مساعد بالقسم عل درجة شاغرو بالكلية ( قد اجااز الد رات الادريبية ).

القــــــــــرار  -:الموافقممة على تعيينه في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم على درجة شاغرة بالكلية.

حمضر

جملس
اجلامع

 -1م ى كرو بشىىأش مىىنح الىىدكا ري أحمىىد عبىىد العظىىيم أحمىىد عبىىد الىىرحيم – المىىدرس بقسىىم الهندسىىة الميكانيكيىىة بكليىةىة
الهندسىة بشىىب ار ( اللقى

اجللس

العلمىىي ) ل ظيفىىة أسىىاا مسىىاعد بالقسىم على أال يعىىيش على درجىىة شىىاغرو إال بعىىد ع داى

ة

مش اإلعارو الداالية اسلم العمل بالكلية ( قد اجااز الد رات الادريبية ).

الرابعة
الثال

القـــــــــرار -:الموافقممة على منحه (اللقب العلمي) لوظيفة أسمتاذ مسماعد بالقسمم علمى أال يعمين علمى

ثون

درجة شاغرة إال بعد عودته من اإلعارة الداخلية وتسلمه العمل بالكلية.
 -8م ى كرو بشىىأش اعيىىيش الىىدكا ري طىىارق سىىيد مصىىطف

بتاري

/32
محمىىد – المىىدرس المسىىاعد بقسىىم الهندسىىة المدنيىىة بكليىىة
/3

الهندسة بشب ار ري ظيفة مدرس بالقسم عل درجة شاغرو بالكلية ( قد اجااز الد رات الادريبية ).

القـــــــــرار -:الموافقممة على تعيينه في وظيفة مدرس بالقسم على درجة شاغرة بالكلية.

كلية الحاسبات والمعلومات :
 -5م ى كرو بشىىأش اعيىىيش الىىدكا ري مىىازش محمىىد سىىليم سىىيد أحمىىد – المىىدرس بقسىىم عل ى م الحاس ى

2م

حمضر

بكليىىة الحاسىىبات

المعل مات ري ظيفة أساا مساعد بالقسم عل درجة شاغرو بالكلية ( قد اجااز الد رات الادريبية ).

القـــــــــرار -:الموافقممة على تعيينه في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم على درجة شاغرة بالكلية.

كلية الزراعة :
-6

300

جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

عىة
م كرو بشىأش اعيىيش الىدكا رو ي رشىا علىي عبىد المقصى د الحصىري – المىدرس بقسىم قايىة النبىات بكليىة الز ا
ابعة
رالر
بمشاهر ري ظيفة أساا مساعد بالقسم عل درجة شاغرو بالكلية( قد اجاازت الد رات الادريبية ).

القـــــــــرار -:الموافقممة على تعيينها في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم على درجة شاغرة بالكلية.

الثال

ثون

بتاريخ
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300
2م

محضر مجلس الجامعة
تابع  -:شئون هيئة التدريس

16
 16حمضر

جملس

كلية التربية :
 -2م كرو بشأش اعييش الدكا ر ي مها

اجلامعة

محمد جمال الديش هاشم – المدرس بقسم علم النفس الارب ي بكلية الاربية
اجللسة

ري ظيفة أساا مساعد بالقسم عل درجة شاغرو بالكلية ( قد اجااز الد رات الادريبية ).

القـــــــــرار -:الموافقممة على تعيينه في وظيفة أستاذ مساعد بالقسم على درجة شاغرة بالكلية.

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

/3/32

كلية اآلداب :

3002

 -4مى كرو بشى ىأش مىىنح الىىدكا ر ي سىىامح زيىىنهم عبىىد الجى اد – المىىدرس بقسىىم المكابىىات المعل مىىات بكليىىة اآلدا م (
اللق

العلمي ) ل ظيفة أساا مساعد بالقسم عل أال يعيش عل درجة شاغرو إال بعد ع دا مش اإلعارو اسىلم

العمل بالكلية ( معار للعمل بالسع دية ).

حمضر

جملس

القـــــــــرار -:الموافقممة على منحه ( اللقب العلمي ) لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم على أال يعين علمى
درجة شاغرة إال بعد عودته من اإلعارة وتسلمه العمل بالكلية.

كلية الفنون التطبيقية :
-4

اجلامع
ة

اجللس
ة

م كرو بش ىأش منح الدكا رو ي نهال عبد الجى اد محمىد أبى الايىر – األسىاا المسىاعد بقسىم الزجىاا بكليىة الفنىالرش
ابعة
الاطبيقيىىة ( اللق ى

الثال

اإلعارو اسلمها العمل بالكلية ( معارو للعمل بالسع دية ).

بتاري

العلمىىي ) ل ظيفىىة أسىىاا بالقسىىم على أال اعىىيش عل ى درجىىة شىىاغرو إال بعىىد عى دو سىىياداها مىىش

القـــــــــرار -:الموافقممة على منحها (اللقمب العلممي) لوظيفمة أسمتاذ بالقسمم علمى أال تعمين علمى
شاغرة إال بعد عودتها من اإلعارة وتسلمها العمل بالكلية.

ثون

درجمة/
32
/3

300
2م

(د)  :تشكيل مجالس بالكليات وضم أعضاء بها -:

حمضر

 -01م كرو بشأش م ارق ىة مجلىس كلية الزراع ىة بجلس ىا بااري 06ي0ي2101م عل اعييش الىدكا ري محمى د محمىد
صىىقر – نائ ى

جملس

رئىىيس أكاديميىىة البحىىث العلمىىي الاكن ل جيىىا المىىدير الانفي ى ي لصىىند ق العلى ى ى م الاكن ل جيىىة (
اجلامع

 ) STDFعض اج مش الاارا بمجلس الكلية ممش لهم دراية بالم اد الاي ادرس بها لمدو عاميش اعابىا اجر مىش الةعىام
الجامعي 2102ي2101م.

 طبقا ً لنص الفقرة (هـ ) المادة ( ) 41من قانون تنظيم الجامعات رقم ( )49لسنة 1912م.القــــــــــرار  -:الموافقمممة واتخاذ باقي اإلج ار ات.

