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 محضر اجتماع

 مجلس الدراسات العليا والبحوث

 13/7/2015( بتاريخ 335الجلسة رقم )

 مجلرررس الدراسرررات العليرررا والبحررروث اجتماعررره الخرررامس والثالثرررين بعرررد الثالثماررررةعقرررـد  

بقاعرة  13/7/2015الثنرين الموافرق يروم  فى تمام الساعة الحاديرة عشرر والنصري عرباحا  

"أحمررد لطفررى السرريد" بمبنررى ىدارة الجامعررة بررالجيزة برراسررة السرريد األسررتاذ الرردكتور/ جمررال 

ة للدراسرات العليرا والبحروث وررريس المجلرسن وحضرور الدين عصما ـ نارب رريس الجامع

 .كم من السادة اعضاء المجلس

 

 يد األستاذ الدكتور/ رريس المجلس الجتماعـالس افتت 

 "بســم هللا الرحمـن الرحيــم  "

 ـــــــــــــــــــــــ

است م السيد األستاذ الدكتور/ جمال الردين عصرما جميرم ـ ناررب ررريس الجامعرة 

سررات العليررا والبحرروث ورررريس المجلررس ـ بالترحيررب بالسررادة األسرراتذة أعضرراء للدرا

المجلس الموقر. كما قدم سيادته الت نئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارب أعادع علرى 

 األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.

 الجامعرة  ثم قدم سيادته العزاء لألستاذ الدكتور/ عز الدين عمر أبو ستيا ـ نارب رريس

لشئون التعليم والطرالبن فرى وفراة نجلره أثرر حرادث ألريم أدخلره هللا فسري  جناتره وأل رم 

 أهله الصبر والسلون.

   وتحرردث األسررتاذ الرردكتور/ جمررال الرردين عصررما ـ عررن اإلطررار العررام الموحررد للرروار

. وسرريتواجد األسررتاذ الرردكتور/ أحمررد 2015الدراسرات العليررا بنلررام السرراعات المعتمرردة 

دى ـ وكيم كلية ال ندسرة للدراسرات العليرا والبحروث بملترب األسرتاذ الردكتور/ ناررب وج

رررريس الجامعررة للدراسررات العليررا للرررد علررى أى استفسررارات بخصررو  هررذع الالرحررةن 

فررى تمررام السرراعة العايرررة وحتررى السرراعة  21/7/2015وذلررل يرروم الثالثرراء الموافررق 

 ى مجلس الجامعة القادم.الثانية عشر   را ن وذلل تم يدا  للعرض عل

  ثررم تحرردث سرريادته عررن القواعررد األساسررية لعمررم مقاعررة للطررالب الررذين يرنبررون فررى

ـ  250استلمال الدراسة بالدراسات العليا بجامعة القراهرة. بحيرع ل يزيرد المبلر  عرن )

 ( جنيه للطالب فى المادة الواحدة. 300
 

 المصادقـــات
 ىدارة الجامعة

اجتمرراع مجلررس الدراسررات العليررـا والبحرروث الجلسررة رقررم محضررر المصررادقة علرر   -

( بحرذ  اسرم 9بعرد ىجرراء تصرويب علرى القررار رقرم ) 15/6/2015بتاريخ  (334)

 األستاذة الدكتورة/ عبير سعد زنلول ـ وكيم كلية التمريض من اللجنة المشللة.

عليررا لدراسررات اللالمصررادقة علررى قرررارات األسررتاذ الرردكتور/ نارررب رررريس الجامعررة  -

فر  المجرالت 13/7/2015 ىحتر 16/6/2015 والبحوث بالتفويض خالل الفترة من

 :التالية
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 تسجــيم رســارم المــاجستيـر والدكتــوراع.  .1

 ىلطاء تسجيــم رســارم المــاجستيـر والدكتــوراع.  .2

 تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهدهـا.  .3

 قيررررد السررررتثنارى لمرررردة عررررام مررررن خررررار  الالرحررررة وفقررررا  للقواعرررردحررررالت مررررد ال  .4

 واللوار  المنلمة بالجامعة.

