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 محضر اجتماع

 مجلس الدراسات العليا والبحوث
 20/11/2016( بتاريخ 348الجلسة رقم )

 

 عقــــد مجلـــس الدراســـات العليـــا والبحـــوث اجتماعـــب الاـــاما وا ربعـــيا بعـــد الا  ما ـــة

 20/11/2016فـــم ممـــاع الســـاعة الاانيـــة عشـــر والنالـــا مـــا   ـــر يـــوع ا  ـــد الموافـــ  

بقاعة "أ مد لطفم السيد" بر اسة السيد ا ستاذ الدكتور/ عمـرو أمـيا محمـد عـدلم ـ نا ـ  

 .ر يس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و ضور كل ما السادة اعضاء المجلس
 افتتح السـيد ا ستاذ الدكتور/ ر يس المجلس ا جتماع

 " بســم هللا الر مـا الر يــم "
 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

اســت ل الســيد ا ســتاذ الــدكتور/ عمــرو أمــيا محمــد عــدلم ـ نا ــ  ر ــيس الجامعــة 

للدراسات العليا والبحوث ور يس المجلس ـ بالتر ي  بالسادة ا سـامةة أعضـاء المجلـس 

 الموقر.

    اإل اطــة علمــاً مقريــر اللجنــة المشــجلة مــا المجلــس لوةــق معــايير مو ــدة لقبــو  طــ

 يق كليات الجامعة ومعاهدها.الدراسات العليا بجم

  ــات بجلســة ــة للبعا ــة التنفيةي ــرار اللجن ــا بق ــس علم بخالــو   19/9/2016إ اطــة المجل

 محديد مدد اإليفاد 

  إ اطــة المجلــس علمــا بمســتجدات محجــيم المشــروعات البحايــة المقدمــة لقطــاع الدراســات

 العليا بجامعة القاهرة

 ة البحـوث واإلبتجـار فـم الجامعـات إ اطة المجلس علما بـبع  مفايـيل ور ـة عمـل إدار

والتم نظمت ا وزارة العلوع و التجنولوجيا الالينية بجامعة جياو مونج الالينية فـم الفتـرة 

و التم مخلل ا لقاء بيا أ.د. نا   ر يس الجامعة و المسـووليا عـا  2016أكتوبر  17-28

 .اىمالنيا  نج 

 المالادقـــات
 إدارة الجامعة

ــم المالــادقة علــم محضــر اج - ـــا والبحــوث الجلســة رق ــس الدراســات العلي ــاع مجل تم

 .13/10/2016(بتاريخ 347)

ــا  - ــة للدراســات العلي ــ  ر ــيس الجامع ــرارات ا ســتاذ الــدكتور/ نا  ــم ق المالــادقة عل

والبحـــوث بــــالتفوي  مـــا مجلــــس الدراســــات العليـــا والبحــــوث  ـــ   الفتــــرة مــــا 

 :فم المجا ت التالية20/11/2016م  ت 14/10/2016

 ــيل رســا ل المــاجستيـر والدكتــوراه.مسج .1

 إلغاء مسجيــل رســا ل المــاجستيـر والدكتــوراه. .2

 محديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فم كليـات الجامعة ومعاهدهـا. .3

  ـــــا ت مـــــد القيـــــد ا ســـــتانا م لمـــــدة عـــــاع مـــــا  ـــــار  ال  حـــــة وفقـــــاً للقواعـــــد .4

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 نـح التفـرغ للطـ   وا عتـةار عن ـا ومجديدها وإن ا  ا. ـا ت م .5

 ــا ت مــد القيــد ا ســتانا م للعــاع الاــانم والاالــد وفقــاً للقواعــد واللــوا ح المنظمــة  .6

 بالجامعة.



