إدارة
شئون أمانة مجلس الجامعة

قرارات
الجلسة رقم ()97لمجلس جامعة سوهاج
يوم اإلثنين الموافق  4303/7/33فى الساعة الحادية
عشر صباحا
أوال :التصديق على محضر الجلسة
السابق

()234

زلضر اجللسة رقم ( )87بتاريخ .9102/8/92

القرار :التصديق على زلضر اجللسة رقم ( )87بتاريخ .9102/8/92
ثانيا :ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة
السابقة

()233

مذكرة بشأف ما مت تنفيذه ىف قرارات اجللسة ( )87بتاريخ .9102/8/92

القرار :أحيط اجمللس علماً
ثالثا :مسائل التخطيط والتنسيق والمسائل
العامة

()232

مذكرة بشأف ادلوافقة على تعػ السػيد اللػوا .أ.ح /زلمػوع م ع مػاف عتيػق -زلػاف وػوىاج -عضػواً جللػس مامعػة

ووىاج من اخلارج دلدة ونت قابلة للتلديد.

القررار:ادلوافقػة علػى تعيػ السػػيد اللػوا .أ.ح /زلمػوع م ع مػاف عتيػق -زلػاف وػػوىاج -عضػواً جللػس مامعػة وػوىاج مػػن
اخلارج دلدة ونت قابلة للتلديد.

مذكرة بشأف ترشيح عدع( )9من الساعة عمدا .الكليات لعضوية رللس إعارة صندوؽ التكافل االمتماعي ابجلامعة.
()234
عميد كلية اآلعاب
القرار:ادلوافقة على ترشيح كل من  -:ا -السيد أ.ع/كرمي مصلح صاحل
-9السيد أ.ع /صفا .زلموع السيد عميد كلية التلارة
لعضوية رللس أعارة صندوؽ التكافل االمتماعي ابجلامعة.
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()234

إدارة شئون أمانة مجلس الجامعة

مػػذكرة بشػػأف ععػػوة مركػػة ابػػماف اجلػػوعة ابجلامعػػة كافػػة كليػػات اجلامعػػة للتقػػدـ جقػػًتح إ إعارة التميػػة بوحػػدة إعارة

ادلشروعات وتطوير التعليم العايل قبل  -9102/01/01للحصوؿ على مشػروع أو أك ػر مػن ادلشػروعات التنافسػية ( ادلرحلػة

األو ) حوؿ نقاط التمية الىت تنفرع هبا الكلية وحتتاج إ مةيد من التنمية والتعةية.

القرار-0 :أحيط اجمللس علماً.
-9يفوض السيد أ.ع /رئيس اجلامعة يف ادلوافقة على ادلشروعات التنافسية اليت تتقدـ هبا الكليات.

()239

مذكرة بشأف مقًتح تعديل الالئحة اإلعاريػة العامػة للشػ وف الطبيػة ةامعػة وػوىاج -كمػا ىػو موابػح ابدلػذكرة ادلعروابػة

على اجمللس.

القرار:ادلوافقة على تعديل الالئحة اإلعارية العامة للش وف الطبية ةامعة ووىاج.

()234

مذكرة بشاف تعديل القرار رقم (  )021ابجللسػة بتػاريخ 9102/8/92اخلػا

بتعيػ كػل مػن السػيد الػدكتور /أ ػد

م عبػػد ادلػػنعم يالسػػيد الػػدكتور /تػػارؽ تلعػػت حػػرب م األوػػاتذة ادلسػػاعدين بقسػػم اجلراحػػة العامػػة بكليػػة الط ػ  -ليصػػبح
اعتباراً من .9102/8/20

القرار :ادلوافقة على تعديل قرار اجللسة رقم [ ]87بتاريخ 9102/8/92اخلػا

بتعيػ كػل مػن السػيد الػدكتور /أ ػد م

عبد ادلنعم ي والسيد الدكتور /تػارؽ تلعػت حػرب األوػاتذة ادلسػاعدين بقسػم اجلراحػة العامػة بكليػة الطػ  .ليصػبح اعتبػاراً مػن

.9102/8/20

()237

اقػًتاح رللػػس ش ػ وف التعلػػيم والطػػالب ةلسػػتو رقػػم ( )71بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػػة علػػى تعػػديل نتيلػػة عور

يونيو  9102شعبة الكيميػا .بكليػة الًتبيػة لتعػديل اجملمػوع الًتاكمػي و لػد بعػد مرامعػة رلمػوع الفػرقت األو وال انيػة ابلوابػ
الصحيح -تبقاً للمذكرة ادلرفقة.

