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جملس

أمانة مجلس الجامعة

محضــر مجلــس الجامعــة
الجلسة السابعة والتسعون بتاريخ 2013/4/22م والممتدة حتى
2013/4/22م

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون

اجتمع مجلس الجامعة في الساعة الثانية عشر ظهر يوم اإلثنين الموافق 2023/4/22م بقاعة بتاريخ
/3/32
االجتماعات بإدارة الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور /على محمد شمس الدين – رئيس الجامعة -:
3002
وبحضور كالً من -:
م

أعضاء من ذوى الخبرة -:
نائـــب رئيـــس مجلــــس
 .1معــالي المستشـار  /إسماعيل صديق محمــد راشــد
الدولـــة
حمضر
نواب رئيس الجامعـــــة -:
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراساتجملس
 .2األسـتاذ الدكـتور /عبد الرحيم سعد محمد شولــح
اجلامع
العلــــــــــيا والبحوث
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ة
 .3األسـتاذ الدكـتور /جمال إسـماعـيل خليـــــــــــل
اجللس
وتنمية البيــــــئة
نائب رئيس الجامعة لشئون التعلـــــــــــــــيم ة
 .4األسـتاذ الدكـتور /سليمان محمد مصطفى إسـماعيل
الرابعة
والطــــالب
الثال
ومن العمـــــــــــــــــــــداء -:
الحاسباتثون
عمـــــــــــــــيد كلــــــــية
 .5األستاذ الدكتور  /محمــد صالح الدين الســــــيد
بتاري
والمعلومات
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية التجـــــــــــارة /32
 .6األستاذ الدكتور  /أحمد عبد الرحيـم عبد الرحيم
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية الحقــــــــــوق /3
 .7األستاذ الدكتور  /الشحات إبراهيم محمد منصـــور
 .8األستاذ الدكتور  /عبد اللطيف محمد عبد اللطيف
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية اآلدابـــــــــــ 300
 .2األستاذ الدكتور  /ياســــــر محمـــــد سهـــــيل
القائم بأعمال عمــــــيد كلــــية الفنون التطبيقية 2م
كلـــــية
عمـــــيد
بأعمال
القائم
.10األستاذ الدكتور  /محمــــــود عبد الصبور محمود
التمريـــــــــض
حمضر
الطب
كلــــــــــية
عمـــــــــــــــيد
 .11األستاذ الدكتور  /توحــــــيد محمد محمد موافى
جملس
البشــــرى
اجلامع
ببنــــها
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية الهندسة
 .12األستاذ الدكتور  /محمد السيد على بســـــــيونى
ة
.13األستاذ الدكتور  /أشرف أحمد عبد القـــــــــادر
عمـــــــــــــــيد كلــــــــــية التربـــــــــــية اجللس
التربية
عمــــــــــــيد كلــــــــــية
 .14االستاذ الدكتور  /حســــــين درى أباظــــــــــة
ة
الرياضـــية
الرابعة
الطــــب
كلــــــية
عمــــــــــيد
.15األستاذ الدكتور  /محمد السيد صبحى أبو سالـــم
الثال
البيـــــــطرى
ثون
.16األستاذ الدكتور  /ماهــــــــــــر حســـب النبى
عمــــــــــيد كليـــــــــة الزراعـــــــــــــــة بتاريخ
 .17األستاذ الدكتور  /عمر أحمد محمد أمـــــــــــام
عمـــــــــيد كلـــية التربــــــــــية النوعــــية/32
/2
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محضر مجلس الجامعة
.18األستاذ الدكتور  /موسى عـــــــوض هللا عبد هللا
بشبرا ً
 .12األستاذ الدكتور  /عـــــــــالء السيد أحمد أمين
 .20األستاذ الدكتور  /سعــــد محمـــــود سعـــــد
الجـــودة
وقد دوعي إلى الحضور :
.21الســيدة  /سهير عبدالعـــــــــــال حســـــن
اإلدارية
.22الســـيدة  /أمينــــــة محمـــــد انــــــــور
المالية
 .23الطـــالب  /محمــــــــــود حســـــــــــــن
تولى أمانـــــــة المجلس -:
 الســـــــــيد  /فتحى عبد العظيم محمد عمر
المجلــــــــس )

3
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عن عمــــــيد كلـــــية الهندســـــــــــة

جملس

اجلامعة

عمــــــيد كلـــــية العلــــــــــــــــــــــــوم
مديـــــــــــر مركـــــــــــز ضـــمان

اجللسة

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

أمين الجــــامعة المساعـــــد للشئــــــون
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أمين الجــــــــــامعة المســــــاعد للشئون

م

( رئيس اتحاد طالب جامعة بنها )
( مديــــــر عــــــام أمانــــــة

حمضر

جملس
اجلامع

" بسم اهلل الرمحن الرحيم "

ة

اجللس

حتى ة

استهل األستاذ الدكتور/رئيــس الجامعة الجلسة المنعقدة بتاريخ 2013/4/22م والممتدة
للجميعرابعة
ال
2013/4/22م مرحبا ً بالسادة أعضـــاء المجلــــس الموقــر على حضورهم هذه الجلسة متمنيا ً
الثال

دوام التوفيق والتقدم.

ثون

ً
ً
كما وجه سيادته التهنئة لألستاذ الدكتور/عالء السيد أحمد أمين -على إنتخابه عميدا لكلية العلوم متمنيا له كلبتاري

التوفيق،فالكل على ثقة بأن كلية العلوم ستشهد لم الشمل والتكاتف لتحقيق أهدافها والنهوض بها إن شاء هللا/32 .
/3

كما وجه الشكر للسادة الزمالء الذين تولوا المسئولية أثناء الفترة االنتقالية في كلية العلوم وهم :

300

األستاذ الدكتور /محمد الفخراني – واألستاذ الدكتور /عبد العظيم مهنا  ،لهما كل الشكر والتقدير على
الجهد الذي بذلوه لتسيير العمل خالل الفترة اإلنتقالية قبل انتخاب عميدا ً للكلية.

2م

كما توجه األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة بخالص العزاء ألسرة كل من توفى من أعضاء
التدريس والعاملين بالجامعة خالل الفترة الماضية داعيا هللا عز وجل لهم بالرحمة ولذويهم
والسلوان .
ثم تحدث األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة عن بعض الموضوعات الهامة وهي -:

( مواصلة اإلجتماعات )

هيئةحمضر

بالصبرجملس
اجلامع

ة

اجللس

ة

أكد األستاذ الددكتور /علدي شدمس الددين – رئديس الجامعدة :على جميعىاجسادى الجساايىاس جبضىورولجيرسصىل جسجممي عى الرجابعة
الثال

بعنجساقع اس جاسخلجكلجكلع جربعنجساد الجأعض جهعئ جسامىاوع جرياى ريعم جرسااى يلعنجرساطىب جيىنجخىبلجعقىاج

اق ى س جاروع ى جاطىىومجيخملىىقجساقض ى ع جرسايرضىىرع

ثون

ىاراجريخ
جرساييىىكب جسامىىلجم ىرسممم جرساايىىلجعل ى ج لم ى ج ىىلج ى بتا

سايمى مج،جرأنجعكىىرنجبعييى جاوى ج ىرسوج مى جيدىىمطعاجسلومقى جب اايلعى جسامالعيعى جرسايمىىربجب ام ياى ج،جاى سجعمى ج
/32
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عل جكلجيي جأنجعقر جباروهج لج لجميعاجسايي كلج،جياجإعط جكىلجيدىئرلجدىلط م ج ىلجسمخى جساقى سو سو جر اى ج
جملس

معدع سًوجالايلج،جركلجه سجع م ججأعضجًجإا جموعع سو جرسصب

جمرهوع ج جسمم هجسايؤددع ج،جرهى سجكلى جلجعىم ج
اجلامعة

إلجبميفع جييظري جساقع جسا كي جينجسايوري جرسايدئراع جرسلام سز جرساااسا جبعنجساميعا.ج

القـــــــــــــرار -:أحيـــــــــط المجلـــــــــس علمــــــــــا ً.

اجللسة

الثالثة و
الثالثون

( مطالب العاملين بالجامعات )

بتاريخ

ثددم تحدددث سدديادته عددن مطالددب العدداملين قددائالً -:أيى ج ىىاجمى جعقىىاجساااعىىاجيىىنجسجممي عى

جيىىاجسااى يلعنجرسلدىىمي جإاى32ج/3/

سععب جسعدوع جعنجك هلجساا يلعنج يمقا جا جب د جسااى يلعنجبم ياى جبيمى جبخى ا

جسايىكوجعلى جيى ج ى جبى جيىنج

3002
يطى ى ابم جر ىىاج ييى ى جب ىىاروي جممى ى هجهى ى هجسايط اى ى جرطو مى ى جعلى ى جياىى الجسعد ىىم جسا ىىاكمرو جرزع ىىوجسامال ىىع جسااى ى الج
رسايمل جسععل جالم يا جرك نجهي جمفم جكبعوجينجدىع ام جرعيىلجعلى ج ىلجهى هجساييىكل جريا ااى جمخفع م
ىقج

اروج لجه هجساييكل .ججج

حمضر

جملس

القـــــــــــــرار -:أحيـــــــــط المجلـــــــــس علمــــــــــا ً.

اجلامع

ج

ة

( استعدادات الجامعة إلمتحانات الفصل الدراسي الثاني )-:
ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة عن استعدادات الجامعة لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى قائالً -:

اجللس
ة

الرابعة

الثال
التأكيدجعلى جضىورولجمرسمىاجساقعى اس جسام ياعى جرسادى الجأعضى جهعئى جسامىاوع ج ىلجيىرس ام جييى جساعىر جسعرلجيىنج
ثون
با جسليم ي جضي ي ًجلحسنجدعوجساايلجب عيم ي ج.ج
بتاري
التأكيد عل جضورولجيم با جميعاجسل مع م جسابزي جععي لجسليم ي جاسخلجميعاجساكلع جرساقع جبإعاساه ج
/32

رمممعزه جياجساد الجأيي جسام يا .
التأكدجينجهرع

/3

300
جساطب جعياجالبواباتجااا جاخرلجغعوجطلب جسام ياى جرعىم جساميبعى جعلى جسعيىنجسامى يا جبى ا ج
2م

اضي نجدعوجعيلع جسليم ي جارنج ارثجأىجييكب ج.

ضرورة إتخاذ ميعاجسجم سو س جساك ع جبمىر عوجسا سودى جسعييعى جاضىي نجأيىنجردىبي جسام ياى جر ي عى جيييى مم ج
حمضر

بكلجكلع جرمأيعنجميعاجسعي كنجسام جبم جساكيمورل .

جملس

ر الجيظ جسعي نجبم .ج

ة

اجلامع
تكليف إاسولجكلجكلع جبيوسما جميعاجأممزلجسجطف جرسامأكاجيىنجعيلمى جرم اعىاجسااى يلعنجسايدىئراعنجعيمى جركى ا ج
ة
سايدئراعنجعنجساكموب جرساو زجرأعض جرفعجيخلف جسابي جرسعخي جرسايرساجساق بل جابيما لج ر سًوجب اميدعقجيىاج
اجللس

و ج ى جأعي ى لجساكيمىىورلجيىىنجخ ى وججساكلع ىالرجابعة
مددع التأكيددد عل ى جضىىورولجإ ك ى جساايىىلجب ى اكيمورل جرسلدىىما ي جب ى اخب س

راسخىىلجسام ياى جر ا ى جس سجكى نجهي ى جعمىىزجب اكلع ى

الثال
ج،جيىىاجضىىورولجسلهميى جبدىىوع جمدىىلع جأروسقجسجيم ي ى ج
ثون

الكيمورلج،ججث جعأملجاروجساكيمورلج لجمدلعيم جإا جأدم جسامص عحجبي ضو.ج
القـــــــــــــرار  -:أحيـــــــــط المجلـــــــــس علمـــــــــا ً.

بتاريخ
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( سعر الكتاب الجامعي )-:

جملس

ثم تحدث سيادته أيضا ً  -:عىنجيىك رىجباىبجساطىب جرمضىووه جبإمبى وه جعلى جيى سو جساكمى جساا سودىع جعىنجطوعىقج
اجلامعة
رضاجيع جبم ج،جره سجسعيوجيخ اقجاقى سو سو جيملى جسام ياى جسادى بق جبخصىر

جعىا جبعىاجأججكمى

اجللسة
جمى يالج

الثالثة و

ب ى جيىىع جج ببىىاجيىىنجسامر ىىقجعىىنجه ى هجسايي ود ى جسامىىلجمخىىلجب ى اقع جسام ياع ى جعل ى جأنجممخ ى جك ىلجسجم ى سو س ج

الثالثون

سابزي جضاجينجعخ اقج ا .ج

بتاريخ

القـــــــــــــرار  -:الموافقة على اإللتزام بتطبيق قرار مجلس الجامعة بهذا الشــــــأن

/3/32
3002

وإتخاذ جميع اإلجراءات القانونية على من يخالف قرار مجلس الجامعة.

