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 محضر اجتماع

 لعليا والبحوث مجلس الدراسات ا
 13/10/2016( بتاريخ 347الجلسة رقم )

 

ــة    ــد ال   ما  ــي  بع ــا والبحــوث اجتماعــر الســاب  واالربع ــس الدراســات العلي ـــد مجل  عق

 13/10/2016فـــم ممـــاع الســـاعة العافـــرة والنوـــل مـــ  مـــبا  يـــوع ال مـــيس الموافـــ  

اعة "أحمد لطفم السيد" بر اسة السيد االستاذ الدكتور/ عمـرو أمـي  محمـد عـدلم ـ  ا ـ  بق

 .ر يس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وحضور كل م  السادة اعضاء المجلس

 .الجتماعاس لافتتح السـيد االستاذ الدكتور/ ر يس المج
 " بســم هللا الرحمـ  الرحيــم "

 ـــــــــــــــــــــــ

اســت ل الســيد االســتاذ الــدكتور/ عمــرو أمــي  محمــد عــدلم ـ  ا ــ  ر ــيس الجامعــة 

للدراسات العليا والبحوث ور يس المجلس ـ بالترحي  بالسادة االسـامةة أعضـاء المجلـس 

 الموقر.

  ــوع للدراســات العليــا ــل كليــة العل ــراهيم  وــار ـ وكي ــدو  محمــد نب ــة الســيد أ.د/ مم م نئ

 عيي  سيادمر عضواً بالمجلس.والبحوث بمناسبة مجديد م

 :م نئة السادة االسامةة 

ــا  .1 ــة التجــارة للدراســات العلي ــل كلي ــادر نبــراهيم ـ وكي ــد الق ــاا عب ــدكتور/ مجــدا جم ال

 والبحوث. 

ــا  .2 ــة الزراعــة للدراســات العلي ــل كلي ــر البطــراة ـ وكي ــو با ــدكتور/ محســ  محمــود أب ال

 والبحوث.  

 الحقوق للدراسات العليا والبحوث.  الدكتور/ مبرا محمد السنوسم ـ وكيل كلية  .3

 بمناسبة معيي  سيادم م أعضاء بالمجلس.

 :موجير الشار والتقدير للسادة االسامةة 

 الدكتور/ عادا يحيم قر م ـ وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث )الساب ( .1

يــا الــدكتور/ عوــاع عبــد المجيــد نبــراهيم عجمــم ـ وكيــل كليــة الزراعــة للدراســات العل .2

 والبحوث )الساب (.

الــدكتور/ جمــاا محمــد محمــد فــحامة ـ وكيــل كليــة التجــارة للدراســات العليــا والبحــوث  .3

 )الساب (

 علم ما بةلوه م  ج د متميز أ ناء فترة عضوية سيادم م بالمجلس.

  اإلحاطة علماً بشأة خطاب لجنة التبادا التعليمم وال قافم بي  الواليات المتحدة االمرياية

ية مور العربية )هيئة فولبرايت( بشأة فتح باب التقدع لبر امج م  بـرامج مـنح وجم ور

( ي ــد  Fulbright Junior Faculty Development Programفولبرايـت )

البر امج نلم منميـة القـدرات الم نيـة العضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات والمعاهـد العليـا 

 س( مــ  خــ ا نماحــة الفــر  للحوــوا الموــرية الما حــة لدرجــة )الباــالوريوا/ الليســا

بـبع  الجامعـات  2017سـبتمبر  13يوليـو ـ  5أسابي  فم الفتـرة مـ   10علم منح لمدة 

 بالواليات المتحدة االمرياية.

  ،م نئـة السـادة الــزم ء الحامـلي  علــم جـوا ز أكاديميــة البحـه العلمــم لل يئـات واالفــراد

 .جوا ز مؤسسة فوماة، ووجوا ز جامعة القاهرة
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  نحاطة المجلس علما بأهم ما دار خـ ا نجتمـاع مجلـس  ـواب الدراسـات العليـا و البحـوث

 لش ر أكتوبر ومن ا: 

 فتح باب التقدع لعضوية قوا م محايم اللجاة العلمية. 

  آخر مستجدات نمتحاة ااTOEFL. 