القرار:ادلوافقة على تعديل نتيلة عور يونيو  9102شعبة الكيميا .بكلية الًتبية لتعديل اجملموع الًتاكمى كالتا -:

قرارات الجلسة رقم [ ]97المنعقدة يوم االثنين الموافق 4303/7/33
[جامعة سوهاج]
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إدارة شئون أمانة مجلس الجامعة

اق ػًتاح رللػػس ش ػ وف التعلػػيم والطػػالب ةلسػػتو رقػػم ( )71بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػػة علػػى تعػػديالت الل ػوائح

الدراوية لألقساـ التالية بكلية اآلعاب -:قسم اللغة العربية -قسم اللغة الفرنسية -قسم اآلاثر ادلصػرية -قسػم التػاريخ -قسػم

اللغة االجنليةية -قسم الًتميم -قسم علم النفس -قسم الفلسفة -قسم اآلاثر اإلوالميةي و لد بعد اوػتيفا .ادلعػايو والنسػ

احملدعة من وحدة توكيد اجلوعة بنسبة  %91من الالئحة .

القرار :ادلوافقة على تعديالت اللوائح الدراوية لألقساـ التاليػة بكليػة اآلعاب -:قسػم اللغػة العربيػة -قسػم اللغػة الفرنسػية-
قسػػم اآلاثر ادلصػرية -قسػػم التػػاريخ -قسػػم اللغػػة االجنليةيػػة -قسػػم الًتمػػيم -قسػػم علػػم الػػنفس -قسػػم الفلسػػفة -قسػػم اآلاثر
اإلوالميةي و لد بعد اوتيفا .ادلعايو والنس احملػدعة مػن وحػدة توكيػد اجلػوعة بنسػبة  %91مػن الالئحػةي والكتابػة للمللػس

األعلى لللامعات.

()220

اقًتاح رللس ش وف التعليم والطالب ةلستو رقم ( )71بتاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػى إعػداع الئحػة مديػدة

لكليػة اذلندوػة بنمػػاـ الفصػل الدراوػػي ابألقسػاـ والشػػع ادلسػتحدفة وادلػراع تفعيل ػا ابلكليػػة علػى أف يمػػل الطػالب القػػدامى

على الئحة الساعات ادلعتمدة حىت خترم م.

القرار :ادلوافقة على تطبيق الئحة كلية اذلندوة مامعة أويوط على كلية اذلندوة مامعة ووىاج بنماـ الفصل الدراوي .

()224

اقًتاح رللػس شػ وف التعلػيم والطػالب ةلسػتو رقػم ( )71بتػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػى إابػافة مقػرر اابػايف

لطالب كلية اذلندوة ادلستوى ( )011الًتـ األوؿ وال اين -و لد خالؿ العاـ الدراوي .9100/9102

القرررار :ادلوافقػػة علػػى إابػػافة مقػػرر اابػػايف لطػػالب كليػػة اذلندوػػة ادلسػػتوى ( )011الػػًتـ األوؿ وال ػػاين -و لػػد خػػالؿ العػػاـ
الدراوي .9100/9102

()223

اقًتاح رللس ش وف التعليم والطالب ةلستو رقم ( )71بتاريخ -9102/2/08ادلوافقة على قبوؿ الطالب ادلػذكورة

أمسػ ػػاؤىم ابدلػ ػػذكرة ادلعروابػ ػػة علػ ػػى اجمللػ ػػس بكليػ ػػة التلػ ػػارة -وادلرشػ ػػح ذلػ ػػا عػ ػػن تريػ ػػق مكت ػ ػ التنسػ ػػيق ىف العػ ػػاـ اجلػ ػػامعي

 -9102/9109م قيدىم ابق لإلعاعة واالحتفاظ بتقديراهتم.

القرار :ادلوافقة على قبوؿ ادلرشح بكلية التلارة عن تريق مكت التنسيق ىف العػاـ اجلامعػة  -9102/9109مػ تقيػدىم

ابق لالعاعة واالحتفاظ بتقديراهتم وىم كالتا -:

-0رابوة عبد احلكيم حس م راف ث.ع علمي 9109ـ ( 279.3عرمة) األو انتماـ
 -9آية خالد م مالؿ
 -2وارة انصر رزيق قلد

()222

ث.ع علمي 9109ـ ( 262.3عرمة) األو انتماـ
ث.ع علمي 9109ـ (292عرمة)

األو انتساب مومو

اقًتاح رللس ش وف التعليم والطالب ةلسػتو رقػم ( )71بتػاريخ -9102/2/08ادلوافقػة علػى اف يكػوف مقػررد احلػد

من الكوارثد -مقرر اختياري يتم تدريسو لطالب ادلرحلة اجلامعية األو .

القرار :إحالة ادلوابوع ا الللنة ادلختصة جرامعة ادلقررات الدراوية للطالب ابجلامعة للدراوة.

()224

اقػًتاح رللػس شػ وف التعلػيم والطػالب ةلسػػتو رقػم ( )71بتػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػى قبػوؿ الطالبػػة /آال.

زلسػػن م رزؽ -ابلعػػاـ اجلػػامعي  9100/9102بكليػػة التعلػػيم الصػػناعي -والػػيت وػػبق ترشػػيح ا عػػن تريػػق مكت ػ التنسػػيق

 -9102/9109واحتساب السنة ذلا ونة رووب م االحتفاظ ابلتقدير.
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القرار:ادلوافقة.

