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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العليا والبحوث

 ٢٠/٤/٢٠١٥بتاريخ ) ٣٣٢(الجلسة رقم 
انى والث       ا والبحوث اجتماعه الث ةعقـد مجلـس الدراسات العلي د الثالثمائ ين بع  الث

ين الموافق  وم االثن  بقاعة ٢٠/٤/٢٠١٥فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً ي
دكتور" أحمد لطفى السيد "  الجيزة برئاسة السيد األستاذ ال ة ب / بمبنى إدارة الجامع

يس  وث ورئ ا والبح ات العلي ة للدراس يس الجامع ب رئ مت ـ نائ دين عص ال ال جم
 .ن السادة اعضاء المجلسالمجلس، وحضور كل م

 رئيس المجلس االجتماع/ افتتح السـيد األستاذ الدكتور
 "بســم هللا الرحمـن الرحيــم " 

 ـــــــــــــــــــــــ
ة / استھل السيد األستاذ الدكتور ل ـ نائب رئيس الجامع جمال الدين عصمت جمي

ادة  ب بالس س ـ بالترحي يس المجل وث ورئ ا والبح ات العلي اء للدراس اتذة أعض األس
 .المجلس الموقر

 يد أ ب بالس وم . د.الترحي ة العل ندوق تنمي يس ص دلى ـ رئ د ع ين محم رو أم عم
 .التكنولوجيا

 ثم قام عرض عن إنشاء المكتب الدولى الخاص بجامعة القاھرة. 
 دكتور اھرة/ وعرض ال ة الق ب جامع ى لترتي ب الفن د كاسب ـ عضو المكت يد أحم  س

 .فى التصنيف اإلنجليزى
 ة و ة اإللكتروني ى البواب اھرة عل ة الق ائر جامع ة بحف ار الخاص ات واآلث ع المحتوي ض

 .للجامعة
 ة السيد أ ة . د.كلي رامج المستقبلية لصندوق التنمي د عدلى ـ عن الب عمرو أمين محم

 .التكنولوجية
 دكتورة ب بال دين،/ والترحي ئون الواف ة ش ذى لرعاي دير التنفي ـل ـ الم ـا خلي  دالي

دكتورة دين ري/ وال ئون الواف ة ش ذى لرعاي دير التنفي ب الم ز ـ نائ د العزي ام عب ھ
ل  دولى وعرض الھيك ب ال اء المكت ن إنش اء عرض ع ة والق ذه الجلس ورھم ھ لحض

 .لإلدارة المركزية للعالقات الدولية بجامعة القاھرة التنظيمى
 

 المصادقـــات
 إدارة الجامعة

ات ا - س الدراس اع مجل ر اجتم ي محض ادقة عل م لعلالمص ة رق وث الجلس ـا والبح ي
 :حليصب) ١١(مع تصويب القرار رقم ١٦/٣/٢٠١٥بتاريخ  )٣٣١(

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة

 جمال الدين عصمـت جمـيل/ الدكتور
ة للدراسات  يس الجامع نائب رئ

 العليا والبحوث
 )مقرراً (

 )عضواً ( عـــالمعمـــيد كليـــة اإلجيھان يسرى حسين أبو العال/ الدكتور
 )عضواً ( وكيـــل كليـــة الحقـــوق شــريف ســيد كامــل / الدكتور
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 )عضواً ( أمـــين عــــام الجامعــة يسرى إبراھيـم محمـد على / األستاذ
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة، وعرضه على المجلس 

 .فى جلسة قادمة
 

ى - ادقة عل دكتور المص تاذ ال رارات األس ا / ق ات العلي ة للدراس يس الجامع ب رئ نائ
 .٢٠/٤/٢٠١٥ى حت ١٧/٣/٢٠١٥والبحوث بالتفويض خالل الفترة من 

 :فى المجاالت التالية
 .تسجــيل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه .١
 .إلغاء تسجيــل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه  .٢
 .راسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاھدھـاتحديد مواعيد امتحانات الد  .٣
د  .٤ اً للقواع ة وفق ارج الالئح ن خ ام م دة ع تثنائى لم د االس د القي االت م  ح

 .واللوائح المنظمة بالجامعة
 .حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا  .٥
اً لل  .٦ ث وفق انى والثال ام الث تثنائى للع د االس د القي االت م ة ح وائح المنظم د والل قواع

