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 مبار اجتما 

 ا والببو مجلس الدراسات العلي
 15/9/2015( بتاريخ 336الجلسة رقم )

 

 ـقاااـد مجلاااس الدراساااات العلياااا والبباااو  اجتماـاااه السااااةس والا ثاااي  بعاااد الا ثماساااة 

 بقاـااة 15/9/2015فاا  ةمااام الساااـة العاشاارة والن اا  صااباحا  يااوم الا ثااال الموافااق 

سااتاو الاادكتور/ جمااال "أحمااد لط اا  الساايد" بمبناا   ةارة الجامعااة بااالجيزة برساسااة الساايد اس

الدي  ـ مف ـ ناسب رسيس الجامعة للدراساات العلياا والبباو  ورسايس المجلاست وحااور 

 .ك  م  الساةة اـاال المجلس
 
 

 افتت  السـيد اسستاو الدكتور/ رسيس المجلس الجتما 
 " بســم ه الرحمـ  الرحيــم "

 ـــــــــــــــــــــــ
ر/ جمال الدي  ـ مف جمي  ـ ناسب رسايس الجامعاة استب  السيد اسستاو الدكتو

للدراسااات العليااا والببااو  ورساايس المجلااس ـ بالترحيااب بالساااةة اسساااة ة أـاااال 
المجلس الموقر وةبنلاتبم بمناسابة قارب حلاول ـياد اسةاب  المباارى أـااةه ه ـلا  

 اسمة ا س مية بالاير واليم  والبركات.
 المجلااااس المااااوقر بمناساااابة باااادل العااااام الجااااامع   ةبلنااااة الساااااةة اسساااااة ة أـاااااال

2015/2016. 
  ةبلنة السيدة اسستاو الدكتور/ أماال أحماد ـباد ال تااع ـ وكيا  كلياة ال ايدلة للدراساات

 العليا والببو  بمناسبة ةجديد ةعيي  سياةةبا بالمجلس الموقر.
 :ةبنلة الساةة اسساة ة 

ياا  كليااة الزراـااة للدراسااات العليااا الاادكتور/ ـ ااام ـبااد المجيااد  بااراهيم ـجماا  ـ وك
والببو ت والدكتورة/ مشيرة مبمد ـبد اللطي  ةهب ـ وكي  كلياة طاب ال ام واسسانان 

 للدراسات العليا والببو .
 وولك بمناسبة ةعيي  سياةةبم وك ل ل لياةبم بالمجلس الموقر.

 :ةقديم الش ر والتقدير للساةة اسساة ة 
ـ وكياا  كليااة الزراـااة للدراسااات العليااا والببااو  الاادكتور/ طااه مبمااد طااه البااداوى 

)السااابق(ت والاادكتورة/ فاااة  حسااي  كاماا  ـامااان ـ وكياا  كليااة طااب ال اام واسساانان 
 للدراسات العليا والببو  )السابق(.

 وولك ـل  ما ب لوه م  جبد متميز أثنال فترة ـاوية سياةةبم بالمجلس.
 ة المناااوى ـ اسسااتاو ب لياة طااب ق اار كماا نعاا  ساياةةه الساايد اسسااتاو الادكتور/ مبمااو

 العين ت والسيد/ رتن ـبده حن   ـ مدير ـام الم تبات الجامعية.
 ساسلي  ه ةعال  أن يتغمدهم برحمتهت وأن يلبم أهلبم ووويبم ال بر والسلوان.

   ةم اختيار السيد اسستاو الدكتور/ جمعه مبمد ـبد المق اوة ـ وكيا  كلياة اهثاار ـ أميناا
 س.للمجل

  ا حاطااة ـلمااا  باطاااب الساايد اسسااتاو الاادكتور وكياا  كليااة البندسااة للدراسااات العليااا
والببااو  بشااأن التأكيااد ـلاا  ةعماايم اهليااة المتبعااة حاليااا  لمنظومااة اةااااو القاارارات 

 الااصة بموةوـات الدراسات العليا.
 ا شااااارة  لاااا  الاطاااااب الااااوارة ماااا  مبافظااااة الجياااازة والااااااص بت لياااا  الساااايد 

