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مرار اجتماع
مجلس الةراسات العليا وال روث
الجلسة رقم ( )337بتاريخ 2015/10/19
ـقاااـة مجلاااس الةراساااات العلياااا وال راااوث اجتماـااات الساااابع وال الثاااين بعاااة ال الثمائاااة
لااى ةمااام الساااـة العاشاارة والنصاام د ا اح يااوم الثنااين الموالااق  2015/10/19بقاـااة
"أحمااة لطفااى السااية" بم نااى إةارة الجامعااة بااالجيزة برئاسااة الساية اسسااتات الااةكتور /جمااال
الةين ـصمت ـ نائب رئيس الجامعة للةراساات العلياا وال راوث ورئايس المجلاسك وحااور
كل من الساةة اـاال المجلس.
التتح السـية اسستات الةكتور /رئيس المجلس الجتماع
" بســم ج الرحمـن الرحيــم "
است ل السية اسستات الةكتور /جمال الةين ـصمت جميل ـ نائب رئايس الجامعاة
للةراسااات العليااا وال رااوث ورئاايس المجلااس ـ بالترحيااب بالساااةة اسساااة ة أـاااال
المجلس الموقر وة نئت م بمناس ة العام ال جرد الجةية  1437هـ.
 ة نئاة الساية اسساتات الاةكتور /جمعات مرماة مرماوة ـ اة المقصاوة ـ وكيال كلياة اثثاار
للةراسات العليا وال روث بمناس ة ةجةية ةعيين سياةةت بالمجلس الموقر.
 كما ةرةثت اسستاتة الةكتورة /أمال أحمة ـ ة الفتاح ـ اة ال ااقى ـ وكيال كلياة الصايةلة
للةراسات العليا وال روث ـن منظومة ال ر العلماى والنشار الاةولى مان خاالل أربعاة
مراااور رئيسااية (إةارة المنظومااة ال ر يااة ـ ةموياال ال را العلمااى ـ النشاار العلمااى ـ
التنالس ال ر ى).
 ثام ةراةث اسساتات الاةكتور /جماال الاةين ـصامت ـ للتأكياة ـلاى وكاالل كلياات الجامعاة
ومعاهااةها بمراجعااة ـااةة الساااةة اسساااة ة اسجانااب المطلااوبين للاال كليااة أو مع ااة مااع
اسخ لى الـت ار طل ات السنة الماضية وما ةرقق من ا.
 التأكيااة ـلااى جميااع كليااات الجامعااة ومعاهااةها أن أخاار موـااة لتلقااى ةرشاايرات اللليااات
والمعاهة لجوائز الةولة التقةيرية والنيل هو .2015/10/30

إةارة الجامعة

المصاةقـــات

 المصاااةقة ـلااي مرااار اجتماااع مجلااس الةراسااات العليااـا وال رااوث الجلسااة رقاام( )336بتاريخ 2015/9/15
 المصاااةقة ـلااى قاارارات اسسااتات الااةكتور /نائااب رئاايس الجامعااة للةراسااات العلياااوال راااااوث باااااالتفوي خاااااالل الفتااااارة مااااان  2015/9/16حتاااااى .2015/10/19
لى المجالت التالية:
 .1ةسجــيل رســائل المــاجستيـر والةكتــوراه.
 .2إليال ةسجيــل رســائل المــاجستيـر والةكتــوراه.
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 .3ةرةية مواـية امترانات الةراسات العليا لى كليـات الجامعة ومعاهةهـا.
 .4حاااااالت ماااااة القياااااة السااااات نائى لماااااةة ـاااااام مااااان خاااااارج الالئراااااة ولقاااااا للقواـاااااة
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .5حـالت منـح التفـرغ للطـالب والـتـ ار ـن ـا وةجةيةها وإن ائ ا.
 .6حااالت مااة القيااة الساات نائى للعااام ال ااانى وال ال ا ولقااا للقواـااة والل اوائح المنظمااة
بالجامعة.
 .7إـاااااةة قيااااة واساااات نال ماااان شاااارط ماااارور ـااااام ـلااااى شااااطب القيااااة ولقااااا للقواـااااة
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .8السااات نال مااان شااارط ـاااةم مااارور أك ااار مااان خماااس سااانوات ـلاااى حصاااول الطالاااب
ـلااى الساانة التم يةيااة للتسااجيل لةرجااة الماجسااتير والااةكتوراهك وتلااك بع ا ر مق ااول
ولقا للقواـة واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .9الموالقة ـلى لرض مـواة ةلميلية لمعاةلاة السانة التم يةياة للماجساتير أو الاةكتوراه
مع لرض رسوم ةلميلية ولق قرار مجلس الجامعة السابق لى ه ا الشأن.
 .10ماانح الطااالب لردااة اساات نائية لااةخول المترااان (ةبلوم/ماجسااتير) ولقااا للقواـااة
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .11اـتمـاة قـية الطـالب ـن سنـوات سابقـة بموالقـة مجلـس كليـة حـةي .
 .12إضاااااالة المشااااارف ـلاااااى رساااااائل الماجساااااتير والاااااةكتوراه الخاداااااة بإـفاااااائ م
من شرط ستة أش ر ـلى إضالة المشرف.
 .13ـلى الرسالة ق ل ن اية العام ال ال ولقا للقواـة واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .14المة الست نائي للعام ال ال كرة اقصكمع ضرورة ةشليل لجنت الرلم

