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محضر اجتماع
مجلس الجراسات العليا عالبحوث
الجلسة رقم ( )345بتاريخ 2016/7/19
عقددـج مجلددس الجراسددات العليددا عالبحددوث اجتماعددس الاددامس عا ربعددي بعددج الثئثما ددة
فددد مدددام السددداعة العاشدددرة عالنصددد مددد لدددباح يدددوم الثئثددداء الموافددد 2016/7/19
بقاعة "أرمج لطف السيج" بر اسة السيج ا ستا الجكتور /عمدرع أمدي محمدج عدجل ـ نا دب
ر يس الجامعة للجراسات العليا عالبحوث ،عرضور كل م السا ة اعضاء المجلس.
افتتح السـيج ا ستا الجكتور /ر يس المجلس االجتماع
" بســم هللا الررمـ الرريــم "
ـــــــــــــــــــــــ
اسددتدل السدديج ا سددتا الددجكتور /عمددرع أمددي محمددج عددجل ـ نا ددب ر دديس الجامعددة
للجراسدات العليدا عالبحدوث عر ديس المجلدس ـ بالترريدب بالسدا ة ا سدا ذة أعضداء المجلدس
الموقر.
 دن ددة خالددة بإسددم قطدداع الجراسددات العليددا لألسددتا الددجكتور /عبددج المجيددج قاسددم ا سددتابكلية طب القصر العين عمجير عرجة مناحير الجداز الدضدم ع عضدو المكتدب الفند علد
جدو ه المالصة طوال السدنوات المابدية فد ر اسدة هي دة حريدر المجلدة العربيدة للجدداز
الدضددم ريددث ددم مددرخرا إ راج المجلددة العربيددة للجددداز الدضددم بددم فدددرس ومس د
رعيترز  THOMSON REUTERS.عف  15يونيو م العام الحال رصل الجعريدة
عل أعل معامل أثير لدا  Impact Factorصبح أعل مجلة علمية طبية ف مصر يكدون
لدا معامل أثر .عقدج دم إ راج الجعريدة فد معظدم الفددارس العلميدة العالميدة أثنداء دولي
ا ستا الجكتور /عبج المجيج قاسم ر اسة التحرير عارتضان جامعة القاهرة لدا .كما نجحد
المجلددة ف د اسددتقطا مقدداالت علميددة قيمددة م د ماتل د عل العددالم بمددا فيدددا مقدداالت م د
الواليات المتحجة ع عل أعربية عكنجا عاليابان فضئ ع عل المنطقة العربية ع ا فريقية.
 دن ة للكليات عالبدارثي المتميدزي الدذي سداهموا فد قدجم سدجل النشدر الدجعل (كمدا عكيفا) خئل عام .2015
 متابعة إنداء أعمال إمتحانات عر مايو  2016عإعدئن نتدا ن إمتحاندات الجراسدات العليداع اإلستعجا للفصل الجراس ا عل للعام الجراس القا م.
 إراطددددة المجلددددس علمددددا بمددددج أجددددل التقددددجم للبعثددددات ( كتددددوراه ع مددددا بعددددج الددددجكتوراه)رت .2016/8/15
 فويك نا ب ر ديس الجامعدة للجراسدات العليدا ع البحدوث فد إختصالدات المجلدس رتدموعج إنعقا المجلس القا م.