(منح الدكتوراه الفخرية للعالم الجليل /مصطفى عمرو السيد

م

) -:ج

قددام السدديد األسددتاذ الدددكتور /علددي شددمس الدددين – رئيــددـس الجامعددة بتسددليم األســــددـتاذ الدددكتور /مصددطفى عمددرو السدديد –
حمضر
الدكتـــددـوراة الفخـــــددـرية فددي يددوم األربعدداء الموافددق 2013/4/ 28م بقاعددة المدداتمرات بمجمددع الكليددات ر ا ى جب ضىىروج
جملس
سعدم جسااكمرو جعباجساو ع جدااجمحمدجيراحج–جي ئ جوئع جسام يا جايئرنجخاي جسااوسد جساالع جرساب رثج،ج
اجلامع

سعدم جسااكمرو جدلعي نجي ياجيصطف جإدي ععلج–جي ئ جوئىع جسام ياى جايىئرنجسامالىع جرساطىب ج،جرعيىاس ج

ة

ساكلع ج،جرساطب .

اجللس

وقد أكد األستاذ الددكتور /علدي شدمس الددين – رئديس الجامعدةجأنجأي ييى جإطى وجعى جاليدىمقبلجاسخىلجسام ياى جريىنجأهى جة
ىرنجابعة
وجإا ى جأنجإاسولجسام يا ى جمايىىلجعل ى جأنجعكى الر
أرارع مي ى جسجهمي ى جب ايىىب جد ىرس جك ى يرسجطبب ى ًجأرجب ى ثعنجييىىع سً
الثال

ساب ثجسااليلج لجيقاي جسلهمي ي جب ام يا ج،ج لاعي جك جه ئلجينجساقا سو جرويرزجساب ثجسااليلجيي جعاطلج

ثون

ىوجيثىىلجسعدىىم جساىىاكمرو جيصىىطف ج
ىىرلجا ىىاجالب ىىثجالعلمدديجاسخىىلجسام يا ى جيرضى ًجأيى جعيىىاي جيكىىو جع اي ىجًجكبعىججسً
بتاري

/32
عيىىورجسادىىعاجيضىىاجأي ى جيىىب جساب ى ثعنجيير م ىجًجايصىىوججمال ى ج ىىلجسام يا ى جسايص ىوع جر ىىووجأنجعطىىروجيىىنج
يفد ى ج مى جأصىىبحجيىىنجأبىىوزجساالي ى ج ىىلجساا ى ا ج ىىلجيم ى لجسايى يرمكيرارملج،جاى سجعمى جأنجعكىىرنجسايىىب جااعى ج/3
300

ى زجالميعىىزج ىىلجيمى لجمخصصى جراع ى ج قىىطج ىىلجساكعيعى جأرجسافعزعى جبىىلجسايمى جسايمى مجكىىلج ىىلجيم اى جساى جج

2م

عايلج ع جرسايظوجإا جسايدمقبلجرعكرنجااع جساقاولجعل جسايم مجرصياجساف وقجاسئي ً.

حمضر
ثم تحدث العالم  /مصطفى عمرو السيدجأنجيرسلجساب ثجسااليلجيرمرالجب افالجراكنجعل جسا كريى جسا اعى جأنجمايىلج
جملس

عل ى جمييع ى جه ى هجساي ىرسلجر ا ى جيىىنجخىىبلجزع ى الجسجيف ى قجساي ى اججعل ى جساب ىىثجسااليىىلجرأنجعصىىلجإا ى ج%1جيىىنج

إمي الجسااخلجساقريلج،ج اب ثجالعلميجرمقاي جيوهرنجبياىجسجيف قجعلع .

اجلامع

ة

اجللس
جرأهيع جسامفكعوج لجسايمربجب اب ثجسااليلجياجاالستفادةجبالي جيصوجسايم موعنجر محجخطجاسئ جيامى ج جرمىر عوج
ة

سعممزلجسابزي جرم اعاجيمطلب مي جييم جريوسع لجسخمع وجسعر

جسايي دب .

ومن ناحية أخوىجأي وجدع ام جإا جإيمم جسعب ثجسااليع جساخ صى جبيا امى جيىوبجسادىوط نجبمزعئى
رسافضى جرعىىا جرمىىراجأثى وجم يبعى جعلى جسا عرسيى

الرابعة

جساى ه ج
الثال

ثون
ج،جرسنجساكىولجسعنج ىىلجيلاى جسعطبى جسابيىوععنجام اعىىاجيىىاىج
بتاريخ

سعث وجسام يبع جعل جسامد جسابيوججينجعاي جر اجطل جينجسعدم جسااكمرو جرزعوجسامالع جساا الجرك ا جرزعىوج

/32
/2
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300
2م

محضر مجلس الجامعة
ساب ثجسااليلجبرمراجخطى جسدىموسمعمع جييظيى جالب ىثجسااليىلج ىلجيصىوجيىاجمىر عوجسجيك يعى

6
-6حمضر

جسابزيى جي اعى ج
جملس

اجلامعة
ربي ىوع جر ى لجإنجيصىىوجمض ى جعقىىرلجي ضىىم جيومىىرجسجدىىمف الجييم ى جرسابىىا جيىىنج عىىثجإيمم ى جإاع ى جسعخىىورنج،ج
اجللسة

رأض

جأنجم يا جبيم جيميثل ج لجكلع جسامياد جبيب سوجمض جأ ضلجيايلجالي يرمكيرارملج لجيصو.

الثالثة و
وقد تحدثت األستاذة الدكتورة  /لطفية النادي – ماسسة أول معمل لعلوم الليزر في مصر والحاصله على جائزة الدولة التقديريدة
الثالثون

ر ا جإنجيصوجيقبل جعل جيمض جعليع جكبعولج لجك

لجيخ
بتار
جسايم ل جخبلجساديرس جسايقبل جيؤكالجعل جضىورو
/3/32

سابا جينج عثجإيمم جسآلخورنجرأنجممض وجك جساممراجالالي جرساب ثعنجكلج ىلجمخصصى جج ىاسثجيمضى ج

3002

عليع جكبعولجرخ ص جأنجيصوجبم جك جكبعوجينجسااقرلجساي ضم جرسايميعزل.

م

كما أكد األستاذ الدكتور /علي شمس الددين – رئديس الجامعدة جأنجسدىموسمعمع جسام ياى جمميثىلج ىلجرضىاجوؤعى جيدىمقبلع ج

اماظىع جسلدىمف الجيىنجسايقريى

اسخلجكلع جالجامعةجسايخملف .ج

جسايم ى جرمرمعممى جاليمىربجب اب ىثجسااليىلجرمطىرعوهجرخ صى جسايىرسواجسابيىوع ج
حمضر

جملس

(وامتدددادا ً ألعمددال مجلددس الجامعددة إندده يددوم األحددد الموافددق 2013/4/ 28م  ،أسددتقبل
ة
األسددتاذ الدددكتور /رئدديس الجامعددة والسددادة نددواب رئدديس الجامعددة السدديد األسددتاذ الدددكتور/
اجللس
مصطفى مسعد – وزير التعليم العالي .
ة
السدديداجلامع

وفي البداية رحب السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة بالسيد األستاذ الدكتور /وزير التعليم
على حضوره معنا هذا المجلس الموقر متمنيا ً لسيادته دوام التوفيق والتقدم .

العاليرابعة
ال
الثال

وقد تحدث األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة ماكدا ً  -:عل جضورولجساموععوجرساخورججينجسايأارقجرساايلجعل جمطرعوجثون
بتاري

سام يا جرمأيعيم جكيى ج ىاثج ىلجثىرولج52جعيى عوجعيىاي ج ى ظجعلى جسام ياى جسااى يلعنجبمى جرساطىب ج،جرأضى قج

/32

دىىع ام جسنجسام ياى جأعىىا جخط ى جسدىىموسمعمع جم ى جإيىوسقجسعدىىم جساىىاكمرو جصىىفر جزهىوسنج–جوئىىع جسام يا ى ج/3

ساد ى بقج،ججرسعدىىم جساىىاكمرو جأد ى ي جكي ى لجي ئ ى جوئىىع جسام يا ى جساد ى بقجرم ى وججسآلنجماىىاعلم جامصىىبحجساخط ى ج
300
سلدموسمعمع جام يا جبيم جينجع ج 5115ج م جع ج 5112جربمكلف ج(ج011جيلعىرنجميعى ج جر ى لجإنجساثق ى ج2م

ساد ئالجبم يا جبيم جهلجثق جمقرع جسااب جبعنجساط ا جرعضرجهعئ جساماوع .

حمضر

ثم تحدث السيد األستاذ الدكتور /وزير التعليم العالى قائالً  -:زيعللجساازعىزجسعد ىم جساىاكمرو عل جيىي جساىاعن–جوئىع ج
جملس

سام يا ج،جرساد الجيرس جوئع جسام يا جرساد الجسا ضروجميعا ًجرأرلاي جساطب ج،رأخرمي جسايرظفعنجرسجاسوعىعنج
اجلامع
السالمجعلعك جرو ي جهللاجربوك مى ،جعيىو يلجرمىراججهيى جساعىر ج ىلجيملى جسام ياى جسايىر و،جرييى جليى ج عى جأيىة ج
عقاجعللجوئع جسام يا جيدئراع جكبعولج أميي جا جكلجسامر عقجإنجي جهللا.

اجللس

ة

ثم تحدث سيادته عن العديد من النقداط الهامدة وهدي  -:أنجساىر س
زولجرضىا جخطممى جسلدىموسمعمع جامطىرعوجسامالىع جسااى ا الرجابعة

على جيىىاىجالسددنواتجساايىىوجساق ايى جممضىىينجسلومقى جبمىىرالجسامالىىع جسامى يالجرزعى الج ىىو جسايىىب
ساا ا جراع جساب ثجسااليلج جرمفاعلجاروجسام يا ج لجخاي جسايمميا.

ج ىىلجسامالىىع ج
الثال
ثون

بتاريخ

/32
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2م

محضر مجلس الجامعة
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أي ى جيىىنجخىىبلجسجممي ى جسا ى ججعقىىاجيىىاجساا ى يلعنجبم يا ى جبيم ى جرسلدىىمي جإا ى جيط ى ابم جرسامىىلجممي ي ى جيىىاج
جملس

سايط ا جساا ي جاميعاجالعاملينجبيخملقجم يا

جساميمروع ج،جر اجم جيي ي جي جمى جسامرصىلجإاعى جيىنجخطىرس ج
اجلامعة

اجللسة
ري سو ىىلجيخملف ى جيىىنجأمىىلجسا صىىرلجعل ى جه ى هجسايط ا ى جبك ى جساطىىوقجساييىىورع ج،ج عىىثجم ى جإيي ى جصىىيارقج
الثالثة و

خ

جب اا يلعنجعرضىاجبى ج(ج5.2جيلعى وجميعى ج جعىاخلجيىنجضىييم ج%11جيىنجسدىمقط ع جر سزولجساي اعى جيىنج

سام ياى ى

الثالثون

جرمى ى وججخ ىىبلجسععى ى جساقلعلى ى جساق ايى ى جاقى ى ئلجبياى ى الجرزع ىىوجساي اعى ى جام اع ىىاجسعو ى ى جسايم ئعى ى جرطوعقى ىبتارجيخ

سامرزعا.ججججج

/3/32

رأكىىاجعل ى جأنجسامالىىع جسايفمىىرمجب ام يا ى

3002
جسايص ىوع جم ىىرلجإا ى جيىىرواجي ى ا ج قىىطجعم ى جمقرعي ى جبأدىىو جي ى عيكنج
م

ر ا جينجخبلجي طو جسايمل جسععل جالم يا جينجإيي جييور جالم يا جسايفمر ج ى جإطى وجسدىموسمعم ج
عمبا جيوسكزجامقاع جسامالع جسايفمرمجب ام يا جسايصوع ج،جكي جعم جسامخل

جينجسعيظي جسايماىاالجب ام ياى ج

حمضر

سايصوع .
رأرضحجأعض ًجأنجسار سزولجمدا ججعم اج لجمى وججاييىكل جساكمى

جملس

اجلامع
جسامى يالجرأرضىحجدىع ام جأيى جع ى رلجمطىرعوج
ة

سابئ جساطببع جييع سًوجإا جأي جدىعاقاجإممي عى ًجيىاجسم ى اجساطىب جايا امى جسابئ ى جعلى جسايىاىجساقصىعوجكيى ج
أيي جب م جامبيلجييور جيد هي جطب جسام يا

اجللس

ج لجي رجسعيعى جعيمى جسع ىاوجعلى ج اى ج–جكيى جأيى وجإاى جة

أهيعى جمطىىرعوجثق ى جساايىىلجسامطىىرعلج،جكيى جطىىومجأعضى جسم ى اجطىىب جم ياى

يلجابعة
جيصىىوجساييى كلجسامىىلجعا ى الر
الثال

ييم جغ ابع جساطب .جججججج

ثون

أمددا بالنسددبة جايىىكرىجساطىىب جبدىىب جدىىر جيا يلى جباىىبجأعضى جهعئى جسامىىاوع جامى جرممى رزجساىىبابج ى جدىىاوج
بتاري

ساكمى جسامى يا جرعىىا جسامرسصىىلجبىىعنجأعضى جهعئى جسامىىاوع جرساطىىب ج،جركى سجم اعىىاجدىىاوجساكمى