 جامعة القاهرة –ز المعلومات مرك                                 2016نوفمبر  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 إعــــادة قيــــد واســــتاناء مــــا  ــــرط مــــرور عــــاع علــــم  ــــط  القيــــد وفقــــاً للقواعــــد .7

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 رور أكاـــر مـــا  مـــس ســـنوات علـــم  الـــو  الطالـــ ا ســـتاناء مـــا  ـــرط عـــدع مـــ .8

 علــم الســنة التم يديــة للتســجيل لدرجــة الماجســتير والــدكتوراه، وذلــ  بعــةر مقبــو 

 وفقاً للقواعد واللوا ح المنظمة بالجامعة.

ــــة للماجســــتير أو  .9 ــــة الســــنة التم يدي ــــة لمعادل ــــرل مـــــواد مجميلي ــــم ف ــــة عل الموافق

 مجلس الجامعة الساب  فم هةا الشأن. الدكتوراهمق فرل رسوع مجميلية وف  قرار

ــد  .10 ــاً للقواع ــد و  ا متحــان )دبلوع/ماجســتير( وفق ــنح الطــ   فريــة اســتانا ية ل م

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـيد الطـ   عا سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة  ـديد. .11

ـــــا  .12 ـــــدكتوراه الخايـــــة ب عف ـــــم رســـــا ل الماجســـــتير وال   مإةـــــافة المشـــــرل عل

 ما  رط ستة أ  ر علم إةافة المشرل.

ـــم .13 ـــد أقالـــم، مـــق ةـــرورة مشـــجيل لجنـــة الحج ـــد ا ســـتانا م للعـــاع الاالـــد كح  الم

 علم الرسالة قبل ن اية العاع الاالد وفقاً للقواعد واللوا ح المنظمة بالجامعة.
 

 امفاقيات معاون
 كلية اآلدا 

ــاه - ــة الق ــيا جامع ــاهم ب ــةكرة التف ــم مجديــد م ــة عل ــة الموافق ــة اآلدا ( وجامع رة )كلي

ا ومونوما بأسبانيا فم مجا ت البحـوث والتعلـيم وبـرامج التـدري  ومتخـةا ا جـراءات 

 مم يدا للعرل علم مجلس الجامعة

الموافقـــة علـــم امفاقيـــة التعـــاون بشـــأن اإل ـــرال المشـــتر  للحالـــو  علـــم درجـــة  -

معــة ســ منجا ومتخــة الدكتـــوراه المشتركـــة بــيا جامعــة القــاهرة )كليــة اآلدا ( وجا

 .ا جراءات 

 

 كلية الحقوق
الموافقـــة علـــم مـــةكرة التفـــاهم بـــيا جامعـــة القـــاهرة  )كليــــة الحقــــوق( وجامعــــة  -

ــانون هــامبور ــد الق ــدا   مع  ــوق ومتخــة ا جــرءات مم ي ــة الحق ــابق لجلي وا قتالــاد الت

 .للعرل علم مجلس الجامعة
 

 كلية ا قتالاد والعلوع السياسية
لــم مجديــد مــةكرة التفــاهم بــيا جامعــة القــاهرة )كليــة ا قتالــاد والعلــوع الموافقــة ع -

السياســية( وجامعــة  ــيجامو فــم مجــا ت البحــوث والتعلــيم وبــرامج التــدري  ومتخــة 

 .ا جراءات مم يدا للعرل علم مجلس الجامعة

بروموكو  التعاون بيا جامعة القاهرة )كليـة ا قتالـاد والعلـوع  الموافقة علم ارجاء -

لسياســية( والمركــز اإلقليمــم للوســاطة والحــوار بروفيشــونا  كونســالتنج لمزيــد مــا ا

 .الدراسة
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 كلية ا قتالاد والعلوع السياسية
الموافقة علم مةكرة التفاهم بيا جامعة القاهرة )كليـة ا قتالاد والعلـوع السياسـية(  -

ون بأمريجـا ومدرسة  ار  للسياسة والحجومة والشوون الدوليـة بجامعـة جـور  ماسـ

 .للتعاون المؤسسم والتنسي  ا كاديمم المشتر  ومتخة ا جراءات 

الموافقة علم امفاقية الشراكة بيا جامعة القاهرة )كلية ا قتالاد والعلوع السياسية(  -