المصا قـــات
إ ارة الجامعة
 المصددا قة علددي محضددر اجتمدداع مجلددس الجراسددات العليددـا عالبحددوث الجلسددة رقددم( )344بتاريخ .2016/6/21
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 المصددا قة علدد قددرارات ا سددتا الددجكتور /نا ددب ر دديس الجامعددة للجراسددات العليدداعالبحدددوث بددددالتفويك مدددد مجلدددس الجراسددددات العليددددا عالبحدددوث خددددئل الفتددددرة مدددد
 2016/5/23رت 2016/6/21في المجاالت التالية:
سجــيل رســا ل المــاجستيـر عالجكتــوراه.
 .1إلغاء سجيــل رســا ل المــاجستيـر عالجكتــوراه.
 .2حجيج مواعيج امتحانات الجراسات العليا ف كليـات الجامعة عمعاهجهـا.
 .3رددددداالت مدددددج القيدددددج االسدددددتثنا لمدددددجة عدددددام مددددد خدددددارج الئ حدددددة عفقدددددا للقواعدددددج
عاللوا ح المنظمة بالجامعة.
 .4رـاالت منـح التفـرغ للطـئ عاالعتـذار عندـا ع ججيجها عإندا دا.
 .5ردداالت مددج القيددج االسددتثنا للعددام الثددان عالثالددث عفقددا للقواعددج عاللددوا ح المنظمددة
بالجامعة.
 .6إعددددا ة قيددددج عاسددددتثناء مدددد شددددرط مددددرعر عددددام علدددد شددددطب القيددددج عفقددددا للقواعددددج
عاللوا ح المنظمة بالجامعة.
 .7االسدددتثناء مددد شدددرط عدددجم مدددرعر أكثدددر مددد خمدددس سدددنوات علددد رصدددول الطالدددب
عل د السددنة التمديجيددة للتسددجيل لجرجددة الماجسددتير عالددجكتوراه ،ع لددك بعددذر مقبددول
عفقا للقواعج عاللوا ح المنظمة بالجامعة.
 .8الموافقددددة علدددد فددددر مددددـوا كميليددددة لمعا لددددة السددددنة التمديجيددددة للماجسددددتير أع
الجكتوراهمع فر رسوم كميلية عف قرار مجلس الجامعة الساب ف هذا الشأن.
 .9مدددنح الطدددئ فرلدددة اسدددتثنا ية لدددجخول االمتحدددان ( بلوم/ماجسدددتير) عفقدددا للقواعدددج
عاللوا ح المنظمة بالجامعة.
 .10اعتمـا قـيج الطـئ ع سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة رـجيث.
 .11إبدددددافة المشدددددرف علددددد رسدددددا ل الماجسدددددتير عالدددددجكتوراه الاالدددددة بإعفدددددا دم
م شرط ستة أشدر عل إبافة المشرف.
 .12المدددج االسدددتثنا للعدددام الثالدددث كحدددج أقصددد  ،مدددع بدددرعرة شدددكيل لجندددة الحكدددم
عل الرسالة قبل نداية العام الثالث عفقا للقواعج عاللوا ح المنظمة بالجامعة.

ا فاقيات التعاعن
كلية اآل ا
 الموافقة علي المذكرة المعرعبة بشأن ججيج خطة العمل الاالدة با فاقيدة التعداعنبدددي جامعدددة القددداهرة عجامعدددة رعفيدددرا إ فيرجيلددد ( ارجواندددا ـ أسدددبانيا) ع تادددذ
االجراءات مديجا للعر علي مجلس الجامعة.

إ ارة الجامعة
 الموافقة علي مذكرة التفاهم بي جامعة القاهرة عالجامعة المصدرية اليابانيدة للعلدومعالتكنولوجيدددا( )E-justفددد مجددداالت البحدددوث عالتعلددديم عبدددرامن التدددجريب مديدددجا
للعر عل مجلس الجامعة.
 الموافقددة علددي مددذكرة التفدداهم بددي جامعددة القدداهرة عجامعددة عيسددتو ـ أسددبانيا ـع تاذاإلجراءات ،مديجا للعر مجلس الجامعة.
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إ ارة الجامعة
 الموافقددة عل د المددذكرة المعرعبددة بشددأن مشددرعع الئ حددة التنفيذيددة بددي كددل م دجامعددة القدداهرة عجامعددة  8مددا  1945قالمددة بالجزا ر مديددجا للعددر عل د مجلددس
الجامعة.

مدمات علمية
كلية طب قصر العين
 الموافقددة عل د مددج المدمددة العلميددة بكنددجا للددجكتور /أميددر محمددج أرمددج عبددج الوهدداا ستا المساعج بقسم أمدرا القلدب عا ععيدة الجمويدة بالكليدة لمدجة عدام ثالدث بدجءا
م  2016/9/1رت  2017/8/31بجعن مر ب .
 الموافقددة عل د مددج المدمددة العلميددة بأمريكددا للددجكتور /معتددز عل د عبددج العددال سددليم ـالمددجرس بقسددم الجرارددة العامددة بالكليددة بددجءا مد  2016/5/1رت د 2016/10/31
استكماال للعام الثالث بجعن مر ب.
 الموافقددة عل د مددج المدمددة العلميددة بالمملكددة المتحددجة للددجكتور /محمددـو مرعددـ عبددجالعزيز مرع ـ المجرس بقسم الجرارة بالكليدة ع غييدر مقدر المدمدة ليصدبح مستشدف
ليجز التعليم بجال م مستشف أ نبره عل أن حتسدب الفتدرة مد  2016/8/2رتد
 2016/10/26اسددددددتكماال للعددددددام الثددددددان بمر ددددددب عمدددددد  2016/10/27رتدددددد
 2017/8/1ف نطا العام الثالث بجعن مر ب .
 الموافقددة علد مددج المدمددة العلميددة بأمريكددا للددجكتور /إيدددا سددعج بكددر مصدديلح ـالمجرس بقسم التاجير عالعناية المركزة الجرارية ععئج اآللم بالكلية لمدجة عدام ثالدث
بجءا م  2016/7/1رت  2017/6/30بجعن مر ب .