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

11
 11حمضر

اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
 -00م كرو للنظر ري الطل المقدم مش الطال ي محمد معاز محمى د شى كت – الحاصىل على ليسىانس الحقى ق
جملس
بشىىأش الم ارقىىة على اافىىيض المصىىر رات الد ارسىىية المقىىررو عليى بنسىىبة  %51حيىىث أنى مقيىىد بالفرقىىة األ لى
اجلامعة
بكلية اآلدا ببنها للعام الجامعي 2102ي2101م.
اجللسة
 -علما ً بأنه سبق وأن وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم ( )92بتاريخ 2112/11/25م على تخفويض

ووى و
الثالثة
األعلو

المصووروفات الدراسوووية بنسووبة  %51مووون المصووروفات الدراسوووية المقووررة مووون المجلووس
للجامعات.
الثالثون
2112م
 وتووم العوورض علووى مجلـووـس إدارة وحوودة اإلنتســووـاب الموجووه بجلســووـته بتــووـاريخ /12/9يخ
بتار
وقرر  ( :عدم الموافقة على تخفيض المصروفات الدراسية للحاصلين على الدرجة الجامعية ).
/3/32
القــــــــــرار  -:عدم الموافقمممة علمى تخفميض المعروفممات الدراسمية للحاعملين علمى الدرجمة الجامعيمة
3002
األولى.
بشأش :م

 -02للنظر ر الم كرو المعر ضة مش األساا الدكا ري نائ رئيس الجامعة لشئ ش الاعليم الطال
 عقد مشاركة مء جامعة الدلاا ر إنشاء جامعة بأرض جامعة بنها الممل كة لها بمدينة العب ر.
 المشاركة مء جامعة الدلاا ر انفي برامج الاعليم المفا ال الاا بها المنف ر بعض الد ل العربيىة أيضىا
حمضر
برامج مالي از ر الاعليم الما ال .
جملس
القــــــــــرار  -:الموافقة على -:
اجلامع
مممع

 .7عقمد مشمماركة مممع جامعممة الدلتمما فمي إنشمما جامعممة بممأرض العبمور المملوكممه للجامعمة
ة
أتخاذ باقى اإلج ار ات .
 .2البد فى مشاركة جامعة الدلتا في اإلشراف و التنفيذ على بمرام التعلميم المفتمو الخما اجللس
ة
ببعض الدول العربية و مالي از.
اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

الرابعة
الثال

ثون
 -00م كرو بشأش م ارقة مجلىس كليىة الز ارعىة بجلسىا باىاري 06ي0ي2101م على اعىديل نى المىادو ( )4بنىد
عل أن ( إ ا لم يحصل الطال عل درجة الماجساير االل امس سن ات مىش اىاريبتاري
( ) 2الاي ان
/32

بناء عل اقاراال مىش لجنىة اإلشىراف م ارقىة
قيده إال إ ا رأى مجلس الكلية اإلبقاء عل الاسجيل لفارو أارى ج
مجلس القسم العلمي الماا .
300
 وكذا تعديل نص المادة ( )11بند ( )8التوي تونص علوى أنوه ( إذا لوم يحصول الطالوب علوى درجوة/3

2م

الودكتوراه خوالل خموس سونوات مون تواريخ تسووجيله يسوقط قيود الطالوب بالدراسوات العليوا ويجوووز
لمجلس الكلية مد قيد الطالب بنا ًء على طلب لجنة اإلشراف والقسم العلمي المختص).
حمضر

( ليصبح النص بعد التعديل كاألتي ) :

جملس

تسوجيله
اجلامع

( إذا لم يحصل الطالب على درجة ( الماجستير /الدكتوراه ) خالل خمس سنوات من تواريخ
يسووقط قيوود الطالووب بالدراسووات العليووا ويجوووز لمجلووس الكليووة موود قيوود الطالووب بنووا ًء علووى طلووب السوةوادة
اجللس
المشوورفين وتوصووية مجلووس القسووم المخووتص بحوود أقصووى سوونتين لدرجووة الماجسووتير وثووالث سوونوات
ة
لدرجة الدكتوراه كحد أقصى يسقط التسجيل بعدها نهائياً.
الرابعة
القــــــــــرار  -:الموافقمممة واتخاذ باقي اإلج ار ات.
الثال

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

18
 18حمضر

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

جملس
 -02مى كرو بشىىأش اإلحاطىىة بم ارقىىة األسىىاا الىىدكا ري رئىىيس الجامعىىة بىىالاف يض مىىش مجلىىس الجامعىىة علىىي مىىنح
اجلامعة
الطال الم ك ريش درجاي (الماجساير -الدكا راه) هم -:
اجللسة
 -0اعاماد نايجة الدكا راه ر الامريض د ر ن رمبر  2102بااصصات الكلية الماالفة
 -2اعاماد نايجة الماجساير ري الامريض د ر ا رمبر  2102بااصصات الكلية الماالفة
الثالثة و

-1
-8
-5
-6
-2

اعاماد
اعاماد
اعاماد
اعاماد
اعاماد

نايجة
نايجة
نايجة
نايجة
نايجة

دبل
دبل
دبل
دبل
دبل

االسم

م
م
م
م
م

الدراسات العليا ر الشريعة االسالمية د ر أكا بر 2102
الدرسات العليا ر الدرسات القضائية د ر اكا بر 2102
الدرسات العليا ري القان ش العام د ر أكا بر 2102م
الدرسات العليا ري القان ش الاا د ر أكا بر 2102م
الدرسات المهنية ري االدا رصل الربيء (2102م).

