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 عدد المرفقات  المخالفة م

الدالة على 

هذه 

 المخالفات

أوالً: المخالفات ذات الصلة بالتأثير على العملية التعليمية ومخالفة قانون تنظيم الجامعات 

 ً  :روحاً ونصا
ما يحاك ويدبر ألجل التمهيد لنجل السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة السيد/   1

 يجلب المنفعة لنجلة ويرجح كفة تعيينه معيداً بالقسمبما  حسام مصطفى عبدالخالق

 

إفساح السيد األستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة المجال أمام شقيقه السيد/ مختار   2

عبدالخالق عبدالاله خريج كلية التربية والذي يعمل مدرساً تابعاً لوزارة التربية 

 والتعليم

صورة  21مرفق عدد 

 من المستندات

 المخالفات ذات الصلة بالشئون المالية بالجامعة:ثانياً: 
صورة  31مرفق عدد  الجامعيصيدلية بيع حر داخل حرم المستشفى  تأجير  1

 من المستندات

صورة  56مرفق عدد  ،جنيه 918750قيمة شراء جهاز االبر المشعة ب  2

 من المستندات

مصطفى . غط من دضو بإيعازو  الجامعيعقد مجلس ادارة المستشفى   3

صيدلية المستشفى  لتأجيرا 2022نهاية شهر نوفمبر فيعبدالخالق اجتماع 

 الجديد الجامعي

 

بتعزيز  -بصفة شخصية-الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة قيام  4

ثم نقل مبلغ  ،الجامعيلمستشفى سوهاج  2,992773بمبلغ  خامات اخرى

 جنيه 150000

صورة  20مرفق عدد 

 من المستندات

ايمن بطرس مدير ادارة الصيانة  /تبديد المهندسغض الطرف عن واقعة   5

 ومناقضةلوح رصاص والثابت من التحقيقات  60بالمستشفى لعهد بواقع 

 للمحاسبات المركزيالجهاز 

صورة  22مرفق عدد 

 من المستندات

صورة  24مرفق عدد  جنيه 10812000قع اقسم السيارات بالجامعة بو واستالممخالفة شراء   6

 من المستندات

واقع بمال عام  اهدارة ممخالفات عملية شراء اجهزة التخدير بما يشكل جري  7

 مبلغ خمسة مليون جنيها مصريا

صورة  46مرفق عدد 

 من المستندات

من موازنة المستشفى  190000بنقل مبلغ  مصطفى عبدالخالق. قيام د  8

 بسوهاج الى موازنة فصل تعليم الجامعي

صورة  2مرفق عدد 

 من المستندات

سطة  نائب مدير المستشفى اوتم االستالم بو الحضري الطبيالمركز مخالفات   9

النحاس  فتحياحمد  /وتم تعين الدكتور ،مصطفى عبدالخالق .د  وقتها الجامعي

استاذ الصحة العام بالكلية مدة طويلة و بمكافاة وعدد من هيئة التمريض ناهز 

 ممرضة 20العدد 

صورة  2مرفق عدد 

 من االنترنت
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صورة  5مرفق عدد  األطفالالغاء مستشفى عالج التشوهات الخلقية عند   10

 من االنترنت

-عدم تالفي المالحظات التي وردت بمناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات   11

 كلية االداب 

صورة  91مرفق عدد 

 من المستندات

 الثانير وبقسم طب االطفال الد لألطفالوحدة الحاالت الحرجة  يمخالفات ف  12

 األوراممبنى 

صورة  12مرفق عدد 

 من المستندات

إساءة استعمال السلطة ضد كل من يتقدم لإلبالغ عن أية مخالفات أو شواهد   13

 فساد في أي من كليات الجامعة

صورة  13مرفق عدد 

 من المستندات

 1تاريخ  1171لقرار رقم رئيس الجامعة الدكتور/ مصطفى عبدالخالق ا اصدار  14

الجراحات المتخصصة  ىبمبنالدور السابع  بتخصيص 2022نوفمبر 

ن اقامة مرضى للسادة اعضاء هيئة ابسوهاج كمك الجامعيبالمستشفى 

  التدريس

صورة  1مرفق عدد 

 من المستندات

سيارات االدارة المركزية  ألسطولشراء قطع غيار وكاوتش )اطارات(   15

 بالجامعة تبين عند االستخدام ان قطع الغيار تالفة وغير صالحة

 الموضوع فى جهاز المحاسبة بالجامعة والشؤؤن القانونية 

 