اةفاقيات ةعاون
كلية القتصاة والعلوم السياسية
 الموالقاااة ـلاااي اةفاقياااة التعااااون باااين جامعاااة القااااهرة (كلياااة القتصااااة والعلاااومالسياسااية) ومركااز ةطااوير ااةارة العامااة بجامعااة داانعال باااليمن وةتخ ا ا الجاارالات
ةم يةا للعرض ـلى مجلس الجامعة.

كلية الصيةلة
 الموالقة ـلي م كرة التفاهم للتعاون اسكاةيمى باين جامعاة القااهرة (كلياة الصايةلة)وجامعة اسةالنتيلو بلولوم يا وةتخ ا الجرالات ةم يةا للعرض ـلي مجلس الجامعة.
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كلية الزراـة
 الموالقة ـلي م كرة التفاهم المعروضة بين جامعة القاهرة (كلية الزراـة) وجامعاةةهوك التقنية كرةستان العراق لى مجال ال ر العلمى والتعليم وال رامج التةري ية.
وةتخ ااجرالات ةم يةا للعرض ـلى مجلس الجامعة.

إةارة الجامعة
 الموالقااة ـلااي م ا كرات التفاااهم بااين جامعااة القاااهرة وجامعااات (ليلي ا س ماااربورجبألمانياااك الراارة باارلين بألمانياااك جراناااةا أس ا انياك أليلسااانةرو ايااوان كااوكا برومانياااك
ةجلى سنةد باةولا بايطالياك أةينيوم سلول جةانسلو بولنةاك مع اة اجرينياوم بفرنساا)
لى مجالت ال روث والتعليم وبرامج التةريب وةتخ ا الجارالات ةم ياةا للعارض ـلاي
مجلس الجامعة.

م مات ـلمية
كلية الصيةلة
 الموالقة ـلاى ماة الم ماة العلمياة بأمريلاا للاةكتور /حااةم ـ اة الارحمن الشا راود ـالماااةرس بقسااام الميلروبيولوجياااا والمناـاااة بالللياااة لماااةة ـاااام ثالااا اـت اااارا مااان
 2015/6/15باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةون مرةاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب.

كلية ال نةسة
 الموالقة ـلى مة الم مة العلمية ب لجيلاا للاةكتور /أحماة مرماة أباو اليزياة ـ اة ج ـالمااةرس بقساام هنةسااة القااود واثلت الل ربيااة باللليااة لمااةة ـااام ثال ا اـت ااارا ماان
 2015/8/1بةون مرةب .

كلية طب قصر العينى
 بنااال ـلااي الم ا كرة المعروضااة بشااأن مااة الم مااات العلميااة للساااةة أـاااال هيئااةالتةريس.
قررالمجلس ةس يل المة سـاال هيئة التةريس لى م امت م العلميةك وتلك بناال ـلاى
التقرياار العلمااى المقااةم ـاان الساانة السااابقة وإتا كااان هناااك نشاار ةولااى بإساام جامعااة
القاااهرة ل ا ا م اارر قااود بمااة الم مااة العلميااة بمااا ل يخااالم القااوانين المعمااول ب اااك
ةم يةا للعرض ـلى مجلس الجامعة.