الثالثون
بتاريخ

/3/32
3002
م

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

السيد حسين درويش
احسان محمد ابراهيم محمد

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

أسماء محمد سالم علم الدين

الطب البشرى

الماجستير

ريهام محمود محمد محمود
القشالن
هبه عبدالخالق أحمد الموافي

الطب البشرى

الماجستير

الطب البشرى

الماجستير

الطب البشرى

الماجستير

االشعة التشخيصية و حمضر
التداخلية
الباثولوجيا االكلينيكية و
جملس
الكيميائية
اجلامع
الباثولوجيا االكلينيكية و
الكيميائية
ة
اجللس و
االمرض الجلدية و التناسلية
الذكورة
ة
التناسلية
األمراض الجلدية و
و الذكورة الرابعة
الجراحة العامة

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

أحمد محمد مصطفي شوقي
أحمد محمد عز العرب
صفاء محمد ابراهيم السيد
مصطفي مجاهد ابراهيم
مصطفي
أحمد سليم اسماعيل جاد
هيثم سالمة عفيفي ابراهيم
تامر محمود علي ربيع ماضي
سهير علي عبدالنظير الهوارى
رباب محمد محمد شناق
محمد حمدى محمد ابراهيم
محمد يحيي ابراهيم السيد
محمد شفيق محمد الصياد
سامح أحمد عبدالعزيز غازى
السيد رضوان السيد محمد
مصطفي السيد محمد عطية

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

أحمد عبودة أحمد بيومي

الطب البشرى

الماجستير

عطاء عبدالرحمن عبدالمرضي
سعيد عبدهللا
محمد فتحى فوده عبدالعزيز
أحمد قطب محمد عرفات

الثال

الجراحة العامة ثون

أمراض القلب و االوعية
بتاري
الدموية
جراحة العظام /32
أمراض النساء و
التوليد/
3
التوليد
أمراض النساء و
300
طب و جراحة االذن و االتف و
2م
الحنجرة
طب و جراحة االذن و االنف و
الحنجرة
الجراحة العامة حمضر
الجراحة العامة جملس
أمراض النساء و التوليد
اجلامع
أمراض النساء و التوليد
االشعة التشخيصية و ة
التداخلية
والتداخلية
األشعة التشخيصية
اجللس
الباطنة
اآلمراض
ة
االمراض الباطننة
طب االطفال الرابعة
المركزة
التخدير و العناية
الثال
الجراحية
ثون
المركزة
التخدير و العناية
بتاريخ
الجراحية
/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
أحمد محمد عباس مصطفي
عبدهلل مسعود عبدالغفار

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

محمد فؤاد منصور عويس

الطب البشرى

الماجستير

راني السيد عبدالموجود
عبدالقادر
عبدهلل محمد عطية عبده

الطب البشرى

الماجستير

الطب البشرى

الماجستير

19
 19التداخلية
االشعة التشخيصية و حمضر

أمراض القلب و االوعية
جملس
الدموية
أمراض القلب و االوعيةاجلامعة
الدموية
اجللسة
أمراض القلب و االوعية
الثالثة و
الدموية
أمراض القلب و االوعيةالثالثون
الدموية
بتاريخ

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا

/3/32
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االسم

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

أحمد محمد السعيد على
المصرى
محمود شعبات أبوزيد
محمود سيد محمد سعد
أحمد ماهر محمد عبدالناصر
نهال ابراهيم أمين الحداد
زينب عبدالعزيز علي عبدالرحيم
أحمد عثمان محمد عبدهلل

الطب البشرى

الماجستير

االمراض الباطنة

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الدكتوراه
الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

طب االطفال
طب االطفال

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

طب االطفال
طب االطفال 2م
االمراض الباطنة
االمراض الباطنة
االمراض الباطنة حمضر
طب االطفال جملس
طب االطفال
االمراض الباطنة اجلامع
االمراض الباطنة ة
التداخلية
االشعة التشخيصية و اجللس
االشعة التشخيصية و التداخلية
االشعة التشخيصية و ة
التداخلية
التداخلية
االشعة التشخيصية و الرابعة
التداخلية
االشعة التشخيصية و الثال
االشعة التشخيصية و التداخلية
االشعة التشخيصية و ثون
التداخلية

مروة محمد جابر القرواش
شيرين علي عبدالحي النعناعي
مني محمود مصطفي سالم
حربي عيد ابراهيم
محسن عبدالمنعم عبدالسالم
عبدالرحمن عبدالحميد
عبدالحليم
هناء مصطفي السيد عليان
مروه محمود باشا محمد نور
الدين
محمد كمال عبدالرؤوف ابراهيم
حنان محمد محمد خليل
ضياء الدين محمد حافظ عبدربه
عمرو محمود عبده حراز
محمد حنفي عبدالعظيم حنفي
عماد مسعد محمد أبوريا
محمد أحمد محمد فودة
نانسي السيد سمير أحمد الصياد
أيمن ابراهيم محمد رجال
ايمان محب محي الدين الجمل
نهال السيدحافظ شلبي
محمد علي محمد علي بدر
أسماء محمد علي العايدى
رقية حسن ابراهيم عبود
صالح سامي أحمد مقبول
تامر عبدالحي عبدالمقصود
عبدالحي

م

جراحة العظام حمضر

جراحة العظام
جملس
االشعة التشحيصية و التداخلية
طب االطفال اجلامع
طب االطفال
ة
طب و جراحة االذن واألنف
اجللس
والحنجرة
جراحتها
طب العين و
ة
طب االطفال
الرابعة
طب االطفال
جراحة العظام الثال
جراحة العظام ثون
جراحة العظام
بتاري
/32
/3

300

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
شروق محمود محمد المولد
أحمد العزب محمد هوازل
تغريد الشحات أحمد صقر

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير

عصام محمد عبدالغني جمال
الدين
أحمد اسماعيل ابراهيم
رشا يس عبدالعظيم
منتصر أبو الفتوح عبدالرؤف
شعبان
أيمن طه شحاته شرف
ايمان فتوح خضر عبدة
محمد ناجي المحمدى سعد

الطب البشرى

الماجستير

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الدكتوراة

21
 21التداخلية
االشعة التشخيصية و حمضر

االشعة التشخيصية و التداخلية
جملس
المركزة
التخدير و العناية
الجراحية اجلامعة
التخدير و العناية المركزة
اجللسة
الجراحية
جراحة العظام الثالثة و
طب االطفال الثالثون
االمراض الصدرية و التدرن
بتاريخ