ــة وا جتماعيةـــ ســيدا  للمشــاركة  ــا   ا قتالــادية والقانوني ومركــز الدراســات والو 

 .ومتخة ا جراءات المتبادلة فم ا نشطة العلمية
 

 كلية ال ندسة
الموافقة علـم بروموكـو  التعـاون بـيا جامعـة القـاهرة )كليـة ال ندسـة( وا كاديميـة  -

المالرية لل ندسة والتجنولوجيا المتقدمة التابعـة لـوزارة اإلنتـا  الحربـم للتعـاون فـم 

 مجا ت مدريس مر لة البجالوريوس مم يداً للعرل علم مجلس الجامعة.
 

 دار العلوع كلية
الموافقة علم مةكرة التفـاهم بـيا جامعـة القـاهرة )كليـة دار العلـوع( وجامعـة العلـوع  -

 اإلس مية الماليزية ني ى نجرى سمبيلا بماليزيا ومتخة اإلجراءات.
 

 مع د البحوث والدراسات ا فريقية
ت الموافقـــة علـــم مـــةكرة التفـــاهم بـــيا جامعـــة القـــاهرة )مع ـــد البحـــوث والدراســـا -

ا فريقية( والمؤسسة العالمية للتدري  والبحـد العلمـم بماليزيـا فـم مجـا ت البحـوث 

 والتعليم وبرامج التدري  ومتخة اإلجراءات.
الموافقـــة علـــم مـــةكرة التفـــاهم بـــيا جامعـــة القـــاهرة )مع ـــد البحـــوث والدراســـات  -

لــيم وبــرامج ا فريقيـة( وجامعــة أفريقيــا العالميــة بالســودان فــم مجــا ت البحــوث والتع

 .التدري  ومتخة ا جراءات

الموافقـــة علـــم مـــةكرة التفـــاهم بـــيا جامعـــة القـــاهرة )مع ـــد البحـــوث والدراســـات  -

ا فريقية( وجامعة أفريقيا العالمية )مركز يوسا الخليفة لجتابة اللغات( بالسودان فـم 

 .مجا ت البحوث والتعليم وبرامج التدري 

رة التفــاهم بــيا جامعــة القــاهرة )مع ــد البحــوث الموافقــة علــم إعــادة مفعيــل مــةك -

والدراسات اإلفريقية( والمع د العراقم للدراسات العليـا فـم مجـا ت البحـوث والتعلـيم 

 .ا جراءات وبرامج التدري  ذات ا هتماع المشتر  ومتخة
 

 كلية الدراسات العليا للتربية
الدراســات العليــا للتربيــة(  الموافقــة علــم مــةكرة التفــاهم بــيا جامعــة القــاهرة )كليــة -

 .ومتخة ا جراءات وجامعة سريويجايا باندونيسيا

ــا  - ــة الدراســات العلي ــاهرة )كلي ــة الق ــيا جامع ــاهم ب ــةكرة التف ــم مجديــد م ــة عل الموافق

 .للتربية( و بجة المعلومات العربية التربوية ) معة( ببيروت ومتخة ا جراءات 
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 إدارة الجامعة
 ا جرءات ق بيا جامعة القاهرة وجامعة بوسان الوطنية بجوريا ومتخةالموافقة علم امفا -

 

 م مات علمية
 

 كلية ال ندسة
 –الموافقة علم مد الم مة العلمية ب يرلندا للدكتور/ أ مد  مدى عبـدالعظيم زهـران  -

المــدرس بقســم ا لجترونيــات وا مالــا ت الج ربيــة بالجليــة لمــدة عــاع  الــد بــدءا مــا 

 ون مرم .بد 20/9/2016

 

 مع د الدراسات والبحوث اإل الا ية
ــد ال ــادى  - ــاروق عب ــد ف ــدكتور/ محم ــ نجلترا لل ــة ب ــة العلمي ــد الم م ــة علــم م الموافق

 تــم  1/9/2016المــدرس بقســم علــوع الحاســ  والمعلومــات للعــاع الاالــد بــدًءا مــا 