()224

اقًتاح رللس ش وف التعليم والطالب ةلستو رقم ( )71بتاريخ  -9102/2/08ادلوافقة على قبوؿ العػذر ادلرابػى (

للمػػرة ال ال ػػة) للطالػ /م أشػػرؼ ع ػػدي عبػػاس -ادلقيػػد ابلفرقػػة ال ال ػػة (ابؽ) العػػاـ اجلػػامعي  9102/9109بكليػػة الطػ -

و لد عن أعا .امتحاانت الفرقة ال ال ة الدور األوؿ مايو .9102
القرار :ادلوافقة.

()229

اقػًتاح رللػػس شػ وف التعلػػيم والطػالب ةلسػػتو رقػم ( )71بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػػى تغيػو اوػػم اخلر ػػة/

خبيتو الدي م حاف  -خر ة كلية الًتبية( شعبة تفولة) عور يونيو  -9102إ اوم /أمل الدي م حاف .
القرار :ادلوافقة.

()224

اقػًتاح رللػػس شػ وف التعلػػيم والطػالب ةلسػػتو رقػػم ( )71بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػػى تغيػػو اوػػم اخلػري /

اتراع حسن أ د عبد ادلنعم -خري كلية الًتبية( شػعبة التػاريخ الطبيعػي) عور يونيػو  -9119إ اوػم /م حسػن أ ػد عبػد

ادلنعم.

القرار :ادلوافقة.

()227

اقػًتاح رللػػس شػ وف التعلػػيم والطػالب ةلسػػتو رقػػم ( )71بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػػى تغيػػو اوػػم اخلػري /

عرىػػم ورع عيسػػى عبيػػد -خػري كليػػة الًتبيػػة(تعليم ابتػػدائي -شػػعبة اللغػػة االجنليةيػػة) عور يونيػػو  -0222إ اوػػم /يووػػد ورع
عيسى عبيد.

القرار :ادلوافقة.

()243

اقػًتاح رللػػس شػ وف التعلػػيم والطػالب ةلسػػتو رقػػم ( )71بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػػى تغيػػو اوػػم اخلػري /

عةت صبحي ميخائيػل تنيػو -خػري كليػة االعاب قسػم اللغػة االجنليةيػة عور نػوفم  0228بتقػدير مقبػوؿ -إ اوػم /عػةت

صبحي ميخائيل تنيسو.
القرار :ادلوافقة.

()240

اقًتاح رللس ش وف التعليم والطالب ةلستو رقم ( )71بتاريخ  -9102/2/08ادلوافقة على تصحيح االوػم الرابػ

للخري  /منصور صاعؽ إبراىيم قنػاوي -خػري كليػة العلػوـ شػعبة الكيميػا .عور مػايو  9102ا اوػم /منصػور صػاعؽ إبػراىيم

صابر.

القرار :ادلوافقة.

()244

مػذكرة بشػػأف مػػنح الطالبػة /وػػارة م حلمػػي ا ػد عبػػد الػػرؤؼ الضػب  -عرمػػة البكػػالوريوس يف العلػوـ شػػعبة الكيميػػا.

وادليكروبيولومى -خر ة عور مايو -9100وبعد إحضارىا خطاب التدري الصيفي بتاريخ .9102/2/9
القرار :ادلوافقة.

()243

اقػًتاح رللػػس كليػػة العلػػوـ ةلسػػتو رقػػم [ ]277بتػػاريخ  -9102/2/06ادلوافقػػة علػػى مػػنح الطالبػػة /رنػػيم مصػػطفى

حسػ أ ػػد – عرمػػة البكػػالوريوس ىف العلػػوـ شػػعبة علػػم احليػواف -بعػػد تعػػديل نتيلت ػػا مػػن عور اكتػػوبر ا انمحػػة بتقػػدير ميػػد
بنسبة  %81.02واعتماع جلنة التملمات .

قرارات الجلسة رقم [ ]97المنعقدة يوم االثنين الموافق 4303/7/33
[جامعة سوهاج]

3

إدارة شئون أمانة مجلس الجامعة

القرار :ادلوافقة.

()242

اق ػًتاح رللػػس الدراوػػات العليػػا – ادلوافقػػة علػػى اآل  -:بشػػأف السػػاعة ادلدرو ػ الػػذين مضػػى علػػى تعييػػن م عشػػر

وػػنوات عوف ترقيػػة  -:عػػدـ اش ػًتاك م يف اإلش ػراؼ علػػى الروػػائل العلميػػةي ال شػػق ذلػػم االش ػًتاؾ ىف تػػدريس مرحلػػة الدراوػػات
العليا أو ادلشاركة ىف واب االمتحاانت.

القرررار -0 :ادلوافقػػة علػػى تطبيػػق ادلقػػًتح اخلػػا

ابدلدرو ػ الػػذين مضػػى علػػى تعييػػن م عشػػر وػػنوات عوف ترقيػػة  -:عػػدـ

اش ػًتاك م يف اإلش ػراؼ علػػى الروػػائل العلميػػةي ال شػػق ذلػػم االش ػًتاؾ يف تػػدريس مرحلػػة الدراوػػات العليػػا أو ادلشػػاركة يف واب ػ
االمتحاانت( على كلية التلارة فقط يف الوقت احلايل).