طب العين و
جراحتها/3/
32
طب العين و جراحتها
3002
طب العين وجراحتها
م

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا
الكلية

االسم

الدرجة العلمية

أحمد محمد محمد شاهين

الطب البشرى

الماجستير

أسامه محمد عبدالفتاح العيسوى
صفاء صالح امام معوض

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

نادية محمود مصلحي

الطب البشرى

الماجستير

محمد محمود ابراهيم أحمد

الطب البشرى

الماجستير

ايهاب محسن صابر عبده

الطب البشرى

الماجستير

رغداء عبدالخالق عبدالحليم

الطب البشرى

الماجستير

مصطفي محمد محمود عبد
الجواد
السيد ابراهيم بدوى محمد
بالل عبدالمحسن عبدهلل

الطب البشرى

الماجستير

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

مصطفي أحمد عاطف كامل

الطب البشرى

الماجستير

ابراهيم محمد ابراهيم غالب
طارق سمير يوسف
محمد فؤاد حسين حشاد
السيد محمد السيد محمد طايع
رشا السيد أحمد حسن
والء محمد علي علي عبدالحليم
محمد فهمي صادق محمد
نرمين عبدالعزيز محمد محرم

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

أحمد محمد مجدى عفيفي
رانيا محمود صالح الديب

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
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حمضر

التخصص

جملس
اجلامع

أمراض القلب و االوعية
ة
الدموية
التداخلية
االشعة التشخيصية و اجللس
عية
أمراض القلب و االو
ة
الدموية
الرابعة
التناسلية و
االمراض الجلدية و
الذكورة
الثال
طب و جراحة االذن و االنف و
ثون
الحنجرة
الكبد و الجهاز الهضمي و
بتاري
االمراض المعدية /32
االمراض العصبية والطب
/3
النفسي
التداخلية
االشعة التشخيصية و 300
االشعة التشخيصية و 2م
التداخلية
االشعة التشخيصية و التداخلية
طب األطفال حمضر
االشعة التشخيصية و التداخلية
طب األطفال جملس
التداخلية
االشعة التشخيصية و اجلامع
التدخلية
األشعة التشخيصية و
ة
االمراض الباطنة
االمراض الباطنة اجللس
االمراض الباطنة ة
األشعة التشخيصية و التدخلية
جراحة العظام الرابعة
االمراض العصبية و الثال
الطب
النفسي
ثون
طب االطفال
جراحتهاريخ
بتا
طب العين و
/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
محمد عبدالرحمن محمد ابراهيم
بهاء محمد ابراهيم عبدالعظيم
عبدالحليم عبدالصمد عبدالحليم
محمد ابراهيم محمد شتا
خالد محي الدين حبيب علي
سماح سامي محمد شعبان
نجوان أحمد لطفي البشالوى
رباب محمد ابراهيم شمسية
سامح حسين عبدالحميد حسين

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

فتحية شعبان زكي الزهيرى
ايهاب خيرى عبدالشكور حسيني

الطب البشرى
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

أحمد السعيد عبدالرحمن عمايم
عاطف سمير عطية اسكندر
عال عالء الدين محمد عمر
محمد السيد فرج اسماعيل
رشا خالد صبحي حمودة
مروة عزيز محمد رمضان
شيماء عبدالعزيز محمد الزير
مصطفي عبدالرازق حسين
هويدى

الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشري
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشرى
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

21
 21طب االطفال حمضر

أمراض النساء و التوليد
جملس
أمراض النساء و التوليد
أمراض النساء و التوليد
اجلامعة
أمراض النساء و التوليد
اجللسة
طب االطفال
طب االطفال الثالثة و
طب االطفال الثالثون
الكبد و الجهاز الهضمي و
االمراض المعديةبتاريخ
االمراض الصدرية و /3/32
التدرن
أمراض القلب و االوعية
3002
الدموية
الجراحة العامة م
الجراحة العامة
الجراحة العامة
طب االطفال
حمضر
طب االطفال
طب االطفال جملس
طب االطفال اجلامع
طب و جراحة االذن و االنف و
ة
الحنجرة
اجللس

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا

ة

االسم

الكلية

الدرجة العلمية

محمد محمد االشعرى
محمد يحيي محمد أحمد

الطب البشري
الطب البشرى

الماجستير
الماجستير

هبة محمد رشاد عبدالرزق

الطب البشرى

الماجستير

بهاء الدين صالح محمد خليفة

الطب البشرى

الماجستير

ريهام محمود عبدالعليم محمد

االداب

ايهاب جميل عبدالكريم

االداب

أحمد عبدالعظيم خميس يونس

االداب

يوسف مروان يوسف مروان

االداب

أحمد محمود حمد خير الدين

االداب

أحمد سعيد ابراهيم محمد
الخرادلي
محمد الليثي أحمد حسن

االداب
االداب

وفاء سمير عبدالعال السيد

االداب

محمد جميل محمد محسب

االداب

الماجستير في االداب قسم
االجتماع
الماجستير في االداب قسم
التاريخ
الماجستير في االداب قسم
اللغة العربية و أدبها
الماجستير في االداب قسم
علم النفس
الدكتوراه في االداب قسم
التاريخ
الدكتوراه في االداب قسم
التاريخ
الدكتوراه في االداب قسم
التاريخ
الدكتوراه في االداب قسم
االجتماع
الدكتوراه في االداب قسم
الجغرافيا

التخصص

الرابعة

الجراحة العامة الثال
طب و جراحة االذن و االنف و
ثون
الحنجرة
في
العلوم الطبية االساسيةبتاري
الباثولوجيا
/32
أمراض القلب و االوعية
/3
الدموية
300
2م

التاريخ القديم

اللغه و النحو حمضر

جملس

التاريخ االسالمي

اجلامع
ة

التاريخ القديم اجللس

التاريخ االسالمي

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
الدكتوراه في االداب قسم
االداب
التاريخ
الماجستير في االداب قسم
االداب
اللغة العربية و أدبها
الدكتوراه في االداب قسم
االداب
اللغة االنجليزية و ادبها
الدكتوراه في االداب قسم
االداب
الجغرافيا
الدكتوراه في االداب قسم
االداب
التاريخ
الدكتوراه في االداب قسم
االداب
االجتماع
الماجستير في االداب قسم
االداب
الفلسفة
الماجستير في التربية
التربية النوعية
النوعية قسم تكنولوجيا
التعليم
الماجستير في التربية
التربية التوعية
النوعية قسم االعالم
التربوى
الماجستير في العلوم
الزراعة
الزراعية
دكتوراه في العلوم
الزراعة
الزراعية
دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعة
الزراعية
دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعة
الزراعية
الماجستير في العلوم
الزراعة
الزراعية قسم علوم
االغذية
دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعة
الزراعية
دكتوراه الفلسفة في العلوم
الزراعة
الزراعية
الماجستير في العلوم
الزراعة
الزراعية
تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا

عبدالرحمن محمد البكرى أبو
الحمايل
عادل ابراهيم العدل عبدهللا
مي محمد مصطفي عبدالفتاح
منصور عبدالعاطي سعد محمد
عنتر فاروق محمود كامل
محمود احمد عبدهللا عبدالناصر
أحمد محمد سليم محمد
رضا طه محمد عطية
مروى توفيق عباس الصادق
سلوى عبدالنبي السيد
تامر أحمد محمد عبدالغفار
العقاد
نصر أحمد محمد أحمد
غادة محمد عبدالمنعم مرسي
االء سامي محمد ابو المعاطي
وحيد علوان محمد
أماني رشوان أحمد مرسي
صادق أحمد عطية الشوني

االسم

22
 22التاريخ الحديث حمضر

البالغة

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و

تاريخ اسالمي

الثالثون
بتاريخ

/3/32
3002
م

تكنولوجيا التعليم

مسرح مدرسي حمضر
جملس

اجلامع )
انتاج دواجن (رعاية دواجن
ة

(وراثة )

اجللس

(كيمياء حيوية زراعية ة)

الرابعة

(حشرات اقتصادية )

الثال

(صناعات غذائية ) ثون

بتاري

(فيسولوجي اسماك/32
/3

(مبيدات )

300

2م
دواجن )
انتاج دواجن (رعاية
حمضر

جملس

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

نورا محمود محمد ربيع

الزراعة

سماح عبدالغني محمود السنطي

التربية

فاطمة أحمد مصطفي محمد
البطح

الزراعة

الماجستير في العلوم
الزراعية قسم االقتصاد
الزراعي
الماجستير في التربية قسم
الصحة النفسية
الماجستير في العلوم
الزراعية قسم االقتصاد

(اقتصاد زراعي )

اجلامع
ة

اجللس

ة

صحة نفسية الرابعة
الثال

(اقتصاد زراعي )ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

هبه رجب سيد أحمد

الزراعة

محمود محمد الحسيني محمد
حفني

الزراعة

مريم سامي مطر

الزراعة

داليا جمال أحمد جميل

الزراعة

تامر أحمد محمد محمود رميح

الهندسة بنها

وليد سيد محمد سيد

الهندسة بشبرا

محمد فهمي محمد حسن االحمر

الهندسة بشبرا

هاله جابر فراج محمد

الهندسة بشبرا

أمل لطفي حنا بشاى

الهندسة بشبرا

هبه هللا عدلي شحات تاج الدين

الهندسة بشبرا

عبدالسالم محمد شرف الدين
شحاتة
محمد احمد عبدالرحمن

الهندسة بشبرا
الهندسة بشبرا

وجيدة ابرهيم شعبان احمد

الهندسة بشبرا

طارق سيد مصطفي محمد

الهندسة بشبرا

مها محي الدين محمد قنديل

الهندسة بشبرا

الزراعي
الماجستير في العلوم
الزراعية قسم اإلقتصاد
الزراعي
الماجستير في العلوم
الزراعية قسم الهندسة
الزراعي
الماجستير في العلوم
الزراعية قسم الهندسة
الزراعي
الماجستير في العلوم
الزراعية قسم علوم
األغذية
الماجستير في الهندسة و
التكنولوجيا
الماجستير في الهندسة و
الكهربائية
الماجستير في الهندسة و
المعمارية
الماجستير في الهندسة و
الكهربائية
الماجستير في الهندسة و
الكهربائية
الماجستير في الهندسة و
الكهربائية
الماجستير في الهندسة
الميكانيكية
الماجستير في الهندسة
الميكانيكية
الماجستير في الرياضيات
و الفيزيقا الهندسية
دكتوراه الفلسفة في
الهندسة المدنية
دكتوراه الفلسفة في
الهندسة الميكانيكية

22
 22حمضر

( اقتصاد زراعي )جملس

اجلامعة
اجللسة

الهندسة الزراعية

الثالثة و
الثالثون

اقتصاد زراعي بتاريخ

/3/32

البان

3002
م

تكنولوجيا الهندسة المدنية
حمضر

جملس
االتصاالت الكهربائية
اجلامع

ادارة المشروعات ة
اجللس

االتصاالت الكهربائية ة

الرابعة

شبكات القوى الكهربائية

الثال
ثون

االتصاالت الكهربائية

بتاري

قوى ميكانيكية /32
/3

قوى ميكانيكية 300
2م

الرياضيات الهندسية

حمضر

الهندسة االتشائية (تصميم
جملس
المسلحة )
المنشات الخرسانية
اجلامع
انتاج
ة

اجللس

ة

تابع  -:اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا
االسم

سلوى منصور عبدالعظيم

الرابعة

الثال

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

الطب البيطرى

الماجستير في العلوم

الرقابة الصحية علي اللحوم و

حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

ثون

بتاريخ

/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
الطبية البيطرية

نبعة كمال بدوى بابكر

الطب البيطرى

محمد مصلحي محمد

الطب البيطرى

محمد عبدالحميد محمد

الطب البيطرى

دكتوراه الفلسفه في العلوم
الطبية البيطرية
الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية
الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية

فاطمة حسين أمره بيومي

الطب البيطرى

الماجستير في العلوم
الطبية البيطرية

التربية

الماجستير في التربية
النوعية قسم التربية الفنية
الماجستير في التربية
النوعية قسم االعالم
التربوى
دكتوراه الفلسفة في التربية
النوعية قسم تكنولوجيا
التعليم
الماجستير في التربية
النوعية قسم االقتصاد
المنزلي
الماجستير في التربية
النوعية قسم االقتصاد
المنزلي
الماجستير في التربية
النوعية قسم االقتصاد
المنزلي
الماجستير في التربية
النوعية قسم االقتصاد
المنزلي
دكتوراه في الحقوق
دكتوراه في الحقوق
دكتوراه في الحقوق
دكتوراه الفلسفة في التربية