ل/ حسام الدي  رفعف ـبد الباسط ـ باسمانة العامة لإلةارة المبلية للعما  سا رةيرا  اللوا
ـاما  لمبافظاة الجيازة بادل  ما  السايد اللاوال/ مبماد ـباد الناـور الشياـخ ـ اـتباارا  ما  

 ت وسيتم ةـوة سياةةه لباور المجلس.1/9/2015
 لرساااس  العلميااةوةبااد  الساايد أمااي  ـااام الجامعااة بشااأن ةبديااد حااد أق اا  لاادـم ا 

 خدمات أببا  بغرض ةبقيق ة افو ال رص للبيلة المعاونة. 3م  بند 
 وف  ه ا ال دة قرر المجلس ـرض الموةو  ـل  لجنة قطا  العلوم الطبية.
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 الم اةقـــات
  ةارة الجامعة

الم اااةقة ـلاا  مبااار اجتمااا  مجلااس الدراسااات العليااـا والببااو  الجلسااة رقاام  -

 .13/7/2015بتاريخ ( 335)

الم اااةقة ـلاا  قاارارات اسسااتاو الاادكتور/ ناسااب رساايس الجامعااة للدراسااات العليااا  -

 .15/9/2015  حت 14/7/2015والببو  بالت ويض خ ل ال ترة م  

 ف  المجالت التالية:

 ةسجــي  رســاس  المــاجستيـر والدكتــوراه. .1

  لغال ةسجيــ  رســاس  المــاجستيـر والدكتــوراه.  .2

 مواـيد امتبانات الدراسات العليا ف  كليـات الجامعة ومعاهدهـا.ةبديد   .3

 حااااالت مااااد القيااااد السااااتاناس  لماااادة ـااااام ماااا  خااااار  ال سبااااة وفقااااا  للقواـااااد  .4

 واللواس  المنظمة بالجامعة.

 حـالت منـ  الت ـرغ للطـ ب والـتـ ار ـنبـا وةجديدها و نباسبا.  .5

ن  والاالاا  وفقااا  للقواـااد واللااواس  المنظمااة حااالت مااد القيااد السااتاناس  للعااام الاااا  .6

 بالجامعة.

  ـاااااةة قيااااد واسااااتانال ماااا  شاااارط ماااارور ـااااام ـلاااا  شااااطب القيااااد وفقااااا  للقواـااااد  .7

 واللواس  المنظمة بالجامعة.

 الساااتانال مااا  شااارط ـااادم مااارور أكاااار مااا  خماااس سااانوات ـلااا  ح اااول الطالاااب  .8

 اهت وولااك بعاا ر مقبااولـلاا  الساانة التمبيديااة للتسااجي  لدرجااة الماجسااتير والاادكتور

 وفقا  للقواـد واللواس  المنظمة بالجامعة.

الموافقة ـل  فرض مـواة ة ميلية لمعاةلاة السانة التمبيدياة للماجساتير أو الادكتوراه   .9

 مع فرض رسوم ة ميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق ف  ه ا الشأن.

ير( وفقااا  للقواـااد ماان  الطاا ب فرصااة اسااتاناسية لاادخول المتبااان )ةبلوم/ماجساات .10

 واللواس  المنظمة بالجامعة.

 اـتمـاة قـيد الطـ ب ـ  سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـدي . .11

  ةاااااافة المشااااارف ـلااااا  رسااااااس  الماجساااااتير والااااادكتوراه الااصاااااة بزـ ااااااسبم .12

 م  شرط ستة أشبر ـل   ةافة المشرف.

 ي  لجناااة الب ااامالماااد الساااتاناس  للعاااام الاالااا  كباااد أق ااا ت ماااع ةااارورة ةشااا  .13

 ـل  الرسالة قب  نباية العام الاال  وفقا  للقواـد واللواس  المنظمة بالجامعة.
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 اة اقيات ةعاون
 كلية التجارة

الموافقااة ـلاا  الة اقيااة المقترحااة بااي  جامعااة القاااهرة وجامعااة سااانف فرانساايس  -

ج التااادريب وات مجاااالت التعلااايم والبباااو  وبااارامبالولياااات المتبااادة اسمري ياااة فااا  