 ة المقدمــة لقطــاع الدراســات نحاطــة المجلــس علمــا بمســتجدات محاــيم المشــروعات البح يــ

 بجامعة القاهرة. االعلي
وفم هةا الودد قـرر المجلـس مفـوي  االسـتاذ الـدكتور  ا ـ  ر ـيس الجامعـة للدراسـات 

ــيم  ــايير التقي ــم مســتوفم مع ــد للمشــروعات الت ــدء نجــراءات التعاق ــم ب ــا والبحــوث ف العلي

 ، وذلك بعد موافقة االستاذ الدكتور ر يس الجامعة.   2016البح ية المقدمة للجامعة خ ا 

 الموادقـــات
 ندارة الجامعة

ــس الدراســات ا - ــاع مجل ــم الموــادقة علــم محضــر اجتم ـــا والبحــوث الجلســة رق لعلي

 .20/9/2016بتاريخ  (346)

ــا  - ــة للدراســات العلي ــ  ر ــيس الجامع ــرارات االســتاذ الــدكتور/  ا  ــم ق الموــادقة عل

والبحـــوث بــــالتفوي  مـــ  مجلــــس الدراســــات العليـــا والبحــــوث خـــ ا الفتــــرة مــــ  

 :فم المجاالت التالية13/10/2016م حت 21/9/2016
 

 مسجــيل رســا ل المــاجستيـر والدكتــوراه. .1

 نلغاء مسجيــل رســا ل المــاجستيـر والدكتــوراه. .2

 محديد مواعيد امتحا ات الدراسات العليا فم كليـات الجامعة ومعاهدهـا. .3

 للقواعــــــد حــــــاالت مــــــد القيــــــد االســــــت نا م لمــــــدة عــــــاع مــــــ  خــــــار  ال  حــــــة وفقــــــاً  .4

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 حـاالت منـح التفـرغ للطـ ب واالعتـةار عن ـا ومجديدها ون  ا  ا. .5

 حاالت مد القيد االست نا م للعاع ال ا م وال اله وفقاً للقواعد واللوا ح المنظمة بالجامعة. .6

 نعـــــادة قيـــــد واســـــت ناء مـــــ  فـــــرط مـــــرور عـــــاع علـــــم فـــــط  القيـــــد وفقـــــاً للقواعـــــد .7

 ا ح المنظمة بالجامعة.واللو

ــــ  .8 ــــم حوــــوا الطال ــــر مــــ  خمــــس ســــنوات عل  االســــت ناء مــــ  فــــرط عــــدع مــــرور أك 

ـــةر مقبـــوا ـــك بع ـــة الماجســـتير والـــدكتوراه، وذل ـــة للتســـجيل لدرج ـــم الســـنة التم يدي  عل

 وفقاً للقواعد واللوا ح المنظمة بالجامعة.

تير أو الــدكتوراهم  الموافقــة علــم فــرد مـــواد ماميليــة لمعادلــة الســنة التم يديــة للماجســ .9

 فرد رسوع ماميلية وف  قرار مجلس الجامعة الساب  فم هةا الشأة.

منح الط ب فرمة است نا ية لـدخوا االمتحـاة )دبلوع/ماجسـتير( وفقـاً للقواعـد واللـوا ح  .10

 المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـيد الطـ ب ع  سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديه. .11
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 علـــــــم رســـــــا ل الماجســـــــتير والـــــــدكتوراه ال امـــــــة ب عفـــــــا  منضـــــــافة المشـــــــر   .12

 م  فرط ستة أف ر علم نضافة المشر .

 المــــد االســـــت نا م للعــــاع ال الـــــه كحـــــد أقوــــم، مـــــ  ضـــــرورة مشــــايل لجنـــــة الحاـــــم .13

 علم الرسالة قبل   اية العاع ال اله وفقاً للقواعد واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 

 م مات علمية
 كلية ط  قور العينم

الموافقة علم مد ومغيير مقر الم مة العلمية للدكتور/ حسي  أسامة علواة )االسـتاذ  -

ــدالً مــ   ــاا ـ لنــدة ب المســاعد بقســم الجراحــة العامــة( بالاليــة لتوــبح مستشــفم روي

 31/8/2017حتــم  2016/ 15/9مستشــفم جيزوســا ت مومــاا بــا جلترا بــدًءا مــ  

   .)ماملة العاع ال اله( بدوة مرم 

ــدالم الموافقــ - ــد أحمــد لطفــم ال ة علــم مــد ومغييــر مقــر الم مــة العلميــة للــدكتور/ ولي

)المدرا بقسـم الجراحـة العامـة( بالاليـة لتوـبح مستشـفم جامعـة كـامبرد  بـدالً مـ  