 حـالت منـ  التفـرغ للطـالب والعتـذار عن ـا وتجديدها وىن ار ا.  .5

حررالت مررد القيررد السررتثنارى للعررام الثررانى والثالررع وفقررا  للقواعررد واللرروار  المنلمررة   .6

 بالجامعة.

 ن يرررررط مرررررور عررررام علررررى يررررطب القيررررد وفقررررا  للقواعرررردىعررررادة قيررررد واسررررتثناء مرررر  .7

 واللوار  المنلمة بالجامعة.

 السرررتثناء مرررن يررررط عررردم مررررور أكثرررر مرررن خمرررس سرررنوات علرررى حصرررول الطالرررب  .8

 علررى السررنة التم يديررة للتسررجيم لدرجررة الماجسررتير والرردكتوراعن وذلررل بعررذر مقبررول

 وفقا  للقواعد واللوار  المنلمة بالجامعة.

ى فرض مـواد تلميلية لمعادلرة السرنة التم يديرة للماجسرتير أو الردكتوراع الموافقة عل  .9

 مع فرض رسوم تلميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الش ن.

مررن  الطررالب فرعررة اسررتثنارية لرردخول المتحرران )دبلوم/ماجسررتير( وفقررا  للقواعررد  .10

 واللوار  المنلمة بالجامعة.

 ات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديع.اعتمـاد قـيد الطـالب عن سنـو .11

 ى رررررافة المشرررررر  علرررررى رسرررررارم الماجسرررررتير والررررردكتوراع الخاعرررررة بإعفرررررار م .12

 من يرط ستة أي ر على ى افة المشر .

 المرررد السرررتثنارى للعرررام الثالرررع كحرررد أقصرررىن مرررع  ررررورة تشرررليم لجنرررة الحلرررم .13

 لمنلمة بالجامعة.على الرسالة قبم ن اية العام الثالع وفقا  للقواعد واللوار  ا
 

 اتفاقيات تعاون
 كلية اآلداب

الموافقة عل  مذكرة التفاهم المعرو ة برين جامعرة القراهرة )كليرة اآلداب( وجامعرة  -

اإلمرررام الم ررردى بالسرررودان فرررى مجرررالت البحررروث والتعلررريم وبررررام  التررردريب وتتخرررذا 

 .الجراءات ا تم يدا للعرض عل  مجلس الجامعة

التفاهم المعرو ة برين جامعرة القراهرة )كليرة اآلداب( وجامعرة  الموافقة عل  مذكرة -

ماييراتا بايطاليرا وخطرة األنشرطة للمصرلحة المشرتركة وخطرة األنشرطة ذات اإلهتمرام 

 .المشترب )نير ياملة التنقم( وتتخذالجراءات تم يدا للعرض عل  مجلس الجامعة

 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
التفاهم  المعرو ة بين جامعة القاهرة )كلية القتصاد والعلروم  الموافقة عل  مذكرة -

السياسية( وكلية أل ملتوم للتعليم العرالى ـ دنردى ـ ىسرلتلندا وتتخرذ الجرراءات تم يردا 

 .للعرض عل  مجلس الجامعة
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 كلية التمريض
 الموافقة عل  اتفاق تعاون بين جامعة القاهرة )كلية التمريض( والمستشفى الجروى -

 .التخصصى تم يدا للعرض عل  مجلس الجامعة 

 

 كلية ال ندسة
الموافقة مذكرة التفاهم بين جامعرة القراهرة )كليرة ال ندسرة ـ قسرم ال ندسرة الحيويرة  -

الطبية والمنلومات(  وجامعرة حلروان )كليرة التربيرة الريا رية( تم يردا للعررض علر  

 .مجلس الجامعة

ديمى المعرو ررة  بررين جامعررة القرراهرة )كليررة الموافقررة علرر  مررذكرة التفرراهم األكررا -

ال ندسة ـ قسم ال ندسة الحيويرة الطبيرة والمنلومرات( وجامعرة أسريوط )كليرة التربيرة 

 الريا ية تم يدا  للعرض على مجلس الجامعة.