 وةتا  ا جرالات ةمبيدا  للعرض ـل  مجلس الجامعة.الهتمام المشترى 
 

 كلية القت اة والعلوم السياسية
الموافقااة ـلاا  البرنااامج التن ياا ى المعااروض للتعاااون بااي  جامعااة القاااهرة وجامعااة  -

ال التعلاايم واسنشااطة الببايااة ( فاا  مجاا2016ت  2015ال ااداقة الروسااية للعااامي  )

 ة.وةتا االجرالات ةمبيدا للعرض ـل  مجلس الجامع
 

 

 كلية الع   الطبيع 
الموافقة ـل  م كرة الت اهم المعروةة بي  جامعاة القااهرة )كلياة العا   الطبيعا (  -

 للعرض ـل  مجلس الجامعة. ومركز الطب الرياة  التا    بمدينة ن ر ةمبيدا  
 

 

 قوم  لعلوم الليزرالمعبد ال
الموافقة ـل  ةجديد اة اقية ةعاون ـلم  بي  جامعة القااهرة )المعباد القاوم  لعلاوم  -

 الليااااازر( والمعباااااد الت نولاااااوج  العاااااال  مديناااااة العاشااااار مااااا  رمااااااان ةمبيااااادا  

 .للعرض ـل  مجلس الجامعة

 

  ةارة الجامعة
القاااهرة وجامعااات  ماا كرة بشااأن باارامج ةباااةل أكاةيميااة بااي  جامعااةالموافقااة ـلاا   -

فيليبس ـ ماربور  بالمانيات البرة برلي  المانيات جرانااةا بأسابانيات ألي سااندرو اياوان 

كاوتا ـ برومانياات فا  مجاالت التعلايم والتادريب والببا  العلما  . وةتاا  ا جارالاتت 

 ةمبيدا  للعرض ـل  مجلس الجامعة.
 

 ةراسـات ـليـا
 كلية البندسة

ـباد العزياز ـ المقياد الطالب ال لسطين / شاةى خليا  حسا  ف قيد الموافقة ـل   يقا -

لماااادة ـااااام باااادلا  ماااا   2012/2013بدرجااااة الاااادكتوراه بال ليااااة للعااااام الجااااامع  

للعارض ـلا  مجلاس ةمبيادا  نظرا  للظاروف البدوةياة لدولاة فلساطي   1/10/2014

 الجامعة.
 

 كلية الع   الطبيع 
ل لسااطينية/ ةبااان  فتباا  موساا  موساا  المقياادة الموافقااة ـلاا   يقاااف قيااد الطالبااة ا -

 لماااااادة ـااااااام باااااادلا   2013/2014بدرجااااااة الاااااادكتوراه بال ليااااااة للعااااااام الجااااااامع  

 نظاااااااارا  للظااااااااروف البدوةيااااااااة لدولااااااااة فلسااااااااطي  ةمبياااااااادا   1/10/2015ماااااااا  

 للعرض ـل  مجلس الجامعة.



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015 سبتمبر –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 كلية اهثار
ساوم ةراساية ما  بنال ـل  خطاب اسستاو الدكتور ـميد كلية اهثار بشأن ةب ي  ر -

الطالب السوةان / مبارى شارلس جون لةو ـ المقيد بالسنة اسول  ـ  العاام الجاامع  

فاا   2014/2015نظياار ةقدمااه للدراسااة بال  اا  الدراساا  ال ااي    2014/2015

 ماةةي  ةراسيتي  .

قرر المجلس ةبديد رسوم ةراسية للط ب السواةنيي  ف  ال    الدراس  ال اي   باـ 

 استرلين  للماةة الواحدةت ةمبيدا  للعرض ـل  مجلس الجامعة. جنيه 100
 

 

 معبد الدراسات والببو  ا ح اسية
قرر المجلس سبب اقتراع المعبد الموافقة ـل  من  الطالباة/ حناان طلعاف من اور  -

فرصاة  2013/2014المقيدة بالسنة التأهيلية للدكتوراه ف  ا ح ال للعاام الجاامع  

  .ل    الدراس  الاان  م  ةاخ  ال سبة الداخلية للمعبداستاناسية أول  ل

 
 

 ببـــو 
 كلية طب ق ر العين 

الموافقااة ـلاا  الماا كرة المعروةااة  بشااأن  جاارال المشاارو  الببااا  "نيوساابف ـ  -

فاسااف: شااريط مبت اار لل شاا  والتشاااي  السااريع وماانا ض الت ل ااة لااتع   الاادم فاا  

ستاو الدكتور/ أحمد شري  مبمد حس  ـطياة حديا  الولةة" ب لية الطب بزشراف اس

 ـ اسستاو بال لية وبتموي  م  صندون العلوم والتنمية الت نولوجياة وفقاا  لبناوة التعاقاد

 بي  الطرفي .