 .بدوة مرم   22/9/2016مستشفم برامي  با جلترا لمدة عاع  اله بدًءا م  
 

 

 تعاوةالامفاقيات 
 

 ةكلية االقتواد والعلوع السياسي
الموافقة علم امفاقية الشراكة بي  جامعة القاهرة )كلية االقتواد والعلوع السياسية(  -

ومركز دراسات السياسـة االوروبيـة ببلجياـا والجامعـة االورومتوسـطية فـم سـلوفا يا 

ممولر المفوضـية وعدد م  الجامعات االوروبية والعربية، وذلك لتنفية المشروع الةا 

ـــواة ـــة بعن ــــ " ال االوروبي  EMNESشـــباة االورومتوســـطية للدراســـات االقتوادية

 ومت ة اإلجراءات.
 

 كلية الزراعة
الموافقة علم بروموكوا التعاوة العلمم فـم المجـاا البح ـم علـم حيو ـات التجـارب  -

ــنس موــر  ــة الزراعــة ـ وفــركة  امشــيراا ول ــاهرة كلي ــواة جامعــة الق ــت الحي فــم بي

جنـة أخ قيـات التجـارب علـم الحيـواة للمستحضرات الطبية وعرد الموضوع علم ل

 إلبداء الرآا، مم يداً للعرد علم مجلس الجامعة.

علمـم الموـرا للمبـدعي  الموافقة علم امفاق علمم بي  جامعـة القـاهرة والمركـز ال -

 بعد عرد  ESCI)محت اإل شاء( ـ  والمبتاري 

البح يــة لجامعــة الموافقــة علــم مــةكرة التفــاهم بــي  جامعــة القــاهرة )مجمــ  المعامــل  -

كليـــة الزراعـــة والمركـــز اإلقليمـــم المفاقيـــة بـــا ا للتـــدري  و قـــل  CURRالقـــاهرة( 

التانولوجيــا للــدوا العربيــة فــم موــر )المركــز اإلقليمــم إلمفاقيــة بــا ا للتــدري  و قــل 

( ة بعد عرض ا علم المستشار القـا و م للجامعـة، مم يـداً BCRCالتانولوجيا مور 

 عة.للعرد علم مجلس الجام
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 كلية الط  البيطرا
كليــة الطــ  البيطــرا( وجامعــة الموافقــة علــم مــةكرة التفــاهم بــي  جامعــة القــاهرة ) -

 بالمملاة المتحدة ومت ة اإلجراءات. سيراا
 

 معديل لوا ح
 كلية االداب

 24اقتــرا  الاليــة الموافقــة علــم اســتمرار مجميــد العمــل بــن  المــادمي  )بنــاء علــم  -

ــرة 28" و8فقــرة " ــد فــروط مــنح 12" فق ــة محــت بن ــة بالالي "( مــ  ال  حــة الداخلي

 درجتم )الماجستير والدكتوراه( 

 الموضوع م  جدوا االعماا المعرود. قرر المجلس سح 
 

 

 مسا ل منظيمية
 كلية االداب

الموافقة علم اقترا  قسم اللغـة اليابا يـة وآداب ـا عمـل كـورا للغـة اليابا يـة يطبـ   -

مم يــداً  2016/2017لــم أة يــدرا بــدًءا مــ  العــاع الحــالم علــم مســتوا الجامعــة ع

للعـــرد علـــم مجلـــس الجامعـــة ونحاطـــة أ.د.  ا ـــ  ر ـــيس الجامعـــة لشـــئوة التعلـــيم 

 والط ب علماً بالموضوع.

 

 كلية اإلع ع
الموافقة علم نجراء بعـ  التعـدي ت ببر ـامج الماجسـتير بنظـاع التعلـيم اإللاترو ـم  -

 د علم مجلس الجامعة.بالالية ـ مم يداً للعر

 

 ندارة الجامعة
فوـل  / الموافقة علم المةكرة  المعروضة بشأة مر  ماافآت للاتاب/ محرير كتاب -

   .مم يداً للعرد علم مجلس الجامعة فم كتاب ـ
 

بشـأة الموافقـة علـم ممويـل بعـ  المشـروعات التـم المعروضـة بناء علم المـةكرة  -
 لحد اآلد م المطلوب للنجا  يتم اال ت اء م  محايم ا ومجتا  ا

قـرر المجلــس اإلحاطــة علمــاً بالمـةكرة المعروضــة مــ  موجيــر الشـار لاــل مــ  االســتاذ 
أمـي  عـاع  ة والسيد/ يسرا نبراهيم محمد علمالدكتور/ جابر جاد  وار ر يس الجامع

 الجامعة علم ما بةاله سيادم ما م  ج د فم هةا الشأة.
أبحـاث بنـاء علـم النشـر الـدولم  3ات مـ  بنـد المجلس ما ي   حو  الالي اقش  -

 فم العاع الساب  ـ 
اإلداريـة والماليـة  مـ  النـواحم ت مر  هـةا البنـدقرر المجلس نعادة النظر فم آلياو 

 فم ضوء اللوا ح.