 .بدون مرم  مم يدا للعرل علم مجلس الجامعة 31/8/2017

 

 الليزر المع د القومم لعلوع
ــل  ــد الحســيا محمــد كام ــا للــدكتور/ أ م ــة بأمريج ــة العلمي ــد الم م ــة علــم م  –الموافق

المدرس بقسـم مطبيقـات الليـزر فـق القياسـات والجيميـاء الضـو ية والزراعيـة بالمع ـد 

 استجما  للعاع الاالد بدون مرم  . 1/10/2017 تم  1/12/2016بدءاَ ما 
 

 

 معديل لوا ح

 وماتكلية الحاسبات والمعل
( ما   حة الدراسات 37بناء علم اقتراح الجلية الموافقة علم معديل بند فم المادة ) -

أ   تيـاز جميـق المقـررات الدراسـية  يـدالعليا وإةافة فقرة لتحديد الفترة الزمنية  ج
   .متجاوز أربق فالو  دراسية ما ماريخ القيد فم البرنامج

العلـوع ال ندسـية لدراسـة الموةـوع قرر المجلس عرل الموةوع علـم لجنـة قطـاع 

 ومقديم مقرير بما منت م إلية الدراسة وعرةة علم المجلس فم جلسة قادمة.
 

 المع د القومم لعلوع الليزر
( Cبناء علم اقتـراح المع ـد الموافقـة علـم اعتبـار الطـ   الحايـليا علـم مقـدير ) -

( فـم 600ر )كـود % بأى ما مقررات الماجسـتي73% إلم أقل ما 70علم ا قل ما 

 ـ   الخمـس سـنوات الماةـية مسـتوفيا  2006 ل ال  حة الدا لية السابقة للمع د 

% كأ ــد 75% إلــم أقــل مــا 70( علــم ا قــل مــا -Bلشــرط الحالــو  علــم مقــدير )

 2016 ــروط اإلعفــاء مــا ملــ  المقــررات فــم  ــل ال  حــة الدا ليــة الجديــدة للمع ــد 

   .باعتبارهم ناجحيا فم مل  المقررات

الموافقة علم اقتراح المع د، بدون التقيد إسـتانا ياً  ـ   العـاع الجـامعم  قرر المجلس

لـ  % كحد أقالم لعدد السـاعات المعتمـدة المعفـاه وذ50فقط بنسبة الـ  2016/2017
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للط   الةيا بدأوا دراست م للمقررات قبل يدور القرار الوزارى ل  حة الجديـدة مـق  

 مراعاة اإللتزاع بباقم  روط اإلعفاء، مم يداً للعرل علم مجلس الجامعة.

 دراسات عليا
 كلية الحقوق

ا لتمـاس المقـدع مـا الـدكتور/ محمـد  سـاع الـديا محمـد أ مـد الحايـل علـم  بشأن -

وراه بجلية الحقوق بتباد  رسالتب مق الجامعـات العربيـة وا جنبيـة والطبـق درجة الدكت

 .علم نفقة الجامعة

قرر المجلس رفق ا مر لمجلس الجامعة للموافقة علم طبـق الرسـالة بمطـابق الجامعـة 

 .مق التويية بعدع مطوع الجليات ب ةه التويية فم المستقبل علم نفقة الجامعة
 

 السياسية كلية ا قتالاد والعلوع
بنـــاء علـــم اقتـــراح الجليـــة الموافقـــة علـــم إنشـــاء برنـــامج الماجســـتير الم نـــم فـــم  -

"اقتالـــاديات الســـجان" بالتعـــاون بـــيا كليـــة ا قتالـــاد والعلـــوع السياســـية والمركـــز 

 .الديموجرافم

قرر المجلس عرل الموةوع علم لجنة قطاع العلوع ا جتماعيـة، ومفـوي  ا سـتاذ 

جامعــة للدراســات العليــا والبحــوث فــم عــرل الموةــوع علــم الــدكتور نا ــ  ر ــيس ال