 

 كلية البندسة
الموافقااااة ـلاااا  الماااا كرة المعروةااااة  بشااااأن  جاااارال المشاااارو  الببااااا  " نتااااا   -

ب ليااة البندسااة بزشااراف اسسااتاو مغناطيسااات ال ريااف والعناصاار الناااةرة فاا  م اار" 

الدكتور/ ولياد مبماد ـباد العزياز خلي اة اسساتاو بال لياة وبتمويا  ما  صاندون العلاوم 

 والتنمية الت نولوجية وفقا  لبنوة التعاقد بي  الطرفي .

الموافقااة ـلاا  الماا كرة المعروةااة بشااأن  جاارال المشاارو  الببااا  "ةطااوير نظااام  -

لتنبااد ببجاام الببيبااات فاا  سااباسك اسلومنيااوم ـ ةبلياا  حاارارى ماادـم بالباسااوب ل

سيلي ون ـ نباس" ب لية البندسة بزشراف اسستاو الدكتور/ ولياد مبماد ـباد العزياز ـ 

 وفقاا  لبناوة التعاقاداسستاو بال لية وبتموي  م  صندون العلاوم والتنمياة الت نولوجيةاـ 

 بي  الطرفي .

ببا  "ةطوير طريقاة وبارامج حاساب م كرة بشأن  جرال المشرو  الالموافقة ـل   -

رلا  لتبلياا  وة ااميم المبااان  العالياة مااع اـتبااار التااأثير الخطا  المتباااةل بااي  المنشااأ 

والتربااة" ب ليااة البندسااة بزشااراف اسسااتاو الاادكتور/ يوساا  فااوتى راشااد ـ اسسااتاو 

  بااي ا  لبنااوة التعاقاادبال ليااة وبتموياا  ماا  صااندون العلااوم والتنميااة الت نولوجيااة وفقاا

 الطرفي .
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 المعبد القوم  لألورام
الموافقة ـل  الما كرة المعروةاة بشاأن  جارال المشارو  البباا  " نشاال وةوحياد  -

قياساا  لختبااار ماادى ك ااالة المركبااات الباليااة والمسااتجدة المااااةة لت اااثر فيااروس 

" بالمعباد القاوم  لاألورام بزشاراف اسساتاوة 4اللتباب ال بدى الوباس  سا  السا لة 

الدكتورة/ سماع ـل  لط ا   باراهيم ـ اسساتاوة بالمعباد وبتمويا  ما  صاندون العلاوم 

 والتنمية الت نولوجية وفقا  لبنوة التعاقد بي  الطرفي .
 

 

 مساس  ةنظيمية
 كلية طب ق ر العين 

اقتاااراع ال لياااة الموافقاااة ـلااا  اـتمااااة لسباااة بااارامج التااادريب المبنياااة بناااال ـلااا   -

 لتا  ات البينية.للمبارات الدقيقة وا

 للمستشار القانون  للجامعة. قرر المجلس  حالة الموةو 

 

 كلية طب ال م واسسنان
الموافقااة ـلاا   صاادار ملبااق شااباةة الماجسااتير وولااك لتوصااي  المسااميات لاابعض  -

المقااررات بال سبااة القديمااة فاا  قساام ةقااويم اسساانانت وولااك فاا  الشااباةة الرساامية ـ 

 الجامعة. للعرض ـل  مجلس ةمبيدا  

 

 كلية الدراسات العليا للتربية
بااقتراع ال لياة الموافقاة ـلا  ة عيا  برناامج الادبلوم العاماة فا  التربياة  الحاطة ـلما