 .بالجامعة
د  .٧ اً للقواع د وفق طب القي ى ش ام عل رور ع رط م ن ش تثناء م د واس ادة قي  إع

 .واللوائح المنظمة بالجامعة
ب  .٨ ول الطال ى حص نوات عل س س ن خم ر م رور أكث دم م رط ع ن ش تثناء م  االس

ول ذر مقب ك بع دكتوراه، وذل تير وال ة الماجس جيل لدرج ة للتس نة التمھيدي ى الس  عل
 .وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة

دكتوراه  .٩ ة للماجستير أو ال ة السنة التمھيدي ة لمعادل الموافقة على فرض مـواد تكميلي
 .مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن

ان  .١٠ دخول االمتح تثنائية ل ة اس الب فرص نح الط وم(م تير/دبل د ) ماجس اً للقواع وفق
 .للوائح المنظمة بالجامعةوا
 .اعتمـاد قـيد الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث .١١
ائھم .١٢ ة بإعف دكتوراه الخاص تير وال ائل الماجس ى رس رف عل افة المش  إض

 .من شرط ستة أشھر على إضافة المشرف
م .١٣ ة الحك كيل لجن رورة تش ع ض ى، م د أقص ث كح ام الثال تثنائى للع د االس  الم

 .رسالة قبل نھاية العام الثالث وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعةعلى ال
  

 يات تعاونقاتفا
 كلية اآلداب

اھرة  - ة الق ة اآلداب(الموافقة علي مذكرة التفاھم المعروضة بين جامع ة ) كلي وجامع
دريب  رامج الت يم وب األرجنتين فى مجاالت البحوث والتعل الثالث من فبراير الوطنية ب

 .خذ اإلجراءات، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعةوتت
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 كلية العلوم
اھرة  - ة الق وم(الموافقة علي مذكرة التفاھم المعروضة بين جامع ة العل ة ) كلي وجامع

دريب رامج الت يم وب وث والتعل االت البح ى مج ا ف ى بأمريك راءات،  تينيس ذ اإلج وتتخ
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 كلية الزراعة

وجامعة ) كلية الزراعة(المواففة علي مذكرة التفاھم المعروضة بين جامعة القاھرة  -
داً  راءات، تمھي ذ اإلج دريب وتتخ يم والت ث والتعل االت البح ى مج ا ف ا بإيطالي بادوف

 .للعرض على مجلس الجامعة
 

 كلية الطب البيطرى
اھم - اھرة  الموافقة علي مذكرة التف ة الق ين جامع ة الطب البيطرىك(المعروضة  ب ) لي

د أخذ رأى المستشار  ٥٠وجامعة جيولف دا بع اريو ـ بكن ستون رود إيست جيولف أونت
 .القانونى للجامعة وتتخذ اإلجراءات، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 كلية اإلعالم

اھرة  - ة الق ة اإلعالم(قرر المجلس احالة بروتوكول التعاون المشترك بين جامع ) كلي
م  ONAاديمى فرع شركة وأونا أك القرار رق للخدمات اإلعالمية الي اللجنة المشكلة ب

 .بنفس الجلسة) ١(
 

 التخطيط اإلقليمى والعمرانى كلية
اھرة  - ة الق ين جامع ترك ب اون المش ول التع ي بروتوك ة عل يط (الموافق ة التخط كلي

زة ) اإلقليمى والعمرانى ذى لمعلومات شبكات(ومحافظة الجي از التنفي ) المرافق الجھ
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 المعھد القومى لألورام

اھرة  - ة الق ين جامع اون ب ة التع ألورام(الموافقة علي تجديد اتفاقي ومى ل د الق ) المعھ
دريب ـ  واألكاديمية رامج الت يم وب الطبية العسكرية بمصر فى مجاالت البحوث والتعل

 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 
 رة الجامعةداإ
الموافقة علي اتفاقية التعاون العلمى المعروضة  بين جامعة القاھرة وجامعة البليدة  -
 .لونيسى عل بالجزائز وتتخذ اإلجراءات، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة ٢
وزير التعليم العالى بضرورة الرجوع إلى وزارة الخارجية . د.الموافقة علي خطاب أ -