 مجلس الجامعة.
بشأن  الة السيد/ محمد إبراهيم محمـد الخـولم المعيـد  المعروةة بناء علم المةكرة -

   .بقسم اإل الاء بجلية ا قتالاد والعلوع السياسية

ق عـدع قرر المجلس عدع الموافقة علم مجديد اإلجـازة الدراسـية الممنو ـة لسـيادمب مـ

الموافقــة علــم محويــل الدرجــة إلــم مــدرس مســاعد ومطالبتــب بــالعودة فــوراً والزامــة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــم مقاةـــــــــــــــــــــــــــــــــاها. ـــــــــــــــــــــــــــــــــات الت  وةـــــــــــــــــــــــــــــــــامنب بالنفق
 
 

 كلية العلوع
الموافقــة علــم استفســار لجنــة الدراســات العليــا وكــةل  أعضــاء هيوــة التــدريس عــا  -

ب ـم التعامـل القواعد المطلو  مطبيق ا لتسجيل الطـ   الـةيا يتضـما البحـد الخـا  

 مق العينات البشرية )آدمية( مم يداً للعرل علم مجلس الجامعة.
 

 

 كلية ط  قالر العينم
بشـأن  الـة الطالبـة التونسـية/ أميـرة بنـ  عيـا  المعروةة الموافقة علم المةكرة  -

 علـم بجليـة الطـ ، 2015/2016با سالم ـ المسجلة بدرجة الماجستير للعاع الجـامعم 

ــة ــدفق الطالب ــاً للتعليمــات  400مــا يعــاد   أن م ــدو ر ا مريجــم طبق ــب اســترلينم بال جني

الســابقة علــم أن منظــر الحــا ت القادمــة كــل علــم  ــدى مم يــداً للعــرل علــم مجلــس 

 الجامعة.

بناء علم  طا  ا ستاذ الدكتور وكيـل كليـة الطـ  للدراسـات العليـا والبحـوث بشـأن  -

يحيـــم عبـــد ال ـــادى المقيـــدة بدرجـــة ا لتمـــاس المقـــدع مـــا الطبيبـــة/ اســـماء محمـــد 

لتسـجيل  2017الماجستير بالجلية لمـد قيـدها لمـدة عـاع  ـار  ا سـتاناء  تـم أكتـوبر 
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ــد  ــانم و ال ــد عــاع  ــامس وســادس وأو  و  موةــوع الرســالة ومناقشــت ا وكــةل  م

   .استانا م لظرول مرل والدها ومرافقت ا لسيادمب

سـات العليـا  عـداد مـةكرة مفالـيلية عـا قرر المجلس إعادة الموةوع إلم إدارة الدرا

 الــة الطالبــة المــةكورة وعــرل الموةــوع علــم المستشــار القــانونم للجامعــة إلبــداء 

الــرأى ومفــوي  أ.د. نا ــ  ر ــيس الجامعــة للدراســات العليــا والبحــوث بعرةــب علــم 

 مجلس الجامعة.
 

 كلية ال ندسة
بشـير الشـيبانم المقيـدة بدرجـة الموافقة علم إيقـال قيـد الطالبـة الليبيـة/ مسـعودة ال -

ـــاع الجـــامعم  ـــة للع ـــا  2013/2014الماجســـتير بالجلي ـــدءاً م ـــدة عـــاع أو  ســـاب  ب لم

بســـب  انقطـــاع طـــرق الســـفر مـــا ليبيـــا والظـــرول  30/9/2016 تـــم  1/10/2015

 .ا منية التم ممر ب ا الب د مم يدا للعرل علم مجلس الجامعة

 

 كلية التمري 
ــة الموافقــة علــم د ــو  الط - البــة/ فاطمــة أ مــد فــؤاد أ مــد ـ مــدرس مســاعد بالجلي