/32
ج،ج ى ايومرج
/3

ضىىورولجسلهمي ى جب عمى اج ىىلجايأدى لجساكم ى جسامى يا جرسلعمي ى اجعلى جساب ىىثجسااليىىلجرمىىو جساكمى جسام ى يالج
ر ا جبمطرعوجطوقجساماوع جب ام يا جر ا جعنجطوعقجسدمخاس جرد ئلجمكيرارمع جسايالري

300

جرسلمص ل جرأنج2م

مكرنجساباسع جينجم يا جبيم .ج

حمضر

ىوجرس ا ىجًجرأنجساموععىىوجلجعقمصىىوجعلى جسام ي ى ج
ثددم أشددار سدديادته  -:إا ى جأنجساموععىىوجا ى جعاىىاجسخمع ى وجبىىلجأصىىبحجأيىججسً
سادع دىىلج قىىطجبىىلجعيمىىاجإاى جموععىىوجسايفىىر جرسافكىىوجرساثق ى ج،ججرأنجي ى جيى هاي هجيىىنجيىىب

جملس

جم ياى جبيمى جعباىىثج
اجلامع

ب عيىىلج ىىلجساوىىاجرهى سجسايىىب جهىىرجسايعىزلجسامي دىىع جايصىوي ج ىىلجسايو لى جساق ايى جريأيىىلجأنجياطىىلجيىىنجخباكىة ج

اجللس

سافوص جاإلباس جرسلبمك وجبماقجسلومق جرسامقا جارطييى جسعكبىوجيصىوجيىنجخىبلجمىر عوجساثقى جاطببيى جيىاجإاس ةولج

سعيلجابعة
سام يا جربعنجسعد م لجرسا كري جركلي جأيلج لجم دعنجه هجسااب جبعيي ج م جيخوججينجعيقجسازم م جر الر
الثال

يرمراج لجيب بي جسارسعلج م جيصلجابدمقوسوجرم دعنجسعيروجبياال جدوعا جاليمربجب ارطن.ج

ثون

ثم استعرض االستاذ الدكتور /جمال اسماعيل خليل – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سارضاجسا ى ا بتاجريخ

اإلييى ى س جساماع ىىالجاكلعى ى جسام ياى ى جرسايدمي ىىفع جسام ياعى ى جريق ىىلجساكلعى ى

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/32
جإاى ى جسايمي ىىاجبكف ىىوجد ىىااج،جكيى ى ج
/2
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سدماوبجأيضدا ًجسعدىبر جسل لعيى جسادى ا جام ياى جبيمى جبقىوىج(مزعىولجبلى -جيعى جكي يى ج–جساقلى ج–جساصىي عو ج
جملس
رضي ج رس لج(جطبعى ج–جبعطوعى ج–جزوسععى ج–جوصىاجيلرثى

مفاعبًجااروجسام يا ج لجخاي جسايمميا.

اجلامعة
ج–جوع ضىع ج–ج يعى ج–جمرععى جرمثقعىقج جركىلج اى ج
اجللسة

القــــــــرار -:أحيــــط المجلــــس علمـــا ً.

الثالثة و
الثالثون

ىعطجيخ
ثددم اسددتعرض االسددتاذ الدددكتور /صددازى عصاصددة – سايىىاعوجساميفعى ججاييىىورع جسامطىىرعوجبم ياى جبيمى جأراجأنجأ ى بتار
32ج/3/
د ىىع امك جعليى ى جبى ى نجم ياى ى جبيمى ى ج ققى ى ج ىىلجاألوندددةجسعخعى ىولجإيمى ى سز جغع ىىوجيد ىىبر ج ىىلجيمى ى لجمكيرارمعى ى
3002

سايالرسي ى جبفضىىلجاع ى جر ىىالجإاسولجساييىىورع ج ىىلجساىىر سزولجرممىىراجساق ى ئيعنجعل ى جسايي ى وعاجريىىنجضىىينجه ى هج
م
سجيمى سز جإنجمومعى جسابرسبى جسجاكموريعى جبم ياى جبيمى ج ىاج فىزج ىلجمصىيعقج( webmetricsجسااى ايلجامصىبحج
م ياى ى جبيمى ى جساخ يدى ى جعلى ى جسام ياى ى جسع لعيعى ى جرسايصى ىوع جرساد ادى ى جعلى ى ج25جي ىىنجسام ياى ى جرسايؤددى ى ج
حمضر
سامالعيع جسا كريع جرساخ ص جبيصوجكي جأدميو جسام يا جضينجيى اججأ ضىلج111جير ىاجمالعيىلج ىلجأ وعقعى ج
جملس
بمومع ج.52
اجلامع
ر عثجأنجم يا جبيم جمدا جم هالجلتعظيمجيفمر جسا و جسام يا جساو يلجرمطبعقجمكيرارمع جسايالريى جاخايى ج
ة
ساايلعى جسامالعيعى جرساطىىب ج ىىلجك ى جسايمى ل جييى جعمطلى جم ىىاعثجسابيعى جسام معى جايىىبك جسلمصى لجسادىىلكع ج
اجللس
رسابدىىلكع ج ىىلجكلع ى جسام يا ى جرعمطل ى ج ا ى جسعيىىوجاع ى جدىىع امك ج م ى جمىىميكنجسام يا ى جيىىنجمىىر عوجساخاي ى ج
ة
سايي دب جالطب جرأعض جهعئ جسامىاوع جرمفاعىلجساىمال جسلاكموريىلجرسايكمبى جساو يعى جرسابرسبى جسلاكموريعى جريظىالرجابعة
سايالري جسجاسوع ج.
الثال
ثون
القرار-:جأحيط المجلس علما ً .ج
بتاري
ثم استعرض األستاذ الدكتور /سعد محمود سعد – مدير مركز ضدمان الجدودة واإلعتمداد  :سامقوعىوجساخى ي جاييىور جاعى ج
/32
ريم با ى جساخط ى جالتنفيذيدددةجايوكىىزجضىىي نجسامىىرالجرسجعمي ى اجبم يا ى جبيم ى جعىىنجسافم ىولجيىىنج 5115 5 1جر م ى ج
/3
 5115 5 51جرأعض ًجساير قجسا الجاييورع جسامرالجبكلع جسام يا .ج
القــــــرار -:الموافقة على ما جاء بالتقرير وأتخاذ باقي اإلجراءات .

300
2م

ثم تحدث الطالدب  /محمدد حسدن – نائدب رئديس اتحداد طدالب جامعدة بنهدا عىنجباىبجساصىارب جرساييى كلجسامىلجمرسمى ج
ساطب جبكلع جسام يا جرساملجمي صوجأهيم ج لجواس لجساكم جرمم رزهجالداوجرمأخوجظمروجيمى ئ جساطىب ج،ج
حمضر
جملس
رمقىىرع جعب ى جأعض ى جهعئ ى جسامىىاوع جب ى اطب جيؤكىىاسًجعل ى جضىىورولجسجهمي ى جب مخ ى جخط ىرس جإعم بع ى ججعم ى اج
اجلامع
لرلجام هجسايي كلجياجرضاجمرصع جاميفع جه هجسا لرل.
ثم تحدث أيضا ً عنجأنج يرنجميظع جسام يا جا جعمطوقج لجرضىاجعضىرجهعئى جسامىاوع جم ى جساو بى جرأمى مجاىة ج
اجللس
وع جسامصوقجارنج عراجرلجو ب جينجأ ىاج ىأومرجيىنجدىع امك جرضىاجهى سجسعيىوج ىلجعىعنجسجعمبى وج،ج وصى ًج
ة
عل جم قعقجساااسا جالميعا.ج

الرابعة
القــــــــرار -:الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة مشكلة الكتاب وسوف يتم إرسالها إلى السيد األستاذ الدكتور /وزير التعليمالثال
العالي وأيضا ً طلب من جميع السادة العمداء مواصلة اإلجتماعات مع الطالب وحل مشاكلهم أوالً بأول.جججج ثون

بتاريخ

/32
/2

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

2
-2حمضر
وقد أنهى السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعدة حديثده بأنده يجدب علدى الجميدع بدذل المزيدد مدن الجهدد لمواصدلة مسديرة العطداء
جملس

لخدمة الجامعة وقد شكر الجميع وتمنى لهم جميعا ً دوام التوفيق .

جدول األعمال علي النحو التايل:
شرع رئيس اجمللس اوالً
النظر-:يفالمصادقات

أمانة مجلس الجامعة

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

الموضــوع األول :
 سامصاعقجعل جي ضوجسممي جيمل جسام يا جساملد ى جساد اد جرسامدارنجبم وعخج. 5115 5 52ج

/3/32
3002
م

القــرار -:المصادقــــــــة ..

الموضــوع الثانى :
مكتب األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشـــــــــــئون التعلـــــــــــــيم والطـــــــالب

حمضر

جملس

 ي ضى ىوجسمم ى ىي جيمل ى ى جي ى ىئرنجسامال ىىع جرساط ىب ج(جسجممي ى جساث ى ينج جالا ى جسام ى يالج 5115 5115جج

اجلامع

بملدم جسايياقالجبم وعخج. 5115 0 10ج

ة

القــرار -:أحيــط المجلس علماً.
الموضــوع الثالث :

اجللس
ة

مكتب األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشــــــئون الدراســـــــات العليـــــــــا والبحـــوث
 ي ض ى ى ى ىوجسممىى ى ىي جيمل ى ى ى جي ى ى ىئرنجساا سود ى ى ى

الرابعة
الثال

جساالع ى ى ى جرساب ى ىىرثج(جسجممي ى ى ى جساث ى ى ى ينج جالا ى ى ى جسام ى ى ى يالجثون

بتاري

 5115 5111ججبملدم جسايياقالجبم وعخج. 5115 0 11

/32

القــرار -:أحيــط المجلس علماً.
الموضــوع الرابع :

/3

300
2م

مكتب األستاذ الدكتور/نائب رئيس الجامعة لشـــــــئون خدمة المجتــــــمع وتنميــــــة البيئــــة

 ي ض ى ى ىوجسممي ى ى جيملى ى ى جيى ى ىئرنجخاي ى ى جسايمميى ىىاجرمييع ى ى جسابعئ ى ى ج(جسجممي ى ى جساث ى ى ينج جالا ى ى جسام ى ى يالج
 5115 5115ججبملدم جسايياقالجبم وعخج. 5115 0 8

القــرار -:أحيــط المجلس علماً.
الموضــوع الخامس :

 ي ضىوسممي جسالمي جساالع جاإليوسقجعلى جيم باى جمدىععوجسابىوسي جساماعىالجرأمف عى
بملدم جو ج( 11جبم وعخج. 5115 0 10ج ج
القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً .

الموضــوع السادس :

حمضر

جملس

اجلامع
ة

اجللس

جساماى رنجساييىموك ج ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
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10
 10ي ضىوسممي جامي جسجيوسقجساا جعل جياب جسااوسد جب او جسجيملعزع جبكلع جسامم ولجببيم جبملدم جو ج حمضر
جملس

( 81جبم وعخج. 5115 0 10ج ج

اجلامعة

القــرار -:أحيـــط المجلـس علماً .

اجللسة

الثالثة و

ثانيا ً  -:الشئون المالية

الثالثون

الموضـــوع السابع  :ج
قبول هدايا وتبرعاتج ج
/3/32
3002
 )1بيىىأنجيرس ق ى ى جساد ى ىىعاجسعدىىم جساىىاكمرو جوئىىع جسام يا ى جب ى امفرعبجيىىنجيمل ى جسام يا ى جعلىىلج بىىرلجسامىىاسع ج
م
رسامبوع جسآلمع ج-:
المضمـــــــــــــــــــــــون
القــــــــــــــــــــــرار
/
ـدكتور
ـ
ال
ــاذ
 مــذكرة بشــبن بــور التبــر المقــدم للــب كليــة الحاســبات والمعلومــات مــن  -موافقــــة الســـــيد األستـــ
حمضر
بتاريخ

رئـــــيس الجامعـــــة بـــــالت وي
مجلس الجامعة.