مسا ل مالية
كلية االقتصا عالعلوم السياسية
 الموافقة عل محاسبة الطالب ع الساعة التجريسية بدـ  120جنيدس بدجال مد 100جنيدددددس فددددد رالدددددة طبيددددد الئ حدددددة الججيدددددجة للجراسدددددات العليدددددا بالكليدددددة مديدددددجا
للعر عل مجلس الجامعة.

عجيل لوا ح
كلية االقتصا عالعلوم السياسية
 الموافقة عل إجراء بعك التعجيئت عل برنامن الماجستير المدن فد اقتصدا ياتالنقدددل عالمدددوان بالكليدددة بعدددج عرع قدددرار لجندددة قطددداع العلدددوم اإلجتماعيدددة مديدددجا
للعر عل مجلس الجامعة.

كلية الدنجسة

 الموافقددة عل د إبددافة بعددك مقددررات المسددتو  700إل د ال حددة الجراسددات العليددابقسدددم هنجسدددة التصدددميم الميكدددانيك عاإلنتددداج بالكليدددة مديدددجا للعدددر علددد مجلدددس
الجامعة.
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كلية التاطيط اإلقليم عالعمران
 الموافقددة علدد إبددافة مقددرري لمسددتو مديددج الماجسددتير عالددجكتوراه لئ حددةالجراسددات العليددا بقسددم التصددميم العمران د بعددج عربدددا عل د لجنددة القطدداع الدنجس د
مديجا للعر عل مجلس الجامعة.
 الموافقددة عل د إجددراء صددويب محددجع بئ حددة الجراسددات العليددا للسدداعات المعتمددجةعزم االمتحدان لمقدرري (الكتابدة العلميدة  ،منداهن البحدث العلمد ) مد سداعتي إلد
ثدئث سداعات بعدج عربددا علد لجنددة القطداع الدنجسد مديدجا للعدر علد مجلددس
الجامعة.

كلية الجراسات العليا للتربية

 الموافقة عل عدجيل مدا ( )79 ،66بالئ حدة الجاخليدة بنظدام السداعات المعتمدجةبالكلية مديجا للعر عل مجلس الجامعة.
 الموافقددة عل د فعيددل الددجبلوم المدنيددة ف د التربيددة ( اص د ابددطرابات التوالددل)للعام الجامع  2017/2016بالكلية مديجا للعر عل مجلس الجامعة.

كلية ار العلوم

 الموافقة عل عجيل الفقدرة ( )3مد المدا ة ( )22مد ال حدة الكليدة بنظدام السداعاتالمعتمجة ـ مديجا للعر عل مجلس الجامعة.

كلية التجارة

ش ون الطئ

 الموافقة عل إيقاف قيدج الطالبدة الليبيدة /إيمدان عبدج السدئم أرمدج سدالم الفرجدان ـالمقيجة بجرجة الماجستير بالكلية للعام الجامع  2014/2013مع إيقاف قيدجها للعدام
الجامع  2015/2014نظرا للظرعف ا منية ف البئ  .مديجا للعدر علد مجلدس
الجامعة.

كلية طب قصر العين
 بندداء عل د اقتددراح الكليددة الموافقددة عل د إعفدداء الطالبددة /عدداء محمددج الددجمر اج ـالمقيجة بجرجة الجكتوراه بالكلية مد رضدور عامتحدان مدا ة "ا مدرا الباطندة" فد
االمتحان الشامل لجرجة الجكتوراه ف أمرا الجم ريث سدب راسدتدا عالنجداح فيددا
قرر المجلس ارجاء الموبوع لمزيج م الجراسة.