للمرة الرابعة )فرية استانا ية أولـم(  2016ا متحان الن ا م للدكتوراه دور نوفمبر 

 .      ر نوفمبر الحالم علم ان مجون فرية رابعة وا يرة 
 

 كلية دار العلوع
 يمعـــــدع الموافقـــــة علـــــم إلغـــــاء قـــــرار  ـــــط  قيـــــد الطالـــــ / ســـــلطان إبـــــراه -

ـــد بدرجـــة الماجســـتير بقســـم الشـــريعة اإلســـ مية للعـــاع الجـــامعم  ـــر يم المقي ـــد ال عب

لظـرول مرةـب  20/12/2013كةل  إيقال قيده لمدة عـاميا بـدءاً مـا  2008/2009

ومـــد قيــــده لمـــدة عــــاميا بـــدءاً مــــا  20/12/2015ورفـــق إيقـــال قيــــده بـــدءاً مــــا 

 .بناء علم موافقة أ.د. المشرل علم الرسالة 20/1/2016
 

 رـــاريـمق
 

 كلية ط  قالر العينم
ارجـــاء مقريـــر اللجنـــة المشـــجلة بقـــرار مجلـــس الدراســـات العيـــا والبحـــوث بجلســـتب  -

 Adjunctبشــأن إنشــاء مســمم و يفــم أكــاديمم ) 13/10/2016المنعقــدة بتــاريخ 

Professor لغير العامليا بجامعة القاهرة لمزيد ما الدراسة ). 
 

 مسا ل عامة
 

 والعلوع السياسيةكلية ا قتالاد 
ه بشـأن إبـ غ كليـات الجامعـة ومعاهـدها بـأن هـةالمعروةـة الموافقة  علم المـةكرة  -

( ةما الج ات التم لا مـدعم الجامعـة مـا يشـار  فـم Research Worldالج ة )

 مؤممرام ا بأى مساهمات ماليتم يداً للعرل علم مجلس الجامعة.

 



 جامعة القاهرة –ز المعلومات مرك                                 2016نوفمبر  –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 كلية الاليدلة
ستبدا  مقرر )طرق محليلية متقدمة  كتشـال الـدواء( كـود بناء علم الموافقة علم ا -

ـــــــــم  ـــــــــود1+2) 1810رق ـــــــــة( ك ـــــــــة عـــــــــا اليقظـــــــــة الدوا ي ـــــــــالمقرر )مقدم  ( ب

  .( بدبلوع اكتشال الدواء مق المحتوى العلمم الجديد0+3) 1810رقم 

ــة قطــاع العلــوع الطبيــة ومفــوي  ا ســتاذ  قــرر المجلــس عــرل الموةــوع علــم لجن

امعــة للدراســات العليــا والبحــوث فــم عــرل الموةــوع علــم الــدكتور نا ــ  ر ــيس الج

 مجلس الجامعة.
 

 كلية التخطيط ا قليمق والعمرانم
 الموافقة علم إعادة مشجيل لجنة النشر العلمم بالجلية. -
 

 مع د البحوث والدراسات اإلفريقية
اقتــراح المع ــد الموافقــة علــم اســتحداث دبلــوع  ــا  بعنــوان " جغرافيــة  بشــأن -

ن والتنمية " مشتر  بيا قسم الجغرافيا والمركز الديموجرافم بالقاهرة ومفعيـل السجا

الدبلوع ويعد دبلوع  ا  يمنح الطال    ادة كدبلوع  ـا  مؤهـل ل لتحـاق ببرنـامج 

  .الماجستير بعد  الولب علم الماجستير يتم مسجيلب لدرجة الدكتوراه

 .قرر المجلس سح  الموةوع ما جدو  ا عما  المعرول

 

 بحــــوث
 كلية الزراعة

الموافقـــة علـــم مـــةكرة بشـــأن إجـــراء المشـــروع البحاـــم "ا بتجـــارات ا جتماعيـــة  -

للمناط  الريفية الم مة" ب  رال ا ستاذ الدكتور/ محمد  لمم نوار ا ستاذ المتفرغ 

 .بجلية الزراعة وبتمويل ما ا محاد ا وروبم وفقا لبنود التعاقد بيا الطرفيا 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