 -9يتم عراوة ادلوابوع ىف ابقى الكليات ويعرض على رللس الدراوات العليا.

()244

اقًتاح رللس الدراوات العليا ةلستو بتػاريخ  -9102/2/92ادلوافقػة علػى جتميػد فػًتة التسػليل اخلاصػة ابلطالػ /

أشػػرؼ أ ػػد علػػى حسػػن ( مػػن اخلػػارج) ادلسػػلل لدرمػػة الػػدكتوراه بقسػػم ادلنػػاى بكليػػة الًتبيػػة للعػػاـ الراب ػ الػػذى يبػػدأ مػػن

 9102/2/0حىت . 9100/7/20

القرار :ادلوافقة على جتميد فًتة التسليل اخلاصة ابلطال  /أشرؼ أ ػد علػى حسػن ( مػن اخلػارج) ادلسػلل لدرمػة الػدكتوراه
بقسم ادلناى بكلية الًتبية للعاـ الراب الذى يبدأ من  9102/2/0حىت . 9100/7/20

()244

اقًتاح رللس الدراوات العليا ةلستو بتاريخ  -9102/2/92ادلوافقة على ادلقًتح ادلقدـ من السػيد أ.ع /وكيػل كليػة

الط للدراوات العليا -بشأف تشكيل ىي ة اجمللة الطبية لكلية الط – تبقاً للمذكرة ادلعروابة على اجمللس.

القرار:ادلوافقة على ادلقًتح ادلقدـ من السيد أ.ع /وكيل كلية الط للدراوػات العليػا -بشػأف تشػكيل ىي ػة اجمللػة الطبيػة لكليػة
الط كالتايل-:

 -0ا.ع/عبد ادلنعم ابو زيد
 -9أ.ع /م علم الدين

 -2أ.ع /لطفي حامد أبو الدى

رئيساً
وكرتو التحرير

عضو حترير اجمللة

 -0أ.ع /ع ماف عبد الكرمي م

عضو حترير اجمللة

 -6أ.ع /عال .أ د رابواف

عضو حترير اجمللة

 -3أ.ع /امياف السيد أبو ابيد
 -8ع /م عمر

()249

عضو حترير اجمللة
مصمم مدخل بياانت

مذكرة بشأف النمر ىف احتساب فًتة اإلمازة الدراوية اخلاصة ابلسيد /زلموع عطية م ماع -ادلػدرس ادلسػاعد بقسػم

الرايابيات بكلية العلوـ وعضو بع ة اإلشػراؼ ادلشػًتؾ مػن خطػة بع ػات عػاـ( 9118/9116ـ) مػن اخلطػة اخلمسػية اخلامسػة
(9118/9119ـ) ةامعة تشارلة ب اغ – التشيد الػيت مت منح ػا لسػياعتو مػن  9102/2/7وحػىت ( 9102/8/6يف نطػاؽ
العاـ الساعس) أمازة عراوية جرت بدال من أمازة عراوية بدوف مرت .

القررررار:ادلوافق ػػة عل ػػى احتس ػػاب ف ػػًتة اإلم ػػازة الدراو ػػية اخلاص ػػة ابلس ػػيد /زلم ػػوع عطي ػػة م م ػػاع -ادل ػػدرس ادلس ػػاعد بقس ػػم
الرايابيات بكلية العلوـ وعضو بع ة اإلشػراؼ ادلشػًتؾ مػن خطػة بع ػات عػاـ( 9118/9116ـ) مػن اخلطػة اخلمسػية اخلامسػة
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(9118/9119ـ) ةامعة تشارلة ب اغ – التشيد الػيت مت منح ػا لسػياعتو مػن  9102/2/7وحػىت ( 9102/8/6يف نطػاؽ
العاـ الساعس) أمازة عراوية جرت بدال من أمازة عراوية بدوف مرت .

()244

اقًتاح رللس كلية الًتبية ةلستو []900بتاريخ  -9102/2/2ادلوافقة على ابػم السػيدة /انعيػة م ا ػد مووػى-

ادلنتدبة للعمل مديراً دلديرية الًتبية والتعليم بسوىاج -و لد لعضوية رللس كلية الًتبية دلدة عاـ.

القرررار :ادلوافقػػة علػػى ابػػم السػػيدة /انعيػػة م ا ػػد مووػػى -ادلنتدبػػة للعمػػل مػػديراً دلديريػػة الًتبيػػة والتعلػػيم بسػػوىاج -و لػػد
لعضوية رللس كلية الًتبية دلدة عاـ.

()247

مذكرة من كلية اآلعاب بشأف اقًتاح ادلوافقة على انضماـ السيد أ.ع /م عبد هللا معروؼ لعضوية رللس ش وف البي ػة

وخدمة اجملتم ابجلامعة اعتباراً من العاـ اجلامعي .9100/9102

القرار :يعاع ادلوابوع إ رللس ش وف البي ة وخدمة اجملتم للدراوة والعرض يف ملسة قاعمة.