)شااعبة التعلاايم الطباا ( والاادبلوم المبنيااة فاا  التربيااة ةا اا  )التربيااة التعوياااية 

 . 2015/2016وةعدي  السلوى( م  العام الجامع  

 

 رامالمعبد القوم  لألو
التااا  يمنبباااا  الموافقاااة ـلااا  المعاااايير اسكاةيمياااة لبااارامج الماجساااتير والااادكتوراه -

 للعرض ـل  مجلس الجامعة. المعبد.ةمبيدا  

 

  ةارة الجامعة
بنال ـل  الم كرة المعروةة بشأن خطاة المسااهمة بتا كرة السا ر للسااةة اسسااة ة  -

 . 2015/2016لجامع  الزاسري  اسجانب ل ليات الجامعة ومعاهدها للعام ا

قرر المجلس التأكياد ـلا  جمياع ال لياات مراجعاة ـادة اسسااة ة الزاساري  بباا و با غ 

م تب ناساب رسايس الجامعاة للدراساات العلياا والبباو ت ةمبيادا  للمناقشاة فا  الجلساة 

 القاةمة.
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 ة ويـ  لجــان
 

 كلية الدراسات العليا للتربية
يااة لترقيااة أـاااال هيلااة التاادريس بقساام ة نولوجيااا الموافقااة ـلاا  ة ااوي  لجنااة ـلم -

التعلااايم )اسسااااة ة واسسااااة ة المسااااـدي (.ةمبيدا  للعااارض ـلااا  مجلاااس الجامعاااة 

 ومااطبة المجلس اسـل  للجامعات ف  ه ا الشأن. 
 

 

 لواسـ  ماليـة
  ةارة الجامعة

رحلاة الاانياة مال  لدراسة اكليني ية "ةراسة ـشاواسية ما  المالملبق فيما يتعلق بال -

وـقاااار  NS5A)ماااابط  pp 1ـ  668ـ  202لتقيااايم فعالياااة وأماااان  1ب/ الاالاااة 

سوفوسبوفير مع ـقار ريبافيرن أو بدونه ف  المرة  ال ي  يعانون م  التباب ال باد 

(" ب ليااة الطااب بزشااراف اسسااتاو الاادكتور/ 4الماازم  ماا  النااو  ساا  الاانمط الجيناا  )

 . سب رسيس الجامعة للدراسات العليا والببو جمال الدي  ـ مف مبمد جمي  نا

وفقا  لقاارار مجلااس بااة الماليااة للدراسااة ا كليني يااةتالموافقااة ـلاا  ال س قاارر المجلااس

 الجامعة ف  ه ا الشأن.
أ 2مال  لدراسة اكليني ياة "ةجرباه م توحاة التسامية المرحلاة الملبق فيما يتعلق بال -

 12و  8ليااة وساا مة نظااام ـاا   لماادة وجزسيااة التوتيااع العشااواس  للتبقااق ماا  فعا

أسبو  بسيمبري ير مركبا  مع سوفوسبوفير ف  المرة  ال ي  لم ةسبق لبام المعالجاة 

وسبقف لبم المعالجة وال ي  يعانون م  ـدوى التباب ال بدى الوباس  سا  ما  الانمط 

 .المزم " ب لية الطب بزشراف اسستاوة الدكتورة/ مايسة الراتق   4الجني  

وفقاا  لقارار مجلاس  باة المالياة للدراساة ا كليني ياةتالموافقاة ـلا  ال س المجلاس قرر

 الجامعة ف  ه ا الشأن.
مااال  لدراسااة أكليني يااة "فعاليااة ورمااان ـقااار فيريبااروكس الملبق فيمااا يتعلااق بااال -

الدم لدى المرض الم ابي  لع   فرط نسبة البديد ف  الجسم الناجم ـ  ـمليات نق  

لا يااا المنجليااة أو اسنااوا  اسخاارى ماا  فقاار الاادم" ب ليااة الطااب بزشااراف ا بأنيميااا

 اسستاوة الدكتورة/ من  حمدى.

وفقا  لقاارار مجلااس بااة الماليااة للدراسااة ا كليني يااةتالموافقااة ـلاا  ال س قاارر المجلااس

 الجامعة ف  ه ا الشأن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