كلية التمريك

 الموافقة عل إعا ة قيج الطالبة /عفاء عبج الدررم عبدج الدررم الطنطداع المقيدجةبجرجة الماجستير بالكلية للعام الجامع  2010/2009مع استثنا دا م شرط مدرعر
عددام عل د شددطب قيددجها عإعفا دددا م د راسددة عامتحددان المددوا الت د سددب راسددتدا
عالنجاح فيدا بالكلية ـ
مع عجم إعفا دا م مقررات مض عل اجتيازها أكثر م خمس سنوات.
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كلية اآلثار
 بناء علد المدذكرة المعرعبدة بشدأن ججيدج التشدكيل للمدرة الرابعدة للطالبدة /شديماءمحمج السيج محمدج ـ المقيدجة بجرجدة الماجسدتير بقسدم درميم اآلثدار بكليدة اآلثدار للعدام
الجامع  2006/2005ف بوء فتو أ . .المستشار القانون للجامعة.
قددرر المجلددس إعددجا مددذكرة لسدديا ة المستشددار القددانون للجامعددة للموافقددة عل د مددج
استثنا  6أشدر لإلنتدداء مد أعرا المناقشدة فد بدوء قدارير الصدئرية الموفدجة
م المشرفي قبل شكيل لجنة الحكم ف المرة ا عل .

مسا ل نظيمية
كلية العئج الطبيع
 الموافقدددددة علددددد اعتمدددددا قدددددرار لجندددددة إ ارة رجدددددة الدددددـ  DPTبتعدددددجيل ندددددوععزم اإلمتحان لما ة رلقات بحث ف العدئج الطبيعد بإبدافة امتحدان حريدر لمدجة
سددداعة مدددع عدددجيل وزيدددع رجدددات اإلمتحدددان بمدددا يتوافددد مدددع هدددذا التغييدددر مديدددجا
للعر عل مجلس الجامعة.
كلية طب الفم عا سنان
 بندداء عل د قددرار مجلددس الجامعددة بجلسددتس المنعقددجة بتدداريخ  2016/6/28القاب دبإرالددة اقتددراح كليددـة طددب الفددم عا سددنان بالموافقددة عل د قليددل الحددج ا قص د لعددج
الرسددا ل المشددرف عليدددـا (مشددرف أساسدد ـ مشددرف مشددارك) مدد أعضدداء هي ددة
التجريس إل ( )10رسا ل با قسام اإلكلينيكية ع( )5رسا ل با قسام ا كا يمية.
قرر المجلس الموافقة عل اقتراح الكلية مع استثناء اإلشراف علد الدي دة المعاعندة،
مديددجا للعددر علدد مجلددس الجامعددة مددع عميمددس علدد كليددات الجامعددة عمعاهددجها
لجراسة إمكانية طبيقس.

بحـــوث
كلية طب قصر العين

 الموافقة علي المذكرة المعرعبة بشأن إجراء المشرعع البحثد " راسدة عشدوا يةمفتورة التسمية م المررلة الثالثة لتقييم سئمة عفعالية استاجام ركيبة ليجيسدبير /
سوفوسددبوفير الثابتددة الجرعددة مددع عقددار ريبددافيري أع عنددة لعددئج المربد البددالغي
المصريي المصابي بعجع مزمنة بفيرعس التدا الكبدج سد مد الدنمط الجيند "4
بكلية الطب بإشراف ا ستا الجكتور /جمال الجي عصمتـ ا ستا بالكلية عبتمويدل مد
شركة جليا ـ عفقا لبنو التعاقج بي الطرفي .

كلية العلوم

قــاريـــر

 الموافقة علي قرير لجنة قطاع العلوم ا ساسية بمجلدس الجراسدات العليدا عالبحدوثبشددأن برنددامن كتددوراه التقنيددة الحيويددة بكليددة العلددوم مديددجا للعددر عل د مجلددس
الجامعة.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يوليو2016

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

كلية الزراعة

 الموافقة علي قرير لجنة قطاع العلوم ا ساسية بمجلدس الجراسدات العليدا عالبحدوثبشأن الئ حة الماليدة للماجسدتير المدند بكليدة الزراعدة مديدجا للعدر علد مجلدس
الجامعة.

إ ارة الجامعة
 الموافقددة علددي قريددر لجددان القطدداع (الطب د ـ الدنجس د ـ اإلنسددانية ـ ا ساسددية ـاإلجتماعية) بدالمجلس بشدأن راسدة خطدا أ . .عزيدر التعلديم العدال عالبحدث العلمد
بتعجيل بعدك أركدام الئ حدة التنفيذيدة لقدانون نظديم الجامعدات ـ مديدجا للعدر علد
مجلس الجامعة ثم مااطبة المجلس ا عل للجامعات ععزارة التعليم العال .