()243

مذكرة بشأف اقًتاح رللس كلية الط ةلستو بتاريخ  9102/6/07بضرورة تفعيل الالئحة الوارعة مػن وزارة الصػحة

للعاـ اجلامعي  9109/9100اخلاصة إبعاعة تنميم الدراوة ابدلدارس ال انوية الفنية الصحية علػى أف تكػوف الدراوػة هبػا فػالث

وػػنوات للحصػػوؿ علػػى الشػ اعة الفنيػػة للتمػريم يلي ػػا عامػػاف كػػامالف للتػػدري التمػريم كلػػة .مكمػػل ومػػتمم للدراوػػة و لػػد
للحامػػة ادلاوػػة والضػػرورية لفػػتح ىػػذه ادلدروػػة للعلػػة الشػػديد ىف ىي ػػة التم ػريم -وقػػد مت إروػػاؿ موافقػػة رللػػس اجلامعػػة علػػى

ادلقًتح إ اجمللس األعلى لللامعات بتاريخ .9109/6/98

القرار :ادلوافقػة علػى تفعيػل الالئحػة الػوارعة مػن وزارة الصػحة للعػاـ اجلػامعي  9109/9100اخلاصػة إبعػاعة تنمػيم الدراوػة
ابدلدارس ال انوية الفنية الصحية على أف تكوف الدراوة هبػا فػالث وػنوات للحصػوؿ علػى الشػ اعة الفنيػة للتمػريم يلي ػا عامػاف
كامالف للتدري التمريم كلة .مكمل ومتمم للدراوةي والكتابة للمللس األعلى لللامعات.

()240

مذكرة بشأف اقًتاح كلية الًتبية الرايابية حتصػيل مبلػ( (83منيػو) ( فقػط وقػدره سػة ووػبعوف منيػو ال ػو) كروػوـ

للمعسكر التدرييب اإلمباري لطالب الفرقة األو وال ال ة -تضاؼ للرووـ اجلامعية وتػورع حلسػاب صػندوؽ اخلػدمات التعليميػة

ابجلامعة.

القرار :ادلوافقة على حتصيل مبل( (83منيو) ( فقط وقدره سة ووبعوف منيو ال و) كروػوـ للمعسػكر التػدرييب اإلمبػاري
لطالب الفرقة األو وال ال ة -تضاؼ للرووـ اجلامعية وتورع حلساب صندوؽ اخلدمات التعليمية ابجلامعة.
رابعا :شئون أعضاء هيئة التدريس

 -0تعيينات األساتذة
كلية الطب
اق ػًتاح رللػػس كليػػة الط ػ ةلسػػتو رقػػم[ ]906بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػػة علػػى تعي ػ السػػيد الػػدكتور /علػػى
()244
زلموع امساعيل -االوتا ادلساعد بقسم ت ومراحة الع – ىف وظيفة أوتا بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.
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كلية الزراعة
اقػًتاح رللػػس كليػػة الةراعػػة ةلسػػتو الطارئػػة بتػػاريخ  – 9102/2/96ادلوافقػػة علػػى تعيػ السػػيد الػػدكتور /حػػازـ عبػػد
()243
الر ن عبيد هللا على -االوتاع ادلساعد يف بقسم البسات (خضر) -يف وظيفة أوتا بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

 -4تعيينات األساتذة المساعدين
كلية العلوم
اق ػًتاح رللػػس كليػػة العلػػوـ ةلسػػتو بتػػاريخ  -9102/2/06ادلوافقػػة علػػى تعي ػ السػػيد الػػدكتور /ابػػيا .الػػدين م
()242
رابواف -ادلدرس بقسم النبات – يف وظيفة – أوتا مساعد بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

اق ػًتاح رللػػس كليػػة العلػػوـ ةلسػػتو بتػػاريخ  -9102/2/06ادلوافقػػة علػػى تعي ػ السػػيد الػػدكتور /عيػػد م عروي ػ
()244
أ د -ادلدرس بقسم الفيةاي – .يف وظيفة – أوتا مساعد بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

كلية الطب
اق ػًتاح رللػػس كليػػة الط ػ ةلسػػتو رقػػم[ ]903بتػػاريخ  -9102/2/2ادلوافقػػة علػػى تعي ػ السػػيد الػػدكتور /أ ػػد
()244
ممدوح إماـ ع ماف -ادلدرس بقسم مراحة االنػد واال ف واحلنلػرة( وحػدة التخاتػ ) -ىف وظيفػة أوػتا مسػاعد بػذات القسػم
والكلية.
القرار :ادلوافقة.