 مشايل لجاة ومجالس
 كلية ط  قور العينم

 Adjunctبناء علم اقترا  الالية الموافقة علم ن شـاء مسمـم وظيفـم أكاديمــم ) -
Professor لغير العاملي  فم جامعة القاهرة ). 



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2016وبر أكت –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 قرر المجلس الموافقة م  حيه المبدأ م  مشايل لجنة م  السادة االسامةة:
 

ـــــــــــيس ـــــــــــدكتور/ محمـــــــــــد طـــــــــــارق أ   ال
 

 وكيـل كليـة ط  قوـر العينـم
 

 مقرراً 

 الـــــــــدكتورة/ أمــــــــــل محمــــــــــد يوســـــــــــل
 

 عضواً  وكيـل كليـــة الع   الطبيعم

ــــــــدكتورة/  ـــــــــواال ـــــــــد   لــ ـــــــــر سعـ  عبيـ
 

 عضواً  وكيــل كليـــة التمريــ 

ــراهيم ــادر نب ــد الق ــدكتور/ مجــدا جمــاا عب  ال
 

 وكيــــــــــل كليــــــــــة التجـــــــــارة
 

 عضواً 
 

م  ضـم مـ  مـراه اللجنـة لدراسـة الموضـوع ووضـ  آليـات ومعـايير االختيـار، ومقـديم 
 مقرير بما منت م نلير الدراسة، وعرضر علم المجلس فم جلسة قادمة.

 

 دراسات عليا
 

 كلية االقتواد والعلوع السياسية
الموافقة االست نا ية علم خطاب السيد ر يس الماتـ  ال قـافم بسـفارة الاويـت لمـنح  -

الطالبــة/ هنــد فــ   علــم هاجــد العــا مم ـ المقيــدة ببر ــامج الــدكتوراه للعــاع الجــامعم 

إلعـادة مـادة )قـا وة  بالية االقتواد والعلوع السياسية فرمة اسـت نا ية 2014/2015

   .نظيم الدولم(الت
 

 كلية الع   الطبيعم
الموافقة علم نعادة قيد الطالبة / أميرة جماا عبد الرحم  بدرجة الماجستير بالالية  -

مــ  نعفااهــا مــ  المــواد الدراســية التــم ســب  دراســت ا  2016/2017للعــاع الجــامعم 

 .والنجا  في ا 

بــة/   ــم طــر عبــد الحميــد مرســم بدرجــة الماجســتير الموافقــة علــم نعــادة قيــد الطال -

ــاع الجــامعم  ــة للع ــم ســب   2016/2017بالالي مــ  نعفااهــا مــ  المــواد الدراســية الت

 .دراست ا والنجا  في ا 
 

 كلية الط  البيطرا
الموافقــة علــم ال طــاب المعــرود مــ  االســتاذ الــدكتور وكيــل كليــة الطــ  البيطــرا  -

الموافقــة علـم نعطــاء طـ ب دبلــوع الدراسـات العليــا  للدراسـات العليـا والبحــوث بشـأة

  2017بالاليـــــــــــة فرمـــــــــــة رابعـــــــــــة لـــــــــــدخوا االمتحـــــــــــاة فـــــــــــم فبرابـــــــــــر 

 

 كلية الحاسبات والمعلومات
عــدع الموافقــة علــم نيقــا  قيــد الطالــ / هــا م حســي  حســ  علــم ـ المقيــد بدرجــة  -

 ، 22/5/2016لمدة عاع بدءاً م   2010/2011الماجستير بالالية للعاع الجامعم 
 

 

 

 ندارة الجامعة
ــايير موحــدة  - ــة المشــالة بشــأة وضــ  مع ــر اللجن ــيم  مقري ــررالمجلس التومــية بتع ق

 .للقبوا بالدراسات العليا باليات الجامعة ومعاهدها