كلية ال نةسة
 الموالقة ـلى مة الم مة العلمياة بأمريلاا للاةكتورة /ناوران مرماة مجاةد ـ الماةرسبقسم ال نةسة اانشائية بالللية مع ةييير مقر الم مة العلمية ليلون بشاركة Waler
 P. Mooreباااةل مااان جامعاااة واةرلاااو بلناااةا اساااتلمال للعاااام ال الااا اـت اااارا مااان
 2015/7/31حتى  2016/5/19بةون مرةب .
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كلية الطب ال يطرد
 الموالقااة ـلااى مااة الم مااة العلميااة بلوريااا الجنوبيااة لألسااتات الااةكتور /ـ ااة العاااطىمصااطفى ـ ااة العاااطى ـ اسسااتات بقساام اسةويااة باللليااة لمااةة ـااام ثال ا اـت ااارا ماان
 2015/10/1بةون مرةب ةم يةا للعرض ـلي مجلس الجامعة.

كلية اثةاب

ةعةيل لوائح

 الموالقااة ـلااى اسااتمرار ةجميااة العماال باانص الماااةةين ( 24لقاارة " "8و 28لقاارة" )"12مااان الالئراااة الةاخلياااة للللياااة ةرااات بناااة شاااروط مااانح ةرجتاااى (الماجساااتير
والةكتوراه) للعام الجامعى  2016/2015ةم يةا للعرض ـلى مجلس الجامعة.

ةراسـات ـليـا
كلية الصيةلة
 الموالقاااة ـلاااى رلاااع مصااااريم السااانة ال انياااة (سااانة التاااةريب) لطاااالب برناااامجةكتورالصيةلة الم نية ةم يةا للعرض ـلى مجلس الجامعة.

كلية العالج الط يعى
 الموالقة ـلى إـاةة قية الطالب /أيمن ملرم إبراهيم ـ بةرجة الماجستير بالللية للعامالجامعى  2016/2015مع إـفائت مان الماواة التاى سا ق ةراسات ا والنجااح ليات ماع
اللتااازام بقااارار مجلاااس الةراساااات العلياااا وال راااوث الساااابق والخااااط بعاااةم اـت اااار
المقررات التى ةم ةراست ا من أك ر من خمس سنوات.

كلية العلوم

برـــوث

 الموالقااة ـلااي ما كرة بشااأن إجاارال المشااروع ال ر ااى "ةطااوير خاليااا ك روضااوئيةرقيقااة ملونااة ماان ال روليسااليت العاااود" بلليااة العلااوم بإشااراف اسسااتات الااةكتور/
مصااطفى مرمااة العشاارد ـ اسسااتات باللليااة وبتموياال ماان داانةوق العلااوم والتنميااة
التلنولوجية ولقا ل نوة التقاقة بين الطرلين .
 الموالقة ـلي الم كرة المعروضة بشأن إجرال المشروع ال ر اى "ةرةياة اسحمااضالري وكية النووية الصييرة كةللت بيولوجية لمرضى سرطان ال ةد االت ابى واليير
إلت ابى لى المرضى المصريين" بللية العلاوم بإشاراف اسساتات الاةكتور /شاريم ـ اة
العزيز إبراهيم اسستات بالللية وبتمويل من دنةوق العلوم والتنمية التلنولوجية .
ولقا ل نوة التعاقة بين الطرلين.

كلية ال نةسة

 الموالقة ـلي الم كرة المعروضة بشأن إجرال المشروع ال ر اى "ةطاوير نظام بناالم تلرة سرضيات وحوائط الم انى السلنية باساتخةام ةلنولوجياا الفيروسايمنت" بللياة
ال نةسة بإشراف اسستات الةكتور /متولى حسن أبوحمة ـ اسستات بالللية وبتمويال مان
دنةوق العلوم والتنمية التلنولوجية ولقا ل نوة التعاقة بين الطرلين.
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مع ة الةراسات وال روث ااحصائية
 بنااال ـلااي الما كرة المقةمااة ماان كاال ماان الساااةة اسساااة ة :الااةكتور /حجاااكد مرمااةكاهاار (اسسااتات المتفاارغ بقساام ااحصااال الرياضااى)ك والااةكتورة /نجااالل رجااال سااعية
(اسستات المساـة بقسم بروث العمليات)ك بشأن حالة الطالب (طاهر ككىك مرماة ـ اة
جك نسرين حسانين) بمع ة الةراسات وال روث ااحصائية.
قاارر المجلااس ـاارض الموضااوع ـلااى لجنااة قطاااع العلااوم ال نةسااية لةراسااتت وةقااةيم
ةقرير بما ةنت ى إليت الةراسة خالل أسا وع ماع ةفاوي اسساتات الاةكتور نائاب رئايس
الجامعة للةراسات العليا وال روث لى ـرض الموضوع ـلى مجلس الجامعة.