مـــــن

االســتاذ الــدكتور  /محيــب الــدين محمــد ــد ود – عميــد كليــة الحاســبات
والمعلومــات جامعــة المنوفيــة و ــو عبــارة عــن عــدد واحــد نسـ ة مــن كتــا
اجلامع
 Image Super – Resolution and Applicationبمبلـ و ــدر(
 000جنيه ) سبعمائة جنيه فقط الغير ) وذلك لصالح مكتبة الكلية .
ة
 مذكرة بشبن بور اال داء المقــــدم للـب كليـة الهندسـة بشـب ارً مـن االسـتاذ  - /موافقــــة الســـــيد األستـــــاذ الــدكتور  /اجللس
رئـــــيس الجامعـــــة بـــــالت وي مـــــن
مصـط ب طـا – صـاح دار الن ـائس للنشــر والتوزيـع و ـو عبـــارة عــن
ة
مجلس الجامعة.
مجموعــة مـن الكتـ بقيمــة لجماليـــة  905جنيــه ) مسـمائة وتســعة
الرابعة
جنيه فقط الغير ) وذلك لصالح مكتبة الكلية .
/
الـدكتور
األستـــاذ
الســـيد
افقــة
و
م
ـن
ـ
م
ـات
ـ
المعلوم
و
ـبات
ـ
الحاس
 مــذكرة بشــبن بــور التبــر المقـــــدم للــب كليــة
الثال
رئـــــيس الجامعـــــة بـــــالت وي مـــــن
االستاذ الدكتور  /أبو العال حسنين – االستاذ بكلية الحاسبات والمعلومـات
ثون
مجلس الجامعة.
جامعــة القــا رة و ــو عبــارة عــن عــن عــدد  )22كتــا بقيمــة لجماليــة
بتاري
 5359939جنيه ) تسعة آالف وثالثمائة وستة وتسـعون جنيـه و سـتة
وثالثون رش فقط الغير ) وذلك لصالح مكتبة الكلية .
/32
 موافقــــة الســـــيد األستـــــاذ الــدكتور / مذكرة بشبن بور اإل داء المقدم للب كلية الهندسة ببنها من كالً من :
/3
رئـــــيس الجامعـــــة بـــــالت وي مـــــن
 .2الدكتورالمهندس  /أسامة النحاس – أستاذ مساعد العمارة بالكلية و ـو
300
مجلس الجامعة.
اإلنشــاء المعمــار) ) لصــالح
عبــارة عــن عــدد  )2نس ـ ة مــن كتــا
ــر
ـ
غي
ال
ــط
ـ
فق
ا
ــ
ـ
ه
جني
ــون
ـ
أربع
ــدة
مكتبـــة الكليـــة يمـــة النســـ ة الواحـ
ً
2م
بإجمالي مبل ثمانين جنيهاً فقط ال غير).
 .2األســــتاذ الــــدكتور /أحمــــد ســــليمان حــــزين – األســــتاذ المت ــــر بقســــم
حمضر
الهندسة الميكانيكية بالكلية و و عبارة عـن عـدد  )20كتـا بإجمـالي
مبل  320جنيهاً ) ثال ثمائة وعشرون جنيهاً فقط ال غير.
جملس
اجلامع
القـــرار  -:الموافقـــة وتت ذ با ي اإلجـــراءات وتقديم طا شكر.
جملس

ة

ثالثا -:شئون هيئة التدريس

الموضــوع الثامن :

اجللس

ة

 -8جي ض ى ى ىوجسمميى ى جاميى ى ى جساماععيى ى ج(جسجمميى ى جسادى ى باجرسامد ىىارن جالاى ى جسامى ى يالج 5115 5115جبملدالىرىمابعةج
سايياقالجعر جسجثيعنجسايرس قج. 5115 0 55ج
الثال
القــــــــــرار  -:الموافقة علب ما أ رته لجنة تعيينات السادة أعضاء يئة التدريس علب النحو التالب -:

(أ) تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:
كلية الطب البشري -:

ثون

بتاريخ

/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

11
 11حمضرج
 -1جي كولجبيأنجماععنجساىاكمروج جأ يىاجييىارمجعىربجهللاجيىوزرقج–جسعدىم جسايدى عاجبقدى جساب ثرارمعى جسجكلعيعكعى

بكلع جساط جسابيوجج لجرظعف جأدم جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظيــ ة أستاذ بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
اجلامعة
 -5جي ى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمروج جأ يىىاجعط ى جصىىبعحجأ يىىاج–جسايىىاو جسايد ى عاجبقد ى جط ى جسعطف ى لجبكلع ى جساط ى ج
اجللسة
سابيوجج لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
الثالثة و
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظيــ ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
تابع -:شئون هيئة التدريس
الثالثون
جملس

(تابع) تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:
كلية الطب البشري -:

بتاريخ

/3/32
3002

لجبيأنجماععنجسااكمرولج جوسيع جإبوسهع جساادر لجي يىاججي يىاج دى ج–جسايىاو جسايدى عاجبقدى جسامدىمرارملج
ج
 -5جي كو
م
بكلع جساط جسابيوجج لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم جز جساار سو جساماوعبع ج .
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينها في وظيــ ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
 -0جي ى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمروج جأ يىىاجي عىىلجعبىىاجساازعىىزجإدىىي ععلج–جسايىىاو جسايد ى عاجبقد ى جم سو ى جسايد ى احمضرج
جملسج
سابراع جبكلع جساط جسابيوجج ىلجرظعفى جيىاو جب اقدى جعلى جاومى جيى غولجب اكلعى ج(جر ىاجسممى زجساىار سو جساماوعبعى
اجلامع
.
ة
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظيــ ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
اجللس
 -2جي ى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمروج جع دىىوجعبىىاجسادىىم وجإدىىي ععلج–جسايىىاو جسايد ى عاجبقد ى جم سو ى جسايد ى ا جسابراع ى ج
ة
بكلع جساط جسابيوجج لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
الرابعة
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظيــ ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
الثال
ىاكمرولج جييى جيى هوجعبىاجسادىب جعىب ج–جسايىاو جسايدى عاجبقدى جسافدىعرارمع جساطبعى جبكلعى ج
 -1ي كولجبيىأنجماعىعنجسا ج
ثون
ساط جسابيوجج لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم جز جساار سو جساماوعبع ج .
بتاري
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينها في وظيــ ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
/32
 -2جي كولجبيأنجماععنجسااكمروج جأ ياجعباجساا طلجإبوسهع جسادعاج–جساياو جسايد عاجبقدى جسعيىقجرسع نجرسا يمى3و/لج
بكلع جساط جسابيوجج لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار س
و جساماوعبع ج 300 .
2م
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظيــ ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.

كلية الهندسة بشبرا -:

حمضرلج
 -8جي كولجبيأنجماععنجسااكمرو جأد ي جعيوجي ياجيماجج–ج لجرظعف جأدم جمخص ج(جم لعلجإييى س ج جيى غو
جملسج
بقد جسامياد جسايايع جبكلع جسامياد جبيبوسج–جعل جاوم جي غولجب اكلع جإعمب سًوجينجم وعخجيرس ق جيملى جسام ياى
اجلامع
سا الجاارالجدع ام جينجسجع ولجرمدلي جساايلجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .جج ج
ة
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة أستاذ ت صص تحلير لنشاءات ) شاغرة لعتبا ارً

كلية العلوم -:

من تاريخ مجلس الجامعة الحالي.

اجللس

ة

الرابعة

الثال ج
 -9جي كولجبيأنجماععنجسااكمروج جخلعلجي ياجخلعلجي ياجخلعلج–جسايىاو جسايدى عاجبقدى جساوع ضىع جبكلعى جساالىر
لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
ثون
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
بتاريخ
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

12
 12حمضرج
 -11جي كولجبيأنجماععنجسااكمروج جط وقجعردقجعباجساوؤقجي ياج–جساياو جسايد عاجبقدى جسافعزعى جبكلعى جساالىر

لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة مدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
تابع -:شئون هيئة التدريس

(تابع) تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:
كلية التربية الرياضية -:

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون
بتاريخ

 -11ججيى ى كولجبي ىىأنجي ىىيحجسا ىىاكمروج جأ ي ىىاجأب ىىرجسافض ىىلجعب ىىاجسا ىىو ينج مى ى زجج–جسعد ىىم جسايدى ى عاجبقدى ى جيظوعى ى ج
رمطبعق جوع ض جسايي زل ج(جسالق جسااليلج جارظعف جأدىم ج(جسجاسولجساوع ضىع ج جب اقدى جعلى جألجعاىعنجعلى ج
3002
اوم جي غولجإلجبااجعرام جينجسجع ولجرمدىلي جساايىلجب اكلعى ج(جياى وجالايىلجب ادىاراع ج (جر ىاجسممى زجساىار سوم ج
ساماوعبع ج .
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب منحه اللق العلمي ) لوظي ة أستاذ اإلدارة الرياضية ) بالقسم
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علب أال يعين علب درجة شاغرة لال بعد عودته من اإلعارة وتسلمه العمر بالكلية.

حمضر

 -15جي ى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمروج جم ى يوجعي ى اجساىىاعنجدىىاعاجي يىىاج–جسايىىاو جسايد ى عاجبقد ى جيظوع ى جرمطبعق ىجملسج
اجلامع
زج
وع ض ى جسايي ى زل جبكلع ى جساموبع ى جساوع ضىىع ج ىىلجرظعف ى جيىىاو جب اقد ى جعل ى جاوم ى جي ى غولجب اكلع ى ج(جر ىىاجسمم ى
ة
ساار سو جساماوعبع ج .
اجللس
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة مـــدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
ة
 -15جي كولجبيأنجماععنجسااكمروج جي يىاجي يىراجيصىل لجساادىر لج–جسايىاو جسايدى عاجبقدى جيظوعى جرمطبعقى ج
الرابعة
زج
ساوع ضى جسامي ععى جبكلعى جساموبعى جساوع ضىىع ج ىىلجرظعفى جيىىاو جب اقد ى جعلى جاومى جيى غولجب اكلعى ج(جر ىىاجسممىالثال
ساار سو جساماوعبع ج .جج ج
ثون
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة مـــدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
بتاري

كلية التربية-:

/32

 -10جي ى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمرولج ج طي ى جأ يىىاج كىىلجإب ىوسهع ج–جسايىىاو جسايد ى عاجبقد ى جساموبع ى جسايق وي ى جرسجاس3و/لج
و جساماوعبع 300 .
سامالعيع جبكلع جساموبع ج لجرظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(ر اجسمم جز جساار س
2م
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة مـــدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.

كلية اآلداب -:

حمضر

 -12جيى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمرولج جإعيى نجعىىارججأ يىىاج يفىىلج–جسايىىاو جبقدى جسالوى جسجيملعزعى جبكلعى جسآلاس ج ىىلج
جملس
رظعف جأدم جيد عاجب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم ز جساار سو جساماوعبع ج  .ج
اجلامع
.
القــــــــــرار  -:الموافقة علب تعيينها في وظي ة أستاذ مساعــد بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية
ة
ىلج
 -11جيى كولجبيىىأنجماعىىعنجساىىاكمرولج جردى جعىىز جدىىب جدىىب ج–جسايىىاو جسايدى عاجبقدى جعلى جساىىيف جبكلعى جسآلاس ج ى
اجللس
رظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم ز جساار سو جساماوعبع ج .
ة
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينها في وظي ة مــدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
الرابعة

كلية التجارة -:

الثال

 -12جي كولجبيأنجماععنجسااكمروج جي يىاجيى ملجعثيى نجي يىاج–جسايىاو جسايدى عاجبقدى جساي دىب جبكلعى جساممى ولجثونىلج
بتاريخ
رظعف جياو جب اقد جعل جاوم جي غولجب اكلع ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعيينه في وظي ة مــدرس بالقسم علب درجة شاغرة بالكلية.
تابع -:شئون هيئة التدريس

(تابع) تعيينات أعضاء هيئة التدريس -:

13
 13حمضر

جملس

اجلامعة

تعيينات في وظيفة زميل –استشاري مساعد – استشاري طبقا ً الحكام
القانون رقم ( )115لسنة 1223م
مستشفي بنها الجامعي

اجللسة

الثالثة و
الثالثون

 -18جي كولجبيأنجماععنجسااكمروج جعباجساديعاجعللجعباجساديعاجيلبلجعردقج–ججطبعى جثى يلجبقدى جسام سو ى جساابتايرىيخج
 32ى3/ج/
بيدميىىفع جبيم ى جسام ياع ى ج ىىلجرظعف ى جزيى ىىعلجم سو ى جع ي ى جبيد ى ىميف جبيم ى جسام ى يالجر ا ى جطبق ىجًجالق ى يرنجو
3002
( 112جادي ج 1995ج(جر اجسمم زجساار سو جساماوعبع ج .
م
القــــــــــرار -:الموافقة علـب تعيينـه فـي وظي ـة زميـر جراحـة عامـة بمستشـ ب بنهـا الجـامعي  ،طبقـاً

للقانون ر م  )229لسنة 2553م.

نقل أعضاء هيئة التدريس

 -19جسايظ ىىوج ىىلجساطلى ى جسايق ىىا جي ىىنجسا ىىاكمرو ج د ىىعنجاوججعب ىىاجساوفى ى وجأب ظى ى ج–جسعد ىىم جبقدى ى جيظوعى ى جرمطبعقى ىحمضرج
ساوع ض ى جساي ئع ى جرعيعىىاسًجاكلع ى جساموبع ى جساوع ضىىع جببيم ى جبيىىأنجيقل ى جيىىنج د ى ج(جيظوع ى جرمطبعق ى جساوع ض ىجملسج
ج(ج
ساي ئع ج جإا ج د ج(جعلر جساص جساوع ضع ج جب اكلع جرموععوجسايدى ىي جساىرظعفلجادىع ام جيىنجأدىم جمخصى اجلامع
سادب ج جإا جأدم جمخص ج(ج دعرارمع جساوع ض ج .
ة
 ر ا جطبق ًجاي جساي امعنج(ج81ج،ج85ج جينج يرنجميظع جسام يا جرسابئ جساميفع ع .اجللس
 ر اجرس قجيملدلجساقد جب اكلع جعل ج ا .جة
 ر ىىاجرس ىىقجيملى ى جساكلع ى جبم ى وعخج 5115 0 8جعلى ى ج ا ى ج،جبي ى ًجعلى ى جمقوعىىوجسالمي ى جسااليعى ى جسااسئي ى جالموبالعىرى جابعة
ىزج
ساوع ضىىع جساى ججعرصىىلجبىىأنجسجيمى ججسااليىىلج ىىلجيميل ى جعميى رلجساااعىىاجيىىنجسايموعى سو جسافدىىعرارمع جسامىىلجممعى
الثال
موععوجسايدي جسارظعفلجادع ام جينجأدم جسادب جإا جأدم ج دعرارمع جساوع ض جب س جساكلع .جججج
ثون
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب نقله من سم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية ) للب سـم

علوم الصحة الرياضية ) في وظي ة أستاذ ت صص
وات اذ با ي اإلجراءات.