 -3تعيينات المدرسين
كلية العلوم
اقًتاح رللس كلية العلوـ ةلستو بتاريخ  -9102/2/06ادلوافقة على تعي السيد /عماع فتوحػو م فتوحػو نػوير-
()249
ادلدرس ادلساعد بقسم الكيميا -.ىف وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

اقًتاح رللس كلية العلوـ ةلستو بتػاريخ  -9102/2/06ادلوافقػة علػى تعيػ السػيد /عمػرو حسػن مصػطفى أ ػد-
()244
ادلدرس ادلساعد بقسم الكيميا -.ىف وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

اقًتاح رللس كلية العلوـ ةلستو بتاريخ  -9102/2/06ادلوافقػة علػى تعيػ السػيد /ىػاب م عبػد اللطيػد أ ػد-
()247
ادلدرس ادلساعد بقسم الكيميا -.ىف وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

اقػًتاح رللػػس كليػػة العلػػوـ ةلسػػتو بتػػاريخ  -9102/2/06ادلوافقػػة علػػى تعيػ السػػيدة /مػػي مصػػطفى خلػػد علػػى-
()293
ادلدرس ادلساعد بقسم الكيميا -.ىف وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.
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القرار :ادلوافقة.

كلية الطب
اقًتاح رللس كلية الط ةلستو رقم [ ]906بتاريخ  -9102/2/08ادلوافقة على تعيػ الطبيبػة /آمػاؿ أ ػد عبػد
()290
ادلوموع -ادلدرس ادلساعد بقسم الطفيليات الطبية -ىف وظيفة مدرس بذات القسم والكلية.
القرار :ادلوافقة.

اقػًتاح رللػس كليػػة الطػ ةلسػػتو رقػم [ ]906بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػػى تعيػ الطبيػ  /مػظمن حػػاف
()294
كامل  -ادلدرس ادلساعد بقسم الصحة العامة وت اجملتم  -ىف وظيفة مدرس لألمراض ادل نية وت الصناعات بذات القسػم
والكلية.
القرار :ادلوافقة.

كلية الزراعة
اقًتاح رللس كلية الةراعة ةلستو رقم ( )87بتاريخ  – 9102/2/07ادلوافقة علػى تعيػ السػيد الػدكتور /م أ ػد
()293
حس حسن  -بقسم البسات ختصص( فاك و) – يف وظيفة مدرس.
القرار :ادلوافقة.

اقًتاح رللس كلية الةراعة ةلستو رقم ( )87بتاريخ  – 9102/2/07ادلوافقػة علػى تعيػ السػيدة /ىػدى مصػطفى عبػد العػاؿ
يف وظيفة مدرس بقسم اإلرشاع الةراعي واجملتم الريفي ختصص (رلتم ريفي).

القرار :ادلوافقة.

كلية التربية
الرياضية

مذكرة بشػأف تعيػ السػيد الػدكتور /ىػاين معفػر عبػد هللا الصػاعؽ -يف وظيفػة مػدرس بقسػم التػدري الرايابػي وعلػوـ
()292
احلركة ختصص ( مصارعة) بكلية الًتبية الرايابية.
القرار :ادلوافقة.
مػذكرة بشػأف تعيػ السػيد الػػدكتور /أ ػد م نػور الػدين إمساعيػل -يف وظيفػػة مػدرس بقسػم التػدري الرايابػي وعلػػوـ
()294
احلركة ختصص (موعو) بكلية الًتبية الرايابية.
القرار :ادلوافقة.
مذكرة بشأف تعي السيد الدكتور /أ د م عبد هللا خبيت -يف وظيفة مػدرس بقسػم التػدري الرايابػي وعلػوـ احلركػة
()294
ختصص (كره تائرة) بكلية الًتبية الرايابية.
القرار :ادلوافقة.
مػػذكرة بشػػأف تعي ػ السػػيد الػػدكتور /أشػػرؼ أبػػو الوفػػا عبػػد الػػرحيم السػػيد -يف وظيفػػة مػػدرس بقسػػم ادلنػػاى وتػػرؽ
()299
التدريس ختصص (العاب القوى) بكلية الًتبية الرايابية.
القرار :ادلوافقة.
مذكرة بشأف تعيػ السػيد الػدكتور /م عبػد احملسػن أ ػد زلمػوع -يف وظيفػة مػدرس بقسػم اإلعارة الرايابػية والػًتويح
()294
بكلية الًتبية الرايابية.
القرار :ادلوافقة.
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خامسا :منح الدرجات العلمية والدبلومات
والشهادات

 -0درجة الدكتوراة
كلية التربية

()297

اقًتاح رللس كلية الًتبية ةلستو رقم[ ]200بتاريخ  -9102/2/2ادلوافقة على منح الباحػ //أوػامة مصػطفى م

عبد الر ن ( من اخلارج) عرمة عكتوراه الفلسفة ىف الًتبية ختصص (مناى وترؽ تدريس اللغة العربية).
القرار :ادلوافقة.

()243

اقػًتاح رللػػس كليػػة الًتبيػػة ةلسػػتو رقػػم[ ]202بتػػاريخ  – 9102/8/7ادلوافقػة علػػى مػػنح الباحػػ //علػػى أ ػػد م

وادلاف ( من اخلارج ) عرمة عكتوراه الفلسفة ىف الًتبية ختصص ( تربية مقارنة ).
القرار :ادلوافقة.