صال الوطنية قبل الموافقة على برامج تعاون أو أنشطة مقترحة من بصفتھا نقطة اإلت
 .للعرض على مجلس الجامعة قبل مكاتب األمم المتحدة بالقاھرة تمھيداً 
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ات  - ة التقني اھرة وجامع ة الق ين جامع ة  ب اھم المعروض ذكرة التف ي م ة عل الموافق
دريب و رامج الت يم وب وث والتعل االت البح ى مج ا ف ا بكيني راءات، بمومبس ذ اإلج تتخ

 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
اھرة ومؤسسة  ة"الموافقة بروتوكول التعاون بين جامعة الق " أى سى دى ال العربي

 .للعرض على مجلس الجامعة تمھيداً 
 

 مھمات علمية
 كلية طب قصر العينى

محمد الفار  الشيماء السعيد أحمد/ الموافقة على مد المھمة العلمية بألمانيا للدكتورة -
ل( اتيزم والتأھي م الروم درس بقس ن ) الم اراً م ث اعتب ام ثال دة ع ة لم بالكلي

 .بدون مرتب  ١١/١١/٢٠١٥حتى  ١٢/١١/٢٠١٤
 

 كلية الھندسة
دكتور -  ا لل ة بأمريك ة العلمي د المھم ى م ة عل ا / الموافق عيد البن اف الس د عط أحم
دة عام ا) المدرس بقسم الھندسة اإلنشائية( ة لم اراً من بالكلي حتى  ٢/١/٢٠١٥عتب
انى( ٩/٢/٢٠١٥ ام الث تكماالً للع ن ) اس ب وم ى  ١٠/٢/٢٠١٥بمرت  ٢/١/٢٠١٦حت

 . فى نطاق العام الثالث بدون مرتب
 

 شئون الطالب
 كلية الطب البيطرى

ة - د الطالب د قي ى م ة عل وراه / الموافق ة دكت دة بدرج ال ـ المقي ا داني اھر حن ة م نادي
ام ال ة للع فة بالكلي امعالفلس اراً  ١٩٩٩/٢٠٠٠ى ج امين اعتب دة ع من لم

ى  ٢٩/١٢/٢٠١٢ م ٢٩/١٢/٢٠١٤حت ة الحك كيل لجن حية وتش ا الص  لظروفھ
 .لھا تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 كلية دار العلوم

د / بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إعادة قيد وتسجيل الطالبين - فاطمة أحمد عب
ة الوھاب، مختار عبد المنعم ع بد اللطيف ـ بدرجة الماجستير بعد إنتھاء المدة القانوني

 .للشطب
ديم  ته وتق انية لدراس وم اإلنس اع العل ة قط ى لجن رر المجلس عرض الموضوع عل ق

 .تقرير بما تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة
 

 معھد البحوث والدراسات األفريقية
د - اف قي ى إيق ة عل ف/ ةالطالب الموافق يخ يوس ل الش انى فيص  تھ

امعى  ام الج المقيدةبدرجةالماجستيربالمعھد للع امين  ٢٠٠٨/٢٠٠٩ـ دة ع ث (لم ثال
ع ن ) وراب اراً م ى  ٢٤/٥/٢٠١٣اعتب ية  ٢٣/٥/٢٠١٥حت ا المرض راً لظروفھ نظ

 .تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة
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 مسائل مالية
 كلية طب قصر العينى

داء الموافقة على زيادة المساھمات ا - ا ابت لمالية نظير الخدمات لطلبة الدراسات العلي
ة  ٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعى  ٢٠١٥من دور أكتوبر  ى الھيئ ما عدا تطبيق ذلك عل

ى % ٥٠المعاونة وإعفاء أبناء العاملين بنسبة  داً للعرض عل اھرة، تمھي ة الق بجامع
 .مجلس الجامعة

 
 كلية طب الفم واألسنان

ادة الم - ى زي ة عل ريين الموافق الب المص ا للط ات العلي ة للدراس اھمات المالي س
أثر  ٢٠١٥/٢٠١٦ابتداء من العام الجامعى ) ماجستير ـ دكتوراه( ى أن ال تطبق ب عل

 .رجعى على الطالب المقيدين تمھيدا للعرض على مجلس الجامعة
 

 وثــــبحــ
 كلية طب قصر العينى

تحسين األبحاث  "وع البحثى الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشر -
ا : فى مجال الطب التجديدى للقلب  ى التجدد ودورھ ة عل ا الجذعي تحسين قدرة الخالي