بتاري

فسيولوجيا الرياضة ) بالكلية

/32

 -51جسايظىىوج ىىلجساطل ى جسايقىىا جيىىنجساىىاكمرو جي يىىاجعبىىاجساك ىوع جيبم ى نج دىىيعنج–جسايىىاو جبقد ى جيظوع ى جرمطبعق ى /3ج
300
وع ض جسايي زل جبكلع جساموبع جساوع ضع جببيم جبيأنجيقل جينج د ج(جيظوعى جرمطبعقى جوع ضى جساييى زل ج ج
2م
إا ج د ج(جساالر جساموبرع جرسايفدع ج جب اكلع .
 ر ا جطبق ًجاي جساي الج(ج81ج جينج يرنجميظع جسام يا جرسابئ جساميفع ع . ر اجرس قجيملدلجساقد جعل ج ا .حمضر
 ر ىىاجرس ىىقجيمل ى جساكلع ى جبم ى وعخج 5115 0 8جعل ى ج ا ى ج،جبي ى ًجعل ى جسامق ى وعوجسافواع ى جسامىىلجمرصىىلجبمويىىعجملسجياود ًجبقد جساالر جساموبرع جرسايفدع جرسجممي عع ج لجساموبع جساوع ضع جب اكلع .جججججج
اجلامع
العلوم
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب نقله من ســم نظريات وتطبيــقات رياضــات المنازالت ) للب سم
ة
التربوية والن سية ) في التربية الرياضية بالكلية وات اذ با ي اإلجراءات.
اجللس
 -51سايظوج لجساخط جسارسواجينجسعدىم جساىاكمرو جعيعىاجكلعى جسا قىرقجبيىأنجسايرس قى جعلى جسيىم سو جكىلجيىنجسعدىم ج
ة
سااكمرو جعص ج يفلجي يراج–جوئع ج د جساق يرنجساممى وجج،جسعدىم جساىاكمرو ج يى نجعبىاجساازعىزجيخلىرقج–ج
الرابعة
سعدم جسايد عاجب اقد ج(ج ىلجامى نج ى جسجيمى ججسااليىلجبأك اعيعى جسايىوط ج جاـ د ى ى ى جساق يريعى جأرجسايىوطع ج
الثال
ىقج
ساملجممي د جياجمخص جكلجييم جسعمب سًوجينجسااى جساا سودىلج 5115 5115جرايىالجثىبثجدىيرس .جر ىاجرس
ثون
يمل جساكلع جو ج( 8جبم وعخج 5115 0 50جعل جمويع مي .
بتاريخ
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300
2م

محضر مجلس الجامعة

14
 14سام
حمضر

القــــــــــرار  -:الموافقة علب ترشيحهما في لجان فحص اإلنتاج العلمي ببكاديمية الشرطة لأل
القانونية أو الشرطية التي تتناس مع ت صص كر منهما لعتبا ارً من العام الدراسي
جملس
2023/2022م  ،ولمدة ثالث سنوات.
تابع -:شئون هيئة التدريس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة جو
 -55اليظىىوج ى جساخطى جساىرسواجيىىنجسعدىىم جساىىاكمروج جعيعىىاجكلعى جسآلاس جبيىىأنجيىىيحجسعدىىم جساىىاكمروج ج ى عزجيمع ى
الثالثون
إدىىكياوج–جسلدىىم جسايمفىىوسجبقدى جسام ى وعخجأمى زلجخ صى جبىىارنجيومى جايىىالجعى جاي سو قى جزرمم ى جسايوعضى جبفويد ى ج
بتاريخ
ىااج
مى جلجعماىىوبجالفصىىلجلعمب ى سو جييم ى جأنجساومىىلج ي ى جعليع ى جر عىىثجأنجمومعب ى جسعرلجعل ى جساكلع ى ج ىىلجعى

ساب رثجسايييرولجريي ط جرعط ؤهجلجعمر ف ج جخاي جساكلع ج.
 علي ى ًجبأي ى ج ىىاجد ى وجارنجسخىىب جطو ى جي سو ق ى جازرمم ى جسايوعض ى جإا ى ج ويد ى جالاىىبججباىىاجأنج ىىا جطلب ى جبيمي ى ج3002
عليعى جايىىالجعى جبىىارنجيومى جرو ضى جسام ياى جسايرس قى جعلى جسعمى زلجإلجباىىاجسا صىىرلجعلى جيرس قى جسامممى ج
سايد وجإاعم جرأنجساخطأجيم جعنجممل جب عيروجسلاسوع جراع جعنجعيا.
 علي ًجبأنجيومب جيمر قج بلجدفوهجبايولجأع ج .جحمضر
القــــــــــرار  -:الموافقة علب منحه أجازة اصة بدون مرت لمدة عام لعتبا ارً من تاريخ س ر(
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لمرافقة الزوجة المريضة ب رنسا وات اذ با ي اإلجراءات.

جملس

اجلامعج
 -55جاليظوج لجساطل جسايقا جينجسعدم جسااكمرو جعيعاجكلع جسآلاس جبيأنجببسجطىب جسافو ى جساوسباى ج دى جسجعىب
اـدم جسااكمرو جوئع جساقد جبيأنجإومك جسااكمرو جإبوسهع جي ياجعباجسالطعقجأ ياج–جساياو جبقد جسجعىبة ج
اجللس
ب اكلع جيخ افمعنجيام جرهي ج:
ة
 سعرا ج:جأنجساكم جسايقووج لجي الجمومي جإ سعع جغعوجيط بقجإ جإي ج لجمومي جسايق لجساص فل.
الرابعة
 ساث يع ج:جا جعق جبماوع جي الجمومي جإ سعع جينجباسعى جسافصىلجإاى جسعنجرأيى جكى نجعدىمووقجر ى جساي ضىولج
الثال
لجيومجي الجأعي لجسادي جساملجعاودم جالفو ج سمم جعلي ًجبأنجي الجأعي لجسادي جاع جام جي ض سو .
ثون
 رعل ج وسوجيمل جساكلع جبملدم جو ج( 505جبم وعخج5115 0 12جبميكعلجامي جيكري جينجكلجينج:بتاري
/32ج
(جركعىلجساكلعى جايىئرنجسامالعى جرساط ىب ج–جوئع ى جساقد ى ج-جعضىرسجيىنجساقدى ج ججرأ ى ا جسالميى ج(جصى جسارس اى
.ج
/3
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب سح المادة مع تكليف زمير أ ر بالقيام بالتدريس وتحويله للتحقيق300 .
 -50اليظوج لج ىوسوجيملى جكلعى جسآلاس جبملدىم جو ى ج( 505جبمى وعخج 5115 0 12جبيىأنجعىا جسدم ى ىق قجساىاكمرو2مج
إبوسهع جي ياجعباجسالطعىقجأ يىاج–جسايىاو جبقدى جسجعىب جب اكلعى جابىالجسام ياى جربىالجسامىرالجعىنجيىموجك يىلج
اموعب جارنجع وجعنجي ضولجاطب جسافو جساوسبا ج،جر ا جمطبعق ًجاقوسوجيمل جسام يا .ج
حمضر
ا
القــــــــــرار  -:الموافقـــة علب صم بدر الجامعـة والجــودة
شــهرً كامالً نظ ارً لغيابه عن محاضرة لطالجملس
ال ر ة الرابعة دون تقديم أ) أعذار أو تكليف بدير بالعمر وذلك تطبيقاً لقرار مجلس الجامعة
اجلامع
بجلسته ر م  )52بتاريخ 2022/20/23م.
ة
 -52اليظوج جساي كولجسارسوالجينجيوكىزجمييعى ج ىا سو جأعضى جهعئى جسامىاوع جرساقعى اس جسام ياعى جبيىأنجسايرس قى جعلىاجللسج
إض جبوي ي ج"جمدرعقجساب ثجساالي ج"جضينجبوسي جسامو ع جالدى الجأعضى جهعئى جسامىاوع جرياى ريعم جعلى ةجأنج
جهعئرىابعةج
عكىىرنجضىىينجساىىار سو جسلخمع وع ى جر ا ى جبي ى ًجعل ى جيم ى ئ جسلدىىمبع نجسا ى ىجم ى جمطبعق ى جعل ى جباىىبجأعض ى
ال
ساماوع جريا ريعم .ج
الثال
ثون

بتاريخ
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15
 15للسادة
حمضر

القــــــــــرار  -:الموافقــة علب لضافة برنامج " تسويق البحث العلمب " ضمن برامج التر ية
بناء
جملس
أعضاء يئة التدريس ومعاونيهم علب أن يكون ضمن الدورات اال تيارية وذلك ً
علب نتائج االستبيان الذى تم تطبيقه علب بع
أعضاء يئة التدريس ومعاونيهم.اجلامعة
اجللسة

تابع -:شئون هيئة التدريس

الثالثة و
الثالثون

ئقج
 -51ي كولج ج
اليظوبيأنجسايرس ق جعل ج صرلجسايوي ىىعنجينجساد الجأعضى جهعئى جسامىاوع جرياى ريعم جايىولجسارظى بتاريخ
سايالنجعيم جبكلع جسام يا جعل جساار سو جسآلمع جضينجيصرغ
عااج( 5جبوسي جأد دع جينجييور جfldbج.

جساماععنجر بلجإدمب جساايلجرهلج/3/32 -:
3002
م

عااج( 5جبوي ي جسخمع وىجينجييور جictpج.

عااج( 1جارولج جسامقرع جسا سم جرسايوسما جساخ ومع ج.

عااج( 1جارولجسعاساجسايال جسام يا ج ج ا جسامويعحجايولجرظعف جياو ج.

 -ر ا جطبق ًجاقوسوجيمل جسام يا جبملدم جسايياقالجبم وعخج51115 0 51جرج 5115 2 51ج.جج

القــــــــــرار  -:الموافقـــة وتت ذ با ي اإلجراءات.

رابعا  -:اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

حمضر

جملس
اجلامع
ة

اجللس
ة

الرابعة

 -9اليظوج ىلجساطلى جسايقىا جيىنجسعدىم جساىاكمرو جي ئى جوئىع جسام ياى جايىئرنجسامالىع جرساطىب جبيى ىأنجماىاعلجيدىي ج
الثال

سامخوجج لجبوي ي جسامالىع جسايفمىرمجبكلعى جسآلاس جب ام ياى جيىنجيدىي ج(جاعدى ي جبويى ي جساموميى جاوى جإيملعزعى جثونج

اعصبحجيدي هج(جاعد ي جسآلاس ج لجسالو جسجيملعزع جياب جسامومي ج .ج

القـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تعدير مسمب

ليســانس برنامج الترجمــة لغة لنجليزية ) ليصبح

اآلدا في اللغة اإلنجليزية شعبة الترجمة ) وات اذ با ي اإلجراءات.

بتاري

/32
ليسانس
/3

300

 -11اليظىوج ىىلجسايى كولجساىرسوالجيىىنجسادىىعاجسعدىىم جساىىاكمرو جعيعىىاجكلعى جساموبع ى جسايرععى جبيىىأنجسايرس قى جعلى جمصىىرع2مج
بابجسايقو سو جسااوسدع جبقد جساموبع جسايردعقع ج،جكي جهرجيرضحجب اي كولج.

 جر اجرس قجيمل جكلع جساموبع ج(جسع د جسااليع ج جبملدم جو ج( 592جبم وعخج 5115 9 12جعل ج ا  .حمضرجملس

 ر اجرس قجيمل جيئرنجسامالع جرساطب جبم وعخج 5115 11 2جعل ج ا .القـــــــــــرار  -:الموافقـــة وات اذ با ي اإلجراءات.

اجلامع

ة

 -11يى كولجاليظىىوج ى جساخطى جساىرسواجيىىنجسايملى جسععلى جالم ياى جو ى ج(ج1851ج جبمى وعخج 5115 5 12جبيىاجللس
ىأنج

ة
5110جج
م اع ىىاجأع ىىاساجساط ىىب جسايقم ىىومج برامى ى جاك ىىلجكلعى ى جأرجيام ىىاجمى ى باجالم ياى ى ج ى ى جسااى ى جسامى ى يا ج5115

ريرس م جبم ج م جعمدي جسمخ جسابز جبيأيم .

 -م جيخ طب جكلع جسام يا جبم وعخج5115 5 1جر ا جايرس مي جب ابع نجسايطلر .