كلية العلوم

()240

اقًتاح رللس كلية العلوـ ةلستو بتاريخ  -9102/2/06ادلوافقة علػى مػنح السػيد  /أ ػد م أبػو ابػيد -ادلػدرس

ادلساعد بقسم الكيميا -.عرمة عكتوراه الفلسفة ىف العلوـ د كيميا.د.
القرار :ادلوافقة.

كلية الطب

()244

اقًتاح رللس كلية الط ةلسػتو بتػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػى مػنح الطبيبػة /فػاتن أبػو اجملػد حسػن زلمػوع-

ادلدرس ادلساعد بقسم الطفيليات الطبية -عرمة الدكتوراه ىف الطفيليات الطبية .
القرار :ادلوافقة.

 -4درجة الماجستير
كلية العلوم
اقًتح رللس كلية العلوـ ةلسػتو بتػاريخ  -9102/2/06ادلوافقػة علػى مػنح السػيد /إبػراىيم م عبػد احللػيم -ادلعيػد
()243
بقسم الكيميا- .عرمة ادلامستو ىف العلوـ د كيميا.د.
القرار :ادلوافقة.

 -3درجة البكالوريوس والليسانس
كلية الطب
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اقػًتاح رللػػس كليػػة الطػ ةلسػػتو بت ػاريخ  -9102/7/0ادلوافقػػة علػػى مػػنح عرمػػة البكػػالوريوس ىف الطػ واجلراحػػة
()242
الػػدور ال ػػاب يوليػػو  -9102للط ػػالب النػػامح وع ػػدعىم ( )29تال ػ وتالب ػػة بنسػػبة ( )%77.77ك ػػل حس ػ التق ػػدير
احلاصل عليو.
القرار :ادلوافقة.

كلية التمريض
اق ػًتاح السػػيد أ.ع/رئػػيس اجلامعػػة نيابػػة عػػن رللػػس كليػػة التم ػريم -مػػنح عرمػػة البكػػالوريوس ىف التم ػريم للطػػالب
()244
النامحوف ىف السنة الن ائية عور وبتم  9102وعدعىم ( )9بنسبة  %011كل حس تقديره احلاصل عليو.
القرار :ادلوافقة.

التعليم المفتوح
اقًتاح رللس كلية التلارة ةلستو الطارئة رقم[ ]00بتاريخ  – 9102/2/99ادلوافقة على منح عرمة البكالوريوس
()244
يف التلارة للطالب النامح ىف السنة الن ائية ب انم ادلعامالت التلارية وادلالية ( نماـ الساعات ادلعتمدة) ابلتعليم ادلفتوح
عفعة يوليو  -9102تبقاً للمذكرة ادلعروابة على اجمللس.
القرار :ادلوافقة على منح عرمة البكالوريوس يف التلارة للطالب النامح يف السنة الن ائية ب انم ادلعامالت التلارية
وادلالية ( نماـ الساعات ادلعتمدة) ابلتعليم ادلفتوح عفعة يوليو  9102وعدعىم ( )99تال وتالبة بنسبة  %77لفرع
الغرعقة – وعدع(  )9تال وتالبة بنسبة  %011لفرع األقصر – وعدع ( )78تال وتالبة بنسبة %28.83لفرع
القصو.
اقًتاح رللس كلية اآلعاب ةلستو الطارئة رقم (  )0بتاريخ  -9102/2/90ادلوافقة على منح الطالب النامح يف
()249
السنة الن ائية ل انم اآلاثر واإلرشاع السياحي (نماـ الساعات ادلعتمدة) تعليم مفتوح عفعة يوليو -9102وعدعىم ()02
تال وتالبة بنسبة  %011لفرع الغرعقة ي وعدع ( )9تال وتالبة بنسبة  %011لفرع األقصري وعدع( )9تال
وتالبة بنسبة  %011فرع القصو كل حس التقدير احلاصل عليو.
القرار :ادلوافقة على منح عرمة الليسانس ىف اآلعاب للطالب النامح يف السنة الن ائية ل انم اآلاثر واإلرشاع السياحي
(نماـ الساعات ادلعتمدة) تعليم مفتوح عفعة يوليو -9102وعدعىم ( )02تال وتالبة بنسبة  %011لفرع الغرعقة ي
وعدع ( )9تال وتالبة بنسبة  %011لفرع األقصري وعدع( )9تال وتالبة بنسبة  %011فرع القصو كل حس
التقدير احلاصل عليو.