أميرة عبدالباسط عبدالصمد أبو
الغيط
ايمان عاشور سيد حسين

التربية

لمياء مصطفي كامل محمد

التربية

هيام منصور محمد شاهين

التربية النوعية

هيام لطفي مصطفي محمد
موسي

التربية النوعية

شيماء السيد صبح اللبان

التربية النوعية

صفاء صبرى محمود ليمونة

التربية النوعية

منصور علي منصور شطا
أحمد محمد رفعت خميس
نهلة أحمد فوزى أحمد محمد
سامح عبدالستار حسن اسماعيل

الحقوق
الحقوق
الحقوق
التربية الرياضية

24
 24الدواجن و االسماك و
حمضر

الذبائح
منتجتاتها و مخلفات جملس
الحيوانية اجلامعة
الكيمياء
الكيمياء الحيوية و اجللسة
االكلنيلكية
الثالثة و
االمراض الباطنة
الثالثون
بتاريخ

الرقابة الصحية علي اللحوم و
/3/32
الدواجن و االسماك و
3002
منتجتاتها و مخلفات الذبائح
م
الحيوانية
الرقابة الصحية علي اللحوم و
الدواجن و االسماك و
حمضر
منتجتاتها و مخلفات الذبائح
جملس
الحيوانية
اجلامع
نحت
ة

أذاعة و تليفزيون اجللس
ة

الرابعة

تكنولوجيا التعليم الثال
ثون

بتاري

ادارة المنزل و اقتصاديات
/32
االسره
/3

300

ادارة المنزل و اقتصاديات
2م
االسره
حمضر
اقتصاديات
ادارة المنزل و
جملس
االسره
اجلامع

ة
اقتصاديات
ادارة المنزل و
االسره
اجللس
ة

الرابعة

الثال

التدريب الرياضي

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة اخلامسة والتسعون بتاريخ 3072/3/71م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

أحمد عبدالحافظ ابراهيم صالح

التجارة

الرياضية
دكتوراه الفلسفة في ادارة
االعمال

25
 25حمضر

ادارة اعمال جملس

اجلامعة
اجللسة

القـــــــــــــــــرار  -:أحيمط المجلمس علمماٍٍ.

الثالثة و
الثالثون

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

بتاريخ

/3/32

عطيىىة – المىىدرس المسىىاعد بقسىىم
3002

 -01مى كرو للنظىىر رى الطلى المقىىدم مىىش الىىدكا ر ي هىىالل عبدالسىىالم عبىىدالغن
الباطنة بكلية الط البشرى بشأش الم ارقة عل انهاء االجازو الممن حة لسيادا اعابا اجر مش 04ي0ي2101م الي م م
السابق الساالم العمل مء احاسا الفارو مش 2ي00ي2102الي م الاىال لنهايىة االجىازو حاى 04ي0ي2101م
اماداد لالجازو الااصة بد ش مرا النهاء ماعلقاا .
القــــــــــرار  -:الموافقمممة على إنها األجازة الممنوحة لسيادته اعتبا ار من تاريخ است مه العمل ( ممع
حمضر

احتساب الفترة من 2172/77/2م حتى 2172/7/71م امتداد لألجمازة الخاعمة
مرتب إلنها متعلقاته ).

بمدون
جملس
اجلامع

 -08النظر ري الطل المقدم مىش الىدكا ري محمىد عىادل السىيد أحمىد صىالح – األسىاا بقسىم الفارماك ل جيىا بكليةىة
الط البشري ببنها بشأش الم ارقة عل منح سيادا أجازو لمدو ساة شه ر بىد ش مراى إلنهىاء جميىء اإللا ازمىات
اجللس
المسىىاحقات الااصىىة بى لى اعابىىا اجر مىىش 0ي2ي2101م بعىىد إنهىىاء مىىدو العشىىر سىىن ات المىىرا لى رىىي جملىةىة
أجازاا ( معار للعمل بالسع دية ).
الرابعة
 علما ً بأن النسبة المئوية للسادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم . %29.12الثال
 وقد وافق السيد األسوتاذ الودكتور /عميود الكليوة بوالتفويض عون مجلسوها بنوا ًء علوى موافقوة مجلوس القسومثون

بتاريخ 2112/12/6م على ذلك.
القـــــــــووـرار  -:الموافقمممممة علممى منحممه أجممازة لمممدة سممتة شممهور بممدون مرتممب إلنهمما جميممع اإللتزمممات
/32
والمستحقات الخاعة به بالخار اعتبا ار من 2172/2/7م.
/3

بتاري

 -05م كرو للنظر ري الطل المقدم مش الدكا ري سعيد غانم محمد ي سف – األساا المسىاعد بقسىم النبىات بكليىة
العل م بشأش منح سيادا إعارو لمدو عىام أ ل ( رىي إطىار العىام السىابء ) بىد ش مراى للعمىل بجامعىة بليبيىا طبقىاج
2م
إلافاقية الابادل الثقاري المبرم بيش جامعة المرق بليبيا جامعة بنها عل ض ء ما يلي :
 سوويادته لووم يمضووي موودة مماثلووة للفتوورة التووي قضوواها فووي اإلعووارة السووابقة وهووي خمووس سوونوات

300

حمضر

وثمانية أشهر.
 إبداء رأي مجلس الجامعة في استثناء السادة أعضاء هيئة التدريس المعارين  ،طبقا ً إلتفاقيات
اجلامع
تبادل ثقافي من قضاء مودة مماثلوة لفتورة اإلعوارة السوابقة طبقوا ً لونص الموادة ( )91مون قوانون
ة
تنظيم الجامعات.
اجللس
 علم وا ً بووأن النسووبة المئويووة للسووادة أعضوواء هيئووة التوودريس بالقسووم فووي حالووة الموافقووة يصووبح
ة
.%6.66
الرابعة
 وقد وافق مجلس الكلية بجلسوته بتواريخ 2112/1/21م  ،بنوا ًء علوى موافقوة األسوتاذ الودكتور/
الثال
رئيس القسم بالتفويض على ذلك.
ثون
القــــــــــرار  -:الموافقمممة على منة سمميادته أجازة لمدة عام بدون مرتب للعممل بجامعمة المرقمب بليبيما
بتاريخ
طبقا إلتفاقية التبادل الثقافي.
جملس
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26
 26 -06النظىر رىي المى كرو الى اردو مىش اإلدارو العامىة للعالقىىات العلميىة الثقاريىة بشىىأش المقارحىات المقدمىة باصى حمضر

مكارأو نشر األبحاث الماضمنة اجراءات الاقدم للحص ل عليها شر ط صررها.