ة الطب  "العالجى المحتمل فى نموذج تجريبى من اعتالل عضلة القلب السكرى  بكلي
ل من / بإشراف األستاذة الدكتورة ة وبتموي ار ـ األستاذة بالكلي ھانية إبراھيم على عم

 .ـ وفقاً لبنود التعاقد بين الطرفينوق العلوم والتنمية التكنولوجية صند
الموافقة على دراسة عشوائية يقوم بھا مركز منفرد من أجل مقارنة كفاءة وسالمة  -

ليبينين  تخدام س ارى (وإس م التج افيرين) Legalon SILاالس ع ريب  م
يج اتنر ل إستخدام الب ط، أو مع بيج انترفيرون وريبافيرين مقاب افيرين فق رون وريب في

معتاد لمرضى لم يخضعوا للعالج من قبل من قبل مصابين بالتھاب الكبد  كعالج قياسى
ى  زمن س ائى الم ى ) C(الوب نمط الجين راف  ٤ذات ال ى بإش ر العين ب قص ة ط بكلي

للدراسات العليا والبحوث  جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة/ األستاذ الدكتور
 .بين الطرفين معة ميرالند وفقاً لبنود التعاقدوبتمويل من جا

 
 كلية الزراعة

ة  - ة التطبيقي راء الدراس ى إج ة عل يفانتو " الموافق ب س ة ومرك ان وفاعلي يم أم تقي
SIVANTO  راء ل الحم ة النخي رة سوس ة حش راف " لمعامل ة بإش ة الزراع بكلي
ن شركة باير األلمانية محمد يسرى ھاشم ـ األستاذ بالكلية وبتمويل م/ األستاذ الدكتور

 .بين الطرفين وفقاً لبنود التعاقد للمبيدات الداعمة للبحوث
 

 كلية الطب البيطرى
ى  - ة "الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشروع البحث إستخدام طريق

ة   "التفاعل البوليميريز ذو درجة الحرارة الثابتة لتشخيص أمراض األسماك البكتيري
ة ال دكتوربكلي تاذ ال د السالم ـ / طب البيطرى بإشراف األس د عب راھيم محم د إب محم
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ة  ة التكنولوجي وم والتنمي ل من صندوق العل د األستاذ بالكلية بتموي ود التعاق اً لبن  وفق
 .بين الطرفين

 
 إدارة الجامعة

ة المنشورة فى  - أة لألبحاث العلمي ذكرة المعروضة بشأن صرف مكاف ي الم بناء عل
الت دول نيف مج ة لتص ة تابع درھا  SCOPUSي ه  ٥٠٠ق م(جني ه خمس ائة جني

 .عن البحث المنشور فى ھذه المجالت )الغير
ة  ار النشر العلمى فى مجل ذكرة المعروضة مع إعتب ى الم ة عل قرر المجلس الموافق

 .نشراً دولياً بالنسبة لمعايير منح الرسائل العلمية  SCOPUS تابعة لتصنيف
 
ذك - ي الم ادة عدد المشاركين بالبحث (رة المعروضة بشأن الموافقة عل ة زي فى حال

ة البحث ٢٥عن  اً معامل تم مالي اب ) باحث ي ى كت د أقصى كفصل ف ه  ٥٠٠٠بح جني
ه( ة أالف جني  )خمس
 
ات  - طة وممارس ديقات أنش اد وتص أن اعتم ة بش ذكرة المعروض ي الم ة عل الموافق

 .إدارية وفنية باإلدارة العامة للبحوث العلمية 
 

 ائل تنظيميةمس
 كلية طب قصر العينى

ي خطاب أ - دكتوراه . د.بناء عل ة ال ى بشأن السماح لطلب ة طب قصر العين ل كلي وكي
ات  رز "بنشر بحث  فى إحدى دوري ذا البحث " تومسون رويت مع جواز أال يكون ھ

دكتوراه  الة ال ن رس تخرج م الة (مس ن رس ر م االت أو نش ر ح ى أو تقري بحث مرجع
 .) بالطالب الماجستير الخاص

الموافقة على الخطاب المعروض على آال تُمنح درجة الدكتوراه إال بعد  قرر المجلس -
الة دولى سواء داخل الرس دكتوراه  النشر ال رة ال ون خالل فت ى أن تك ا عل أو خارجھ

 .، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعةSCOPSسواء بدوريات تومسون أو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