 ثالثاً: المخالفات ذات الصلة بالشئون اإلدارية بالجامعة:
كان مفصال  الطبي(مدير ادارة التموين طلب شغل وظيفة ) داخلياعالن  نشر  1

  لزوجته

صورة  2مرفق عدد 

 من المستندات

 الجامعة فيالقيادية  المناصبي التعينات فعشوائية   2

  حكم القضاء االدارى بسوهاج 

صورة  4مرفق عدد 

 من المستندات

ضمان الجودة  وحده فيتم تعينها  والتي معبد الكريناهد خالف  /نقل االنسة  3

بكلية الطب منذ سنوات معه الى مكتبه كنائب رئيس الجامعة لشؤن البيئة 

 كلية الطب في الذي تم تعيينها عليهبالمخالفة وتركها مجالها 

صورة  4مرفق عدد 

 من المستندات

ن تغيبوا فترات كبيرة جدا من قسم التشريح بكلية الطب وصل بعضهم ومعيد  4

حين موظفة  في لم يطبق القانون عليهم أن رئيس الجامعةإال لغياب طوال العام 

الطبيبة لعالج الطالب غابت عن العمل فطبق فورا عليها قانون الخدمة  باإلدارة

 المدنية وتم فصلها عن العمل

صورة  1مرفق عدد 

 من المستندات

 محمد مفيد فواز مرسى استاذ طب االطفال بكلية الطب بسوهاج /د.غياب ا  5

فترات كثيرة الستكمال  عن العمل بالقسم وسفره الى خارج البالدوانقطاعه 

 لفترات طويلة المملكة العربية السعودية في عقد عمله

صورة  1مرفق عدد 

 من المستندات

 لدكتور/ مصطفى عبدالخالقعميد كلية طب سوهاج ظل شاغرا وحكرا لمنصب   6

 خمس اعوام من اكثر
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وبر اكت 30بتاريخ  للتعميم الذي أصدره مصطفى عبدالخالقمخالفة الدكتور/   7

 المناصب القيادية للكليات فيبشائن قواعد التعينات  2021

 

صورة  4مرفق عدد  لترشيح و خالفهلباب  أيبعينهم بدون فتح  ألشخاصعدة قرارات  إصدار  8

 من المستندات

فرضها على الكليات  ارقام كبيرة جدبأمعيدين بالجامعة  تعيين عدد رهيب من  9

 ً  فرضا

صورة  2مرفق عدد 

 من المستندات

محمود السيد عبدالعال والمعينة  عبير/البيطرية الطبيبةاالصرار على بقاء   10

تأديتها الي عمل بالمستشفيات الجامعية  نبالمستشفيات الجامعية دو زميل

 عمل بالمستشفى   أيوتقاضيها مرتبات وخالفه وهى ال تؤدى 

صورة  2مرفق عدد 

 من المستندات

 رابعا مخالفات اخرى متنوعة )فساد مالى وادارى  كبير (:
ً  مرفق مخالفة عملية شراء جهاز االبر المشعة  1  سابقاً في ثانيا

 (2رقم )

  القمع و التنكيل  واالرهاب الساتذة واعضاء هيئة التدريس بجامعة  سوهاج  2

وايضا  -تعين ابن امين الجامعة فى وظيفة معيد بقسم العمارة بكلية الهندسة   3

 تعين اخيه مختار عبدالخالق مدرس بكلية االداب 

 

 

 