 وقد تم عورض الموضووف علوى مجلوس الدراسـوـات العليوا والبحـوـوث بجلسـوـته بتواريخعلى ذلك وقرر ( :الموافقـــــــة ).
القــــــــــرار  -:الموافقمممة واتخاذ باقي اإلج ار ات.

2112/2/11م
اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون

قرارات المجلس األعلى للجامعات

بتاريخ

/3/32

قررات المجلس األعل للجامع ىات رقم ( )542بااري 0ي02ي2102م.
 -02ا

3002
م

 قرارات المجلس األعلى للجامعات رقم ( )582بتاريخ 2112/12/11م. -قرارات المجلــس األعلى للجامعــات رقم ( )584بتاريخ 2112/1/5م.

حمضر

القــــــــــرار  -:أحيممط المجلممس علممما.

جملس
اجلامع

موضوعات متنوعة
 -04النظىىر رىىي الاطىىا

جملس

ة

اجللس

ال ى ارد مىىش السىىيد األسىىاا الىىدكا ري زيىىر الاعلىىيم العىىالي بشىىأش اإلطىىالإ العىىرض عل ى ة

الرابعة

السادو اعضاء هيئة الادريس بالجامعة ( لملء اإلسابياش ) الاي قامت ال ازرو باصىميم عىش د رات انميىة قىدرات
أعضاء هيئة الادريس عل الم قء اإللكار ني الاالي ( .(www.highedu.eg/tsurvey

الثال
ثون

بتاري
ً

 وذلك في إطار سعي الوزارة لتحسـوـين جوودة العمليـوـة التعليميـوـة داخول الجامعــوـة وحرصوا
على تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

/32
/3

300

القـــــــــوـرار  -:أحيمممط المجلمممس علمممما ممع التوعمية للسمادة أع ما هيئمة التمدريس بممل اإلسممتبيان
على الموقع اإللكتروني المو ة أع ه.
 -04النظر ري الم كرو ال اردو مش إدارو الم ازنة بشأش الم ارقة عل اسااراا شي

2م

حمضر
بمبل ( )0.5ملي ش جني باسم
جملس

ي ال حدو الحسابية الفرعية بمدارو الجامعة مىش نسىبة ال ى ( )%0المجنبىة مىش إجمىالي إيىرادات الصىناديق ال حىدات
اجلامع
ات الطابء الاا

لعالا السادو أعضاء هيئة الادريس ر ق سش السىبعيش لاعزيىز بنىد (6ي1م )0اكىاليف ع ةىالا

طبي للعامليش بم ازنة البا

اجللس

هيئىة
األ ل بقسم اعليم بنها ( إدارو الجامعة ) لصرف اكاليف عالا السادو أعضاء ة

الادريس حا 11ي6ي2101م.

الرابعة

الثال

للعوام
 وذلك نظرا ً لنفاذ رصيد بند (2/6م )1عالج طبي للعواملين بموازنوة البواب األول بقسوم تعلويم بنهواثون
المالي 2112/2112م.

بتاريخ
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القـــــــــووـرار  -:الموافقممة علممى اسممتخ ار شمميب بمبل م ( )7.0مليممون جنيممه باسممم  /الوحممدة
الفرعيممة بممإدارة الجامعممة لتعممديل إعتممماد البنممد المخممت
السادة أع ا هيئة التدريس حتى 2172/6/21م.
تابع  :موضوعات متنوعة

21
 21حمضر
الحسممابية

بممالمبل لعممرف تكمماليف ع م

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون

يخ
 -21النظىىر رىىي الم ى كرو ال ى اردو مىىش األسىىاا الىىدكا ري عميىىد كليىىة الط ى البشىىري بشىىأش بعىىض المقارحىىات لكاابتابىرىة
نيهم/3
الا اكر الطبية للسادو األطباء الماعاقديش مء جامعة بنهىا للكشىف على السىادو أعضىاء هيئىة الاىدريس معىا /32
3002
بجامعىىة بنهىىا ماطلبىىات منف ى ا زيىىء الشىىركة المص ىرية لاجىىارو األد يىىة ( منف ى ا زيىىء جامعىىة بنهىىا ) مقرهىىا كليىىة

الطى البشىري الزيىادو المضىىطردو رىي قيمىة األد يىة لعىىدم جى د حىد اقصى لقيمىىة صىرف األد يىة المغىااله رىمىي
إعداد قيمة األد ية الاي اصرف عش طريق السادو األطباء الماعاقديش مء الجامعة ه -:
 تقوووم الجامعووة بطباعووة بطاقووة عالجيووة جديوودة ( كووارت عالجووي ) يووتم تسووليمه إلووى المرضووى موون