 -2درجة الدبلوم

اقػًتاح رللػػس كليػػة الًتبيػػة ةلسػػتو رقػػم ( )200بتػػاريخ  -9102/2/2ادلوافقػػة علػػى مػػنح عرمػػة الػػدبلوـ العامػػة نمػػاـ
()244
العػػام للفرقػػة ال انيػػة للطػػالب النػػامح يف عور يوليػػو  9102وعػػدعىم (  )289تال ػ بنسػػبة  -%61.32كػػل حس ػ
التقدير احلاصل عليو.
القرار :ادلوافقة.
اق ػًتاح السػػيد أ.ع /رئػػيس اجلامعػػة نيابػػة عػػن رللػػس كليػػة التم ػريم – ادلوافقػػة علػػى مػػنح عرمػػة د عبلػػوـ فػػٌت دت ػريم د
()247
لطػػالب ادلع ػػد الفػػٌت للتم ػريم الفرقػػة ال انيػػة ادللحقػػة بكليػػة التم ػريم عور وػػبتم  -9102وعػػدعىم ( )0تالبػػات بنسػػبة
 %71كل حس التقدير احلاصل عليو.
القرار :ادلوافقة.
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اق ػًتاح رللػػس كليػػة الط ػ ةلسػػتو رقػػم ( )906بتػػاريخ  – 9102/2/08ادلوافقػػة علػػى مػػنح عرمػػة عبلػػوـ ادلػػدارس
()273
ال انوية الفنية للتمػريم نمػاـ اخلمػس وػنوات للطالبػات النامحػات ابلسػنة الن ائيػة عور أ سػطس  9102وعػدعىم ( )9تالبػة
بنسبة  -%011كل حس التقدير احلاصلة عليو.
القرار :ادلوافقة.
سادسا:المنح والهدايا والهبات

اقًتاح رللس كلية الطػ ةلسػتو رقػم[ ]906بتػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػى قبػوؿ اذلديػة ادلقدمػة مػن شػركة
()270
وبكًتا مروب عايمنووتيد وىى كالتا -:
الهــدية
م از Cell Dyn Ruby
م از Cell Dyn Emerald

المبــلغ الهــدية
سمائة ألد منيو مصري
مائة ألد منيو مصري

م از Platelet Aggregation
Profiler PAP-8E
القرار :ادلوافقة.
اقػًتاح رللػس كليػػة الطػ ةلسػػتو رقػم[ ]906بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافقػة علػى اذلػػدااي ادلقدمػة مػػن شػركة الػًتا
()274
عايمنووتيد وىى كالتا :
مائة ووبعوف ألد منيو مصري

الهــدية

المبــلغ الهــدية

م از Bect Alert3d60

مائة وعشروف ألد منيو مصري

م از Vitek2 Comact15

مائت و سة ووبعوف ألد مني ا مصري

القرار :ادلوافقة.
اق ػًتاح رللػػس كلي ػػة الط ػ ةلسػػتو رق ػػم[ ]906بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافق ػػة علػػى اذلػػدااي ادلقدم ػػة مػػن ش ػػركة
()273
ىوريةوف وىى كالتا -:
الهــدية

المبــلغ الهــدية

شاشة وامسون  92بوصة HD

سة آالؼ منيو مصري

م از مونيتور ختدير

سة عشر ألد منيو مصري

القرار :ادلوافقة.
اق ػًتاح رللػػس كلي ػػة الط ػ ةلسػػتو رق ػػم[ ]906بتػػاريخ  -9102/2/08ادلوافق ػػة علػػى اذلػػدااي ادلقدم ػػة مػػن ش ػػركة
()272
اجملموعة ادلصرية للتل يةات الطبية وىى عبارة عن رلموعة من اخليوط اجلراحية وقيمت ا (عشرة آالؼ منيو).
القرار :ادلوافقة.
اقًتاح رللس كلية الط ةلستو رقم[ ]906بتاريخ  -9102/2/08ادلوافقة على اذلدااي ادلقدمة من شركة -Ass
()274
لقسم مراحة القل والصدر ابدلستشفى – وىى عبارة عن م از الغازات ابلدـ بقيمة (مائة وعشروف الد منيو مصري).
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القرار :ادلوافقة.
اقًتاح رللس كليػة الطػ الطػارئ ةلسػتو رقػم [ ]03بتػاريخ - 9102/2/2ادلوافقػة علػى قبػوؿ اذلديػة ادلقدمػة مػن
()274
أورة ادلرحوـ ادل ندس /عبد الر ن ىديلو وىى عبارة عػن عػدع واحػد م ػاز تػنفس صػناعي ماركػة Fleximagلقسػم مراحػة
القل والصدر ابدلستشفى و لد بقيمة (تسعوف ألد منيو مصري فقط ال و).
القرار :ادلوافقة.

سابعا :ما يستجد من أعمال 
اقًتاح رللس كلية التلارة بتاريخ  9102/2/03ادلوافقة على األ -:
()279
 -0مػنح الطػالب النػامح ىف عور يونيػو  -9102عبلػوـ ادلرامعػة -وعػدعىم ( 08تالػ ) بنسػبة  %39.99كػل حسػ
التقدير احلاصل عليو.
 -9منح الطالب النامح ىف عور يونيػو  -9102عبلػوـ اإلعارة العامػة واحلكػم احمللػى -وعػدعىم ( )2تالػ وتالبػة بنسػبة
 %21كل حس التقدير احلاصل عليو.
القرار :ادلوافقة.
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