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ
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 رواجبع نجب ععاساجسايقمومج برام جاكلعى.ج

16
 16حمضرج
جسام ياى جالاى جسامى يالج 5110 5115ج(جكيى جهىرجيرضىحجب ايى كول
جملس

اجلامعة

القـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب األعداد المقترح بولها لكليات الجامعة كما و موضح بالمذكرة
والطالباإلجراءات .
التعليماذ با ي
لشئون وات
2024م
) للعام الجامعي /2023
الثالثة و
تابع  :اإلدارة العامة
اجللسة

الثالثون

 -15يى ى كولجاليظ ىىوج ىىلجيرس قى ى جيملى ى جكلعى ى جسا ق ىىرقجبملد ىىم جو ى ى ج( 2جبمى ى وعخج 5115 5 19جعلى ى جإضى ى ج(جيى ىبتاريخ
الج
3/32ج/
سا د جسآلالجإا جسايقو سو جسااوسدع جالفو جسعرا جباااجد ع جماوعدع ج(جد عم نجأدبرعع ًج جريميىر جاومى
3002
(جعيورنجاوم ج جاعصبحجسامارلجسااوسدلجالفو جسعرا جك ام الج:

م

اسم المقرر

1
2
3
4

الشريعة اإلسالمية
المدخل لدراسة القانون
المنظمات الدولية
مبادئ اإلقتصاد
مجموع الساعات الدراسية في
األسبوع

عدد
الساعات
4
6
4
6
20

م

اسم المقرر

1
2
3
4
5

الشريعة اإلسالمية
المدخل لدراسة القانون
المنظمات الدولية
مبادئ اإلقتصاد
مبادئ الحاسب اآللي

عدد
الساعات
4
حمضر
6
جملس
4
اجلامع
6
ة
2
م

اجللس

22

ة

مجموع الساعات الدراسية في
األسبوع
الثال
 ر اجرس قجيمل جيئرنجسامالع جرساطب جبملدم جبم وعخج 5115 0 10جعل ج ا .ثون
ججججالقـــــــــــرار  -:الموافقـــة وات اذ با ي اإلجراءاتج .ج
بتاري
 -15سايظوج لجساي كولجسارسوالجينجكلع جساط جسابيوججبيىأنجعىرالجسايظى جساى ججمى جإاوى ؤهجبيرمى جساقىوسوجساصى اوجيىنج
/32
سايملى جسععلى جالم ياى جبمى وعخج 5119 9 51جبيىأنجغلىقجسايىاسو جساث يرعى جالميىوعبجيظى جساىثبثجدىيرس ج
ر برلجا ا جماعالجينجساط اب جخوعملجسجعاساع جاإلام قجب ايا هاجسافيع جالميوعبجيظ جساخي جدىيرس جبىا3لً/ج
300
ينجيد عاججساخاي جساصى ع جأدىرلجبيا هىاجر سزولجساصى جيظى سًو ًججامىرس وجساييى ه جساا سودىع جبىر سزولجساصى جرسامىلج
مؤهىىلجييوضى ج ى اولجعلى جساايىىلجبك ى جيمى ل جساميىوعبجرميفعى سًجامرصىىع جييظيى جساصى جساا ايعى جرسايملى 2مج
ساارالجالميوعبجر وص ًجعل جيدمقبلجساط اب ج عثجأنجسامكلعقجعم جعنجطوعقجر سزولجساص .
حمضر
 ر اجرس قجيمل جيئرنجسامالع جرساطب جبملدم جبم وعخج 5115 0 10جعل ج ا .جججججالقـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب بور دفعة جديدة من الطالبات ريجي اإلعدادية لإللتحاق بالمعا د الجملس
نية
بنظام ال مس سنوات مع بور دفعة استثنائية لسد احتياجات المستش ب الجامعي.اجلامع
للتمري
 -10يى ى كولجاليظ ىىوجبي ىىأنجيرس قى ى جيملى ى جكلعى ى جساموبعى ى جبمى ى وعخج 5115 0 12جعلى ى جإاوسجج(جيى ى الجسا دى ى جسآلا ى ةىلج ج
اجللسج
الماوع جاطب جسافو جساث يع جع ج(جساياب جسااليع ج ج لجسافصلجسااوسدلجساثى يلجبرس ىاج( 5جدى ع جأدىبرعع ًجر قى ً
ابئ جساكلع ج عثجأي جدقطجدمرسًجإاوسمم جبقوسوجيمل جساكلع جسادى بقجبمى وعخج 5115 2 51جرساى ججمى جسايرسة قى ج
علعى ى جيى ىىنجيملى ى جيىىىئرنجسامال ىىع جرساطى ىىب جريمل ى ى جسام ياى ى جبملد ىىم جبمى ى وعخج 5115 2 51جرساييمىىىالج مالى ىرابعةج
الثال
. 5115 2 51
ثون
 ر اجرس قجيمل جيئرنجسامالع جرساطب جبملدم جبم وعخج 5115 0 10جعل ج ا .بتاريخ
القـــــــــــرار  -:الموافقـــة وات اذ با ي اإلجراءاتج .ج

الرابعة
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ج
ج
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ج

17
 17حمضر

جملس

اجلامعة
اجللسة

الثالثة و
الثالثون

تابع  :اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب

بتاريخ

/3/32

 -12سايظىىوج ىىلجسج م ىوسمجسايقىىا جيىىنجسعدىىم جساىىاكمرو جوئىىع جسام يا ى جبي ىأنجسجكمف ى جبيىىم الجسممع ى زجار سو جيقاي ى ج

3002

سا دى جسآلاىىلجسامىىلجميظيمى جسام ياى جكيطلى جالمخىوججاطىىب جسام ياى جساى عنجاى جع صىىلرسجعلى جساوخصى جسااراعمى ج
اقع الجسا د جسآلالجساىج(جICDLج جساملجم جإاو ؤهى جيىنجسايملى جسععلى جالم ياى جأرجيقىووج(جيىاخلجسا دى ج

سآلالج .ججج

القـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب اال كت اء بشهادة اجتياز دورات مقدمة الحاس
للت رج لطال الجامعة وات اذ با ي اإلجراءات.

حمضر

اآللي التي تنظمها الجامعة كمطل
جملس
اجلامع

 -11سايظوج جسج موسمجسايقىا جيىنجسعدى ىم جساىاكمروج جوئعى ى جسام ياى ى جبيىأنجيوسماى جسايى الجسااليعى جايقىوو(جسا دى ة ج
اجللس

سآلالج جسام جماو جالطب جياجم اعاجداوجساكم جاميعاجساطب جعل جيدمرىجسام يا .جج

القـــــــــــرار  -:الموافقة مع تشكير لجنة برئاسة األستاذ الدكتور /سليمان محمد مصط ب -
الجامعة لشئون التعليم والطال

ة

نائـــ

رئـــيس
الثال
ثون

بتاري

وعضوية كل من ،،،
األستاذ الدكتور /محمد صالح الدين السيد متولي – عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

األستاذة الدكتورة  /الة حلمي زايد – مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.


الرابعة

/32
/3

300

فيم
مع اإلستعانة بمن يرا( لوضع القواعد المنظمة وفحص المنا ج والمقررات التي سوف تدرس 2

األعوام القادمة مع تحديد سعر الكتا علب مستوى الجامعة.

حمضر

 -12ي ى كولجاليظىىوجبيىىأنجيرس قى ى ى جيمل ى جكلع ى جساالىىر جبملدىىم جبم ى وعخج 5115 0 11جعل ى جإم ى سو جباىىبجساماىىاعبجملسج
.ج
ودى ىىع جسايخملف ى جب ابئ ى جسااسخلع ى جالكلع ى جبيظ ى جساد ى ع جساياميىىالجالا ى جسام ى يالج5115 5115اجلامع
الب ىوسي جساا س
مطبعق ى ًجاي ى ى ى

جساي ى الج( 51جيىىنجسابئ ى جسااسخلع ى جالكلع ى جرسامىىلجمىىي

جعل ى ج(جايمل ى جسام يا ى جإم ى سو جإض ى ةجأرج

قجأرجمااعلجأرج م جبوي ي ج لجه هجسابئ جبي ًجعل جإ موسمجيمل جساكلع ج .
 ر اجرس قجيمل جيئرنجسامالع جرساطب جبملدم جبم وعخج 5115 0 10جعل ج ا .ججالقـــــــــــرار  -:الموافقـــة وات اذ با ي اإلجراءات .ج
ج

اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث
حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
/2

300
2م
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18
 18حمضر

ج

جملس
ىاج
 -18يى كولجاليظىىوج ىىلجسمميى جاميى جسايكمبى جبملدىىم جبمى وعخج 5115 0 5جبيىىأنجإم ى جساودى ا جسااليعى جعلى جير ى

ججبيرمب جعم جعوبج مو جريلخ
ج
سام يا جعل جسايير ججرسا

اجلامعة

جساود ا جعل جير اجسام يا ج،جر ىاجرس ىقجيملى ج
اجللسة

سااوسد جساالع جرساب رثجبملدم جبم وعخج 5115 0 11جعل جسايير ججسايقا .

الثالثة و

القـــــــــــرار  -:الموافقة علب اعتماد النموذج المقدم وات اذ با ي اإلجراءات.

الثالثون
بتاريخ

تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

/3/32

3002
كولجبيأنجسج ط جبيرس ق جسعدم جسااكمرو جوئع جسام يا جب امفرعبجينجيملى جسام ياى جعلىلجيىيحجساطىب ج
 -19ي ج

ساي كروعنجاومملج(جساي مدمعو-جسااكمروسهج ج،جكي جرس قجدع ام جعل جإعمي اجسايم ئ جسعمع ج -:ج
 -1جإعمي اجيمعم جابلر جسااوسد جساالع ج لجساط جسابعطوججاروجاعديبوج 5115جبكلع جساط جسابعطوج.ج
 -5إعمي اجيمعم جابلر جسااوسد جساالع جالا جسام يالج 5115 5111جبأ د جكلع جسامم ولجسايخملف .ج

م

االسم

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

والء حجاب غنيم الشاذلي
محمد معروف محمد السيد أبو زيد
أماني نبيه إبراهيم محمد

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير

أحمد صابر عبد العزيز الصفتي
يسرا كريم علي خلف

الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير

أسامة إبراهيم عبد العاطي خليفة

الطب البشري

الماجستير

مؤمن محمود محمد حسين

الطب البشري

الماجستير

هيثم السيد حسن عبد هللا
عمرو هشام أحمد مبارك
شيرين حلمي أحمد عبد الرحمن

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الدكتوراة

إيمان إسماعيل حامد الوكيل

الطب البشري

الدكتوراة

محمود مصطفى حسن طه

الطب البشري

الماجستير

هند أبو زيد عبد هللا أبو زيد

الطب البشري

الماجستير

وسام المنشاوي عفيفي إبراهيم
ريهام رمزي عبد الرحمن
محمد إبراهيم أبو المعاطي أبو
المعاطي
شيرين السيد محمد شاهين
عبد اللطيف خطاب محمد خطاب

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير

جراحة العظام
طب العين
الباثولوجيا اإلكلينيكيةة
والكيميائية اجللس
طب العين وجراحتها ة
الروماتيزم والتأهيل والطب
الرابعة
الطبيعي
األشعة التشخيصية الثال
ثون
والتداخلية
األشعة التشخيصيةبتاري
والتداخلية
/32
طب العين وجراحتها
/3
طب العين وجراحتها
300
العلوم الطبية األساسية في
2م
والمناعة
الميكروبيولوجيا
الطبية
في
األساسية
العلوم الطبية
حمضر
التشريح األدمي وعلم األجنة
العلوم الطبية األساسيةجملس
في
الفسيولوجيا الطبيةاجلامع
العلوم الطبية األساسيةة في
الفسيولوجيا الطبيةاجللس
طب األطفال
ة
طب األطفال
واألوعيةابعة
الر
أمراض القلب
الثال
الدموية
طب األطفال ثون
طب األطفال بتاريخ

حمضر

جملس

وجراحتهااجلامع

/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
محمد سعيد عبد العزيز نجم

الطب البشري

الماجستير

أحمد صالح سعد سكر

الطب البشري

الماجستير

إيمان أحمد عبد العزيز نور الدين
محمد مجدي مسعد حماد

الطب البشري
الطب البشري

الدكتوراة
الماجستير

إسالم جمعة فهمي شكر
نادر نجاح عبد المطلب الجارحي
محمود سيد أحمد محمد
نرمين ناثان عزمي

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

مايسة مصطفى عوض إبراهيم

الطب البشري

الماجستير

الدكتوراة
الطب البشري
تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

أحمد عطا صبيح أحمد

االسم

12
 12المركزة
التخدير والعناية
حمضر

الجراحية
التخدير والعناية المركزة
اجلامعة
الجراحية
اجللسة
أمراض النساء والتوليد
التخدير والعناية المركزة
الثالثة و
الجراحية الثالثون
جراحة العظام
بتاريخ
األمراض الباطنة
/3/32
طب العين وجراحتها
3002
األمراض الجلدية والتناسلية
والذكورة
م
األمراض الجلدية والتناسلية
والذكورة
طب األطفال حمضر
جملس

جملس
اجلامع

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

محمد أحمد عادل محمد
أحمد محمد سامي الحمادي
شيماء عبد الحميد عبد المطلب
غباشي
صالح الدين ماجد عبد الرحمن
حسين محمد ذكي محمد