السادة أعضاء هيئة التدريس مقابل قيمة نقدية بسيطة.
ً
بالنسية لألمراض المزمنة تصرف روشته واحدة شهرياَ وال يزيد عدد األدوية في كل روشوته
جملس
طبية عن (  6أصناف ) وتكون بحدد اقصى ( 1251جنيها ً ) شهريا ً وما يزيد عن الحود االقصوى
اجلامع
يعرض على اللجنة الطبية العليا وتكوون المودة المحوددة لصورف األدويوة بكول روشوته طبيوة شوهر
ة
واحد فقط.
ً
اجللس
بالنسبة لألمراض العادية تصرف روشته واحدة أقصى ( 8شهور) سنويا وال يزيود عودد األدويوة
وموا
بكل روشته عن ( 4أصناف) لمدة أسبوعين فقوط وتكوون بحود أقصوى (  251جنيوة شوهريا ً ) ة
يزيد عن ذلك يعرض على اللجان الطبية العليا.
الرابعة
أدوية ما بعد الزرف وأدوية السرطان تصورف بودون حود اقصوى وذلوك بعود صودور قورار اللجنوة
الثال
الطبية المختصة.
ثون
بالنسبة ألدوية الفيتامينات ال تزيد الجرعة اليومية عن قرص واحد فقط.
بتاري
ال يجوز بوأي حوال مون األحووال كتابوة أدويوة المقويوات الجنسوية والهرمونوات وأدويوة األموراض
/32
التناسوولية وأدويووة تفتوويح البشوورة والشووعر والمستحضوورات الطبيووة بجميووع أشووكالها وأجهووزة السووكر
/3
وشرائط تحليل السكر وأقالم األنسولين الغير جاهزة وسنون قلم األنسولين.
ال يجوز تجاوز الجرعات الطبية المحددة لألدوية – بمعنى أن بعوض األدويوة الجرعوة القصووى
300
لها هي قرص واحد يوميا ً ال يجوز كتابتها أكثر من ذلك مثل بعض أدوية السكر والضغط
واالتيم
2
جرعتها في اليوم قرص واحد فقط  ،وبالنسوـبة ألدويوة الفيتامينوات مثول ( رويوال جيلوي ) 1111
و( فيتاماكس بالس ) و( أركاليون فورت ) تكتب قرص واحد يوميا ً وليس ثالثة أقراص يومياًَ.
حمضر
يجب كتابة اسم عضوو هيئوة التودريس ربواعي دون أي اختصوارات وكتابوة اسوم الكليوة والوظيفوة
جملس
والرقم القومي كامل.
اجلامع
ً
كتابووة جرعووه الوودواء كمثووال األتووي  ( :قوورص موورتين يومي وا لموودة شووهر ) يكتووب ( ، )21×2×1
وقوورص موورة واحوودة فووي األسووبوف يكتووب (  ، )1×1×1وأمبووول أسووبوعيا ً يكتووب ( 21×1/1ة) ،
أمبول كل ثالثة أيام تكتب ( .)21×2/1
اجللس
صونف
عند اإلنتهاء من كتابة األصناف يجب تظليل باقي الروشته العالجيه بخط يمنوع كتابوة أي
ة
أخر ثم كتابة عدد االصناف الموجودة بالروشته باألرقام والحروف.
الرابعة
على أن يقوم السيد األستاذ الدكتور /عميد كلية الطب البشري بتكليف أحد األطباء ليكوون مسوئول
الثال
أو
عن مراجعة الروشتات الطبية من الناحية الفنيوة  ،وفوي حالوة وجوود أي تجواوز فوي الجرعوات
ثون
تضووارب فووي األدويووة يقوووم بعموول تقريوور ورفعووه إلووى السوويد األسووتاذ الوودكتور /عميوود كليووة الطووب
بتاريخ
البشري.
حمضر
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28
 28ومما
حمضر

القــــــــــرار  -:الموافقة على التوعيات الواردة من نادي أع ا هيئمة التمدريس واللجنمة الطبيممة
انتهى إليه رأي األطبا المتعاقدين ( بشأن وابط ع أع ا هيئة التمدريس ) علمى
جملس
أن يتم تنفيذها اعتبا ار من تاريخ مجلس الجامعة الحالي مع ارسمال همذه التوعميات إلمى
اجلامعة
السادة األطبا المتعاقمدين ومنفمذ توزيمع األدويمة ممع اتخماذ بماقي اإلجم ار ات القانونيمة
اجللسة
لكممل مممن يخممالف هممذه التوعمميات وذلممب لحمايممة ( حقمموق الممزم المر ممى مممن هيئممة
الثالثة و
التدريس والعاملين).
تابع  :موضوعات متنوعة
الثالثون

يخ
 -20للنظر ري الطل المقدم مش األساا الىدكا ري عميىد كليىة الطى البشىري بشىأش الم ارقىة على اسىناد الاصبتار
ىميم
وذي/3
الهندسىي المقاىرال مىش ( لجنووة اإلعووداد والدراسووة لكيفيووة البوودء فووي مشووروف مجمووع المستشووفيات التخصصووية الجديوود ) والو/32
3002

سوف يقام على أرض مبنى كلية الحقووق القوديم إلوى المكتوب اإلستشواري الهندسوي بكليوة الهندسوة بشوبرا
م
لألربعة مباني التي سوف تقام على األرض وهي عبارة عن :
(أ) المستشفى التخصصي.
حمضر
(ب) مستشفى الطوارئ والجراحة.
جملس
(ج) مستشفى األطفال والنساء والتوليد سواء ( مجتمعان أو منفردان ).
اجلامع
(د) مستشفى األورام وزراعة األعضاء.
ة
 لبناء عدد دورين تحت األرض دور ( انتظار للسيارات ) +دور ( مخازن – ورش – مغسلة –
اجللس
ة
مطبخ – مطعم – مشرحة ).
الرابعة
الدور األرضي ( عيادات – معامل تحاليل – أشعة – استقبال ).
الثال
الدور األول ( عمليات – رعاية مركزة – حضانات األطفال ).
ثون
الدور الثاني ( قاعات الدروس التعليمية – المكاتب ).
بتاري
الدور المتكرر ( اإلقامات بخدماتها المختلفة ).
/32
/3
 وقد وافق مجلس الكلية بجلسته رقم ( )249بتاريخ 2112/1/21م على ذلك.
300
القـــــــــووـرار  -:الموافقمممممة علممى إسممناد التعممميم الهندسممي المقتممر إلممى المكتممب اإلستشمماري الهندسممي
2م
بكلية الهندسة بشب ار بنا على تعاقد واتخماذ باقمي اإلجم ار ات.

م.ف

وقد أنهى اجمللس أعماله يف الساعة اخلامسة مساء
امانة

رئيس الجامعة

حمضر

جملس

المجالس اجلامع
ة

اجللس

ة

فتحى عمر

( أ.د /على
محمد شمس الدين )

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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29
 29حمضر

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

/3/32
3002
م

حمضر

جملس
اجلامع
ة

اجللس
ة

الرابعة
الثال
ثون

بتاري
/32
/3
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جملس

اجلامع
ة

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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