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير

هبة سعيد حسن جودة

الطب البشري

الماجستير

خالد محمد سعيد النعماني

الطب البشري

الماجستير

صبحي علي خلفة
محمد ُ

الطب البشري

الماجستير

أحمد عبد العاطي إبراهيم السيد

الطب البشري

الدكتوراة

هبة سمير محمد المنشاوي

الطب البشري

الماجستير

أمين يسن أمين الجيزاوي
أحمد أمين محمد محمد علي
أحمد محمد عبد العليم زهران

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير

وليد محمد أنور جاد

الطب البشري

الدكتوراة

شرين السيد عبده العشماوي

الطب البشري

الماجستير

محمد أحمد محمد إبراهيم عصر

الطب البشري

الماجستير

جراحة العظام
جراحة العظام
ة
والتناسلية
األمراض الجلدية
الرابعة
والذكورة
الثال
طب العين وجراحتها
األشعة التشخيصية ثون
والتداخلية
بتاري
التشخيصية
األشعة
/32
والتداخلية
/
3
طب وجراحة األذن واألنف
والحنجرة
300
واألنف
طب وجراحة األذن
2م
والحنجرة
طب وجراحة األذن واألنف
حمضر
والحنجرة
األشعة التشخيصيةجملس
والتداخلية
اجلامع
األمراض الباطنة
األمراض الباطنة ة
واألنف
طب وجراحة األذن اجللس
والحنجرة
ة
األشعة التشخيصية
والتداخلية الرابعة
الروماتيزم والتأهيل الثال
والطب
الطبيعي
ثون
واألنف
طب وجراحة األذن
بتاريخ
والحنجرة

ة

اجللس

/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

نسرين إبراهيم إبراهيم الظن
مصطفى سعد فهمي البستاوي
خالد أحمد حماد عامر

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الدكتوراة

محمد لطفي منصور هالل

الطب البشري

الماجستير

بسمة محمد أحمد سالم

الطب البشري

الماجستير

محمد محمد إبراهيم أبو عيسى
أحمد عبد هللا إبراهيم إبراهيم
عالء محمد عبد السميع محمود

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير

باسم فتحي الصاوي عصر

الطب البشري

الماجستير

هدى حسيني محمد الجوهري

الطب البشري

الدكتوراة

منى ماهر عبد السالم عالم

الطب البشري

الدكتوراة

خالد أحمد عبد العزيز الباجوري

الطب البشري

الماجستير

أميمة محمد نجدي مسعود

الطب البشري

الماجستير

20
 20وجراحتها
حمضر

طب العين
طب العين وجراحتها
جملس
التخدير والعناية المركزة
الجراحية اجلامعة
واألنف
طب وجراحة األذن اجللسة
والحنجرة
الثالثة و
الباثولوجيا اإلكلينيكية
والكيميائية الثالثون
الجراحة العامة بتاريخ
الجراحة العامة /3/32
طب وجراحة األذن واألنف
والحنجرة 3002
م
واألنف
طب وجراحة األذن
والحنجرة
الروماتيزم والتأهيل والطب
الطبيعي
حمضر
العلوم الطبية األساسية في
الفسيولوجيا الطبيةجملس
األشعة التشخيصيةاجلامع
والتداخلية
ة
األشعة التشخيصية
اجللس
والتداخلية
ة

تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

الرابعة
الثال

االسم

ثون

الكلية

الدرجة العلمية

التخصص

هبة طلعت محمد عمران
رانيا إبراهيم الدسوقي محمدي

الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الدكتوراة

أحمد محيي عبد العزيز إسماعيل

الطب البشري

الدكتوراة

ياسر عبد الستار إسماعيل إبراهيم

الطب البشري

الدكتوراة

سعد عبد العاطي إبراهيم
إلهام عبد السالم محمد نجم

الطب البشري
الطب البشري

الدكتوراة
الماجستير

مي محمد أحمد علي راشد

الطب البشري

الماجستير

دعاء أحمد طاهر خليفة

الطب البشري

الماجستير

سامح محمد حسن علي

الطب البشري

الماجستير

أحمد ماهر محمد دحروج

الطب البشري

الماجستير

محمد حمزة الشربيني
إسالم حسام عبد اللطيف الدبع
حنان صالح الدسوقي

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير

طب العين وجراحتها/32
العلوم الطبية األساسية في
الهستولوجيا الطبية /3
جراحة المسالك البولية
300
والتناسلية
2م
جراحة المسالك البولية
والتناسلية
العظام
جراحة
حمضر
الميكروبيولوجيا والمناعة
جملس
الطبية
األشعة التشخيصيةاجلامع
والتداخلية ة
األشعة التشخيصية
والتداخلية اجللس
المركزة
التخدير والعناية
ة
الجراحية
ابعة
الر
المركزة
التخدير والعناية
الثال
الجراحية
األمراض الباطنة ثون
األمراض الباطنة
توليدخ
أمراض النساء وال بتاري

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

بتاري

/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

جاب هللا سيد أحمد
منى حسن مصطفى محمد
محمد فرج أحمد البدراوي
مها عبد الهادي محمد عشري
أحمد عبد الجواد عبد المولى
حسن محمد عمر العويب ( وافد
ليبي )
السيد العوضي السيد حجازي
رامي مصطفى العوضي

الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير
الماجستير

الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير

ميرال محمد يوسف صالح الدين
والء ناجي محمد الدماطي

الطب البشري
الطب البشري

الماجستير
الماجستير

محمد عبد الرؤوف محمد القطب
ألفت سعيد محمد بحيري

الطب البشري
الطب البشري

الدكتوراة
الماجستير

أميرة محمد حامد السيد

الطب البشري

الماجستير

محمد زغلول محمد عبد العال

الطب البيطري

أشرف خميس شعبان خميس

الطب البيطري

سحر السيد البدوي أحمد

الطب البيطري

أمل حنفي محمود

الطب البيطري

وليد محمد طه إبراهيم بكر

الطب البيطري

الماجستير في
العلوم الطبية
البيطرية
دكتوراة الفلسفة في
العلوم الطبية
البيطرية
الماجستير في
العلوم الطبية
البيطرية
الماجستير في
العلوم الطبية
البيطرية
الماجستير في
العلوم الطبية
البيطرية

21
 21والتوليد
حمضر

أمراض النساء
أمراض النساء والتوليد
جملس
أمراض النساء والتوليد
طب األطفال اجلامعة
طب األطفال
اجللسة
في
العلوم الطبية األساسية
التشريح األدمي وعلم الثالثة و
األجنة
أمراض النساء والتوليد
الثالثون
األشعة التشخيصية
والتداخلية بتاريخ
األمراض الباطنة/3/32
الباثولوجيا اإلكلينيكية
3002
والكيميائية
األمراض الباطنة م
األمراض الجلدية والتناسلية
والذكورة
والتناسلية
األمراض الجلدية
حمضر
والذكورة
جملس
والكيمياء
الكيمياء الحيوية
اإلكلينيكية
اجلامع
الفيرولوجيا

ة

اجللس

ة
والكيمياء
الكيمياء الحيوية
الرابعة
اإلكلينيكية
الثال

الكيمياء الحيوية والكيمياء
ثون
اإلكلينيكية
بتاري

والكيمياء
الكيمياء الحيوية
/32
اإلكلينيكية
/3

300
2م

تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

حمضر
االسم

الكلية

عمرو حسين حسن علي

الهندسة بشبرا

محمود عادل دياب

الهندسة بشبرا

روعة محمد سيد محمود

الهندسة بشبرا

محمد تيسير عبد الفتاح

الهندسة بشبرا

راشد عبد هللا راشد المطيري

الهندسة بشبرا

الدرجة العلمية

التخصص

الماجستير في
الرياضيات
والفيزيقا الهندسية
الماجستير في
الهندسة الكهربائية
الماجستير في
الهندسة الكهربائية
الماجستير في
الهندسة الميكانيكية
دكتوراة الفلسفة في

الفيزياء الهندسية

جملس

اجلامع
ة

اجللس

شبكات القوى الكهربائية
هندسة

ة

اإللكترونياترابعة
ال

قوى الميكانيكية

الثال

إنتاج

بتاريخ

ثون

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

(وافد كويتي)
عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن
محمد
محمد محمد فتحي عبد السميع

الهندسة بشبرا
الهندسة بشبرا
الهندسة بشبرا

خالد حسيان محمد الدوسري( وافد
كويتي )
شريف ممدوح محمود مصطفى
زيادة

الهندسة ببنها

سامي عبد الفتاح محمود العيلة

الهندسة بشبرا

إيهاب محمد فيض هللا

الهندسة بشبرا

محمد توفيق فؤاد توفيق

الزراعة

أحمد محمد الطوخي بهلول

الزراعة

محمد فاضل طلبه زينهم الشيخ

الزراعة

أميرة سلطان عبد الحميد

الزراعة

سامح محمد محمد موسى

الزراعة

مها محمد صبري إسماعيل

الزراعة

أنهار إبراهيم علي الحنفي

الزراعة

محمد السيد رمضان علي

التربية الرياضية

محمد أحمد علي الهلف

التربية الرياضية

حسام أحمد عبد الحكيم دياب

التربية الرياضية

أيمن أحمد عبد الرحمن سعد

التربية الرياضية

الهندسة الميكانيكية
الماجستير في
الهندسة الكهربائية
دكتوراة الفلسفة في
الهندسة الكهربائية
دكتوراة الفلسفة في
الهندسة الميكانيكية
الماجستير في
الهندسة
والتكنولوجيا
الماجستير في
الهندسة المعمارية
الماجستير في
الهندسة الميكانيكية
دكتوراة الفلسفة في
العلوم الزراعية
الماجستير في
العلوم الزراعية
الماجستير في
العلوم الزراعية
الماجستير في
العلوم الزراعية
الماجستير في
العلوم الزراعية
الماجستير في
العلوم الزراعية
الماجستير في
العلوم الزراعية
الماجستير في
التربية الرياضية
الماجستير في
التربية الرياضية
الماجستير في
التربية الرياضية
الماجستير في
التربية الرياضية

22
 22حمضر

الجهد العالي

جملس

ونظم
اجلامعة

اآلالت الكهربائية
الكهربائية
التحريك
اجللسة
إنتاج
تكنولوجيا
الكهربائية

الثالثة و

الهندسة
الثالثون

إدارة

بتاريخ

المشروعات/3/32

إنتاج

3002
م

ميكربيولوجيا زراعية

ميكروبيولوجيا زراعية

حمضر

جملس)
محاصيل ( إنتاج محاصيل
اجلامع

بساتين ( فاكهة )
( إقتصاد زراعي

ة

)اجللس

( حشرات إقتصادية

)ة

الرابعة

(فسيولوجي
إنتاج حيواني
الثال
حيوان)
( التنظيم واإلدارة ) ثون
التدريب الرياضي
التنظيم واإلدارة

بتاري
/32
/3

300

( التدريب الرياضي )

2م

حمضر

تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

جملس

اجلامع
الكلية

االسم

فتح هللا المين عبد العزيز إبراهيم
( ليبي الجنسية )
ناصف النمر خليفة على

التربية الرياضية
التربية الرياضية

محمد محمود مصلحي الدسوقي

التربية الرياضية

تامر عماد الدين سعيد محمد

التربية الرياضية

ة

الدرجة العلمية

التخصص

الماجستير في
التربية الرياضية
دكتوراة الفلسفة في
التربية الريايضة
دكتوراة الفلسفة في
التربية الرياضية
دكتوراة الفلسفة في

( التنظيم واإلدارة )

اجللس

( التنظيم واإلدارة

)الرابعة

التدريب الرياضي
التدريب

ة

الثال

ثون

الرياضي بتاريخ
/32

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

إسالم عبد الواجد غريب مصطفى

التربية الرياضية

حسن يوسف عبد هللا أبو زيد

التربية الرياضية

أسامة عوض عبد الغني إبراهيم

التربية الرياضية

محمد لبيب عبد العزيز عوض هللا

التربية الرياضية

كاترين ألفي رمسيس محارب

التربية النوعية

إيمان بدوي محمد محرم

التربية النوعية

هالة إبراهيم عبد المرضي إبراهيم

التربية النوعية

محمد عبد هللا إبراهيم أحمد

التربية النوعية

زينب محمود عثمان محمود

التربية النوعية

والء وجيه محمد دياب

التجارة

محمد سمير علي شعبان

التجارة

عالء فتحي سليمان محمد

التجارة

دينا محمد احمد راشد

العلوم

سارة طلعت إبراهيم السيد

العلوم

متولي رشاد متولي عمر

العلوم

هالة عبد الفتاح عبد الحميد

العلوم

التربية الرياضية
دكتوراة الفلسفة في
التربية الريايضة
الماجستير في
التربية الرياضية
الماجستير في
التربية الرياضية
الماجستير في
التربية الريايضة
الماجستير في
التربية النوعية قسم
التربية الموسيقية
الماجستير في
التربية النوعية قسم
اإلقتصاد المنزلي
الماجستير في
التربية النوعية قسم
العلوم التربوية
والنفسية
الماجستير في
التربية النوعية قسم
التربية الموسيقية
الماجستير في
التربية النوعية قسم
العلوم النفسية
والتربوية
الماجستير في
اإلقتصاد
الماجستير في إدارة
األعمال
دكتوراة الفلسفة في
المحاسبة
الماجستير في
العلوم في النبات
الماجستير في
العلوم في النبات
الماجستير في
العلوم في
الرياضيات
دكتوراة الفلسفة في
العلوم

23
 23حمضر

التدريب الرياضي
التنظيم

جملس

واإلدارة اجلامعة

التنظيم واإلدارة
التدريب
نظريات

اجللسة

الثالثة و

الرياضيالثالثون
وتأليف بتاريخ

/3/32
3002

التغذية وعلوم األطعمة
م

تربية خاصة
حمضر

جملس

صولفيج وإيقاع حركي
وإرتجال

اجلامع

أصول تربية

ة

اجللس
ة

اإلقتصاد

الرابعة
الثال

إدارة أعمال
المحاسبة
الميكروبيولوجي
الميكروبيولوجي

ثون

بتاري
/32
/3

300
2م

علوم الحاسب
علم الحيوان

حمضر

جملس

اجلامع
ة

تابع  :اإلدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث

اجللس

االسم

هشام محمد سعد نور
خليل محمد خليل محمد

الكلية

الدرجة العلمية

العلوم
العلوم

الماجستير في
العلوم في النبات
دكتوراة الفلسفة في
العلوم في

حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

التخصص

ة

الرابعة

الميكروبيولوجي الثال

رياضيات تطبيقية

ثون

بتاريخ

/32
/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

شيماء بدوي شحاته إبراهيم

العلوم

حسام عبد السالم السيد محمد

العلوم

تهاني محمود عبد الحميد

العلوم

أحمد حسن سالم حسن

العلوم

جمال ماهر المغاوري السيد

العلوم

شيماء شحات السيد

العلوم

أميرة السيد عبد العزيز

العلوم

مروة محمد أحمد عامر

العلوم

وسام عزت سالم سالم

اآلداب

عبد العليم يوسف عبد العليم

اآلداب

محمد السيد حسن عمر

اآلداب

محمد عبد الخالق محمد عبد
الخالق

اآلداب

حمادة شعبان أبو الفتوح حسانين

اآلداب

ياسمين محمد السيد سليمان

اآلداب

حمودة عبد الغفار ياسين إبراهيم

اآلداب

ريناد عبد العزيز عبد المطلب
محمد

اآلداب

رشا رمضان السيد الطباخ

اآلداب

مناير سعود حمد العجران ( كويتية
الجنسية )

الحقوق

الرياضيات
الماجستير في
العلوم في الكيمياء
دكتوراة الفلسفة في
العلوم في الكيمياء
الماجستير في
العلوم في الكيمياء
الماجستير في
العلوم في الكيمياء
الماجستير في
العلوم في الكيمياء
الماجستير في
العلوم في الكيمياء
الماجستير في
العلوم في النبات
الماجستير في
العلوم في النبات
دكتوراة في اآلداب
علم النفس
دكتوراة في اآلداب
قسم التاريخ
الماجستير في
اآلداب قسم الفلسفة
الماجستير في
اآلداب قسم اللغة
العربية وآدابها
دكتوراة في اآلداب
قسم اللغة
اإلنجليزية وآدابها
دكتوراة في اآلداب
قسم اللغة
اإلنجليزية وآدابها
الماجستير في
اآلداب قسم
الجغرافيا
الماجستير في
اآلداب قسم علم
النفس
الماجستير في
اآلداب قسم علم
النفس
دكتوراة في الحقوق

القــــــــــرار  -:أحيـــــــط المجلـــــــس علمــــــــــا ً .
ج

اإلدارة العامة للعالقات العلمية والثقافية

24
 24حمضر

كيمياء غير عضوية
الكيمياء

جملس

التحليليةاجلامعة
اجللسة

الكيمياء العضوية
كيمياء

الثالثة و

تحليلية الثالثون

كيمياء تحليلية
كيمياء عضوية

بتاريخ

/3/32
3002
م

الميكروبيولوجي
الميكروبيولوجي
ــــــــــ
التاريخ الحديث

حمضر

جملس
اجلامع
ة

ــــــــــ

اجللس

الدراسات اإلسالمية
ـــــــــــ

ة

الرابعة
الثال
ثون

ـــــــــــ

بتاري

ـــــــــــ

/3

ــــــــــــ

2م

ـــــــــــــ

حمضر

ـــــــــــــ

اجلامع

/32

300

جملس

ة

اجللس

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة

25
 25حمضرج
 -51جي كولجبيأنجييحجسااكمروج ج دنجعيوجي يىاجيى اج–جسعدىم جسايمفىوسجبقدى جسافعزعى جبكلعى جساالىر جأمى زلجخ صى

جملسج
ىمروخوىجاليى ىولجساث يعى ى جإعمبى ى سًوجي ىىنج 5115 5 58جر مى ى ج 5115 1 52ججيمى ى
ب ىىارنجيومى ى جاي ىىالجث ىىبثجي ى جأ
اجلامعة

سم سو س جعيل جبم يا جمبر جب اداراع .ج

اجللسة

القـــــــــدددـرار  -:الموافقـــة علـــب منحـــه أجـــازة اصـــة بـــدون مرتـــ لمـــدة ثالثـــة أشـــهر أ ـــرى اعتبـــا ارً مـــن

الثالثة و

2023/3/22م وحتب 2023/9/20م إلنهاء لجراءات عمله بجامعة تبوك بالسعودية .الثالثون

 -51ي كولجاليظوج جكم جسايمل جسععل جالم يا جبيأنجكم جسايكم جساثق

ىمعلج
جسايصىوىجببى وع جبإعميى اجمدبتاريخ

يامعنج(ج/
سايرس ق ى جعل ى جيظ ى جسااوم ى جساييىىموك ج(جcotutelleج ج عىىثجعامبىىوجه ى سجسايظ ى جما ى رنجعلي ى جبىىعنجم ى 3/32
3002
يصوع ج–ج ويدعد ج جخ جب جيوسقجعل جود ا جاكمروسلجي ىاالجرعىم جيىنجخىبلجهى سجساماى رنجكيى جهىرجيرضىحج
م

ب اي كولج.

ر اجرس قجيملى جساا سودى جساالعى جرساب ىرثجبمى وعخج5115 0 11جعلى جيظى جسااومى جسااليعى جساييىموك جبىعنج

سام يا جرم يا ج ويد جرمقمومجسام يا جإيك يع جمطبعقجه سجسايظ جعل جساارلجسلخوىج.

حمضر

القـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب نظام الدرجة العلمية المشتركة حيث يعتبر ذا النظام تعاون علمب بين
األ رى.

جملس
اجلامع

جامعتين مصرية – فرنسية ) مع العمر علب امكانية تطبيق ذا النظام علب الـدور
ة

اجللس
ة

موضوعات متنوعة

الرابعة

الثال
ىايلج
 -55سايظىىوج ىىلجساخطى جساىرسواجيىىنجسعدىىم جساىىاكمرو جرزعىىوجسامالىىع جسااى الجبيىىأنجييى وك جيؤددى جسايمميىىاجسايى
ثون

سافا ا جريكمى جساعريدىكرجسع لعيىلجب اقى هولجر اى جاميظىع ج يلى جرطيعى جاي ىرجسعيعى جريمضى جيصىوجيىنج 5115ج
بتاري

إا ج 5151جياجإيي جر اهجاي رجسعيع جب ام يا جاليي وك ج لجه هجسايب اول.ج

/32

جالقـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تشكير لجنة مكونة من :
 -األستاذ الدكتور /جمار لسماعير لير – نائ

/3

رئيس الجامعة لشئون دمة المجتمع وتنمية البيئة 300
2م
رئيسا

ً

 .2األستاذ الدكتور /أشـرف أحمد عبد القادر – عمـيد كلية التربية.

 .2األستاذ الدكتور /شام عبدالرحمن ال ولي – أستاذ بكلية التربية عضواً ًً
 .3األستاذ الدكتور /عزة صيام – وكير الدراسات العليا بكلية اآلدا عضواً ًً
 .4األستاذ الدكتور /الة حلمي زايد – وكير شئون التعليم والطال
 .9الدكتور /محمد ناجي – مدرس بكلية التجارة عضواً ًً
 .9األستاذ /محمد السيد سالم – موظف برعاية الشبا

حمضر

جملس

اجلامع

بكلية الحاسبات والمعلومات عضواً ة
اجللس

 .0الطال  /محمد عبدالقادر بر ومة – ال ر ة السادسة بكلية الط البشر)
 .2الطالبة /نهار حسين عبدالحليم – ال ر ة السادسة بكلية الط البشر).

ة

الرابعة

الثال

ثون

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
واملمتدة حىت 3002/4/32م

/2

300
2م

محضر مجلس الجامعة
تابع :موضوعات متنوعة

26
 26حمضر

جملس

اجلامعةج
 -55اليظىىوج ى جساخط ى جسا ى ىرسواجيىىنجسعدىىم لجساييىىوقجساا ى جعل ى جساق ع ى جب ام يا ى جبيىىأنجم صىىعلجباىىبجسايب ى ا
اجللسةج
ساي اع جيظ سًوجلدمخاس ج ع جساماوع ج جيي يى جودى ئلج(جساي مدىمعوج–جساىاكمروسلج جرأعضى جسايىارس جرسايىؤمي سو
ر ا جيق بلجسدمخاس جسارس جريااس جررد ئلجدياع جربصوع ج...جإاخجاسخلجساق ع جعل جساي رجسآلم ج -:الثالثة و
( ج211جميع ج جالب ثجسلك اعي جينجاسخلجسام يا .
الثالثون
( ج211جميع ج جالب ثجسلك اعي جينجخ وججسام يا .
بتاريخ
( ج1111جميع ج جاليارس جرسايؤمي سو ج....جرغعوه جاوعوجساطلب جر ا جعنجساعر جسارس ا.
/3/32
القـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب تحصير مبل
3002
م
 )400 أربعمائة جنيه للباحث االكاديمي من دا ر الجامعة .
 )900 مسمائة جنيه للباحث األكاديمي من ارج الجامعة
 )900 للندوات والمؤتمرات  ....وغير ا لغير الطلبة وذلك عن اليوم الواحد
حمضر
 مع ت وي األستاذ الدكتور /نائ رئيس الجامعة لشئون دمة المجتمع وتنمية البيئة في ت ي رسومجملس
است دام اعات التدري ب الف الرسوم الموضحة أعالة .
اجلامع
 -50ي كولجبيأنجماععنجكلجينج-:ج-1جسعدم جي ياجطيط رججسابوبوجج–جدكومعوجع جساي ظ ج(بصفم  .ج
ة
-5سعدم جداعاجأ ياجيمع جعي ولج–جكبعوجيخوملجساملعفزعرنج.
اجللس
-5سعدم ل جمعم نج ؤساجعباساره ج–جيقووج و جسايمل جساقريلجاليوألجب اقلعربع ج(بصفمم .
ة
-0سعدم جعردقجدلعي نجعباهللاج–جركعلجر سزولجساموبع جرسامالع ج(بصفم .
الرابعة
-2سااكمرو جزكوع جي ياجعباوب ج–جركعلجر سزولجساص ج(بصفم .
الثال
-1سعدم جصبوىجي ياجسامياىج–جي ئ جوئع جم جوعوجموعالجسعه سو ج.
ثون
-2سعدم جسااكمرو جيبعلجخلعلجياسج–جساييوقجساا جعل جيوكزجسامييع جساوع ضع جرسايب بع ج(بصفم .
بتاري
=جأعض ى جيىىنج رججساخب ىولجبيمل ى جيىىئرنجخاي ى جسايمميىىاجرمييع ى جسابعئ ى جايىىالجدىىيمعنج بل ى جالمماعىىاجطبق ى ًجاىىي /32ج
سافقولج( جينجساي الج( 52جيكووج( 5جينج يرنجميظع جسام يا جو ج09جادي ج .1925ج
/3
القـــــــــــرار -:الموافقـــــة وات اذ با ي اإلجراءات .
300
 -52سايظىىوج ىىلجساطل ى جسايقىىا جيىىنججسعدىىم جساىىاكمرو جعيعىىاجكلع ى جسآلاس جبيىىأنجسايرس ق ى جعل ى جسعمي ى اجسارث ى ئقجسام اع ى2مج
كيطل جينجيمطلب جييور جسامطرعوجسايدميوجرسامأهعلجاإلعمي اجرهلج:
 .1ساخط جسجدموسمعمع  .ج
حمضر
 .2سامعكلجساميظعيلجالكلع  .ج
جملس
 .3كمع جسامرصعقجسارظعفل .ج
اجلامع
 .4سايا ععوجسعك اعيع جاك جسابوسي جسااوسدع جاليو ل جسام ياع جسعرا  .ج
ة
 .5سايا ععوجسعك اعيع جاك جسابوسي جسااوسدع جايو ل جسااوسد جساالع  .ج
اجللس
 .6ساخط جساميفع ع جسامفصعلع ججدمي سووع جساييور جايالجع ج ا .جججج
ة
الرابعة
 ر اجرس قجيمل جساكلع جبملدم جو ج( 505جبم وعخج 5115 0 12جعل ج ا .الثال
جالقـــــــــــرار  -:الموافقـــة علب اعتماد الوثائق وات اذ با ي اإلجراءات.
ثون

تابع :موضوعات متنوعة

بتاريخ

/32
حمضر جملس اجلامعة اجللسة السابعة والتسعون بتاريخ 3002/4/33م
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