 

 كلية الزراعة
الموفقررة علرر  اتفاقيررة التعرراون المعرو ررة  بررين جامعررة القرراهرة )كليررة الزراعررة(  -

 بإيطاليا وتتخذا الجراءات تم يدا للعرض عل  مجلس الجامعة وجامعة بادوفا

الموافقة عل  المذكرة بشر ن البروتوكرول المقتررح برين وحردة تطذيرة األسرماب بلليرة  -

األلمانية بإجراء تجربة بحثية مع القارمين على الوحردة  EVONIKالزراعة ويركة 

 ـ وفقا  لبنود التعاق بين الطرفين.

 

 دراسات اإلفريقيةمع د البحوث وال
الموافقرررة علررر  مرررذكرة التفررراهم المعرو رررة  برررين جامعرررة القررراهرة )مع رررد البحررروث  -

والدراسررات اإلفريقيررة( ووزارة البحررع العلمررى )ال يئررة القوميررة لالستشررعار عررن بعررد 

وعلرروم الفضرراء( فررى مجررالت البحرروث والتعلرريم وبرررام  الترردريب المشررترب تم يرردا 

 .للعرض عل  مجلس الجامعة 

الموافقرررة علررر  مرررذكرة التفررراهم برررين جامعرررة القررراهرة )مع رررد البحررروث والدراسرررات  -

اإلفريقيررة( وجامعررة الرردلن  بالسررودان فررى مجررالت البحرروث والتعلرريم وبرررام  الترردريب 

 .وتتخذا الجراءات تم يدا للعرض عل  مجلس الجامعة

البحررروث الموافقرررة علررر  مرررذكرة التفررراهم  المعرو رررة برررين جامعرررة القررراهرة )مع رررد  -

والدراسات اإلفريقية( وجامعة محمد الخامس بالرباط )مع د الدراسات اإلفريقيرة( فرى 

مجررالت البحرروث والتعلرريم وبرررام  الترردريب وتتخررذا الجررراءات تم يرردا للعرررض علرر  

 .مجلس الجامعة

الموافقرررة علررر  مرررذكرة التفررراهم المعرو رررة برررين جامعرررة القررراهرة )مع رررد البحررروث  -

يررة( وجامعررة الملررل فيصررم بتشرراد فررى مجررالت البحرروث والتعلرريم والدراسررات اإلفريق

 .وبرام  التدريب 

 

 ادارة الجامعة
 الموافقة عل  مذكرة التفاهم  المعرو ة بين جامعة القاهرة وجامعة الفيروم  تم يردا   -

 وتتخذ اإلجراءات تم يدا  للعرض على مجلس الجامعة. للعرض على مجلس الجامعة.
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 م مات علمية
 ب قصر العينىكلية ط

الموافقة على مد الم مة العلمية بالممللة المتحدة للدكتور/ خالد محمد سررا  الردين  -

ـرر األسررتاذ المسرراعد بقسررم األمررراض المتوطنررة باللليررة لمرردة عررام ثالررع اعتبررارا  مررن 

 .بدون مرتب  1/3/2015

عبررد  الموافقررة علررى مررد الم مررة العلميررة بالسررعودية للرردكتورة/ ىينرراس نصررحى محمررد -

العزيز أبو العال ـ المدرس بقسم عال  األورام والطرب النرووى باللليرة لمردة عرام علرى 

استلمال  للعرام الثرانى والفتررة  9/7/2015حتى  17/5/2015أن تحتسب الفترة من 

 .فى نطاق العام الثالع بدون مرتب  16/5/2016حتى  10/7/2015من 

 

 كلية ال ندسة
لعلميررة باليابرران للرردكتور/ أحمررد محمررد يوسرري محمررد ـ الموافقررة علررى مررد الم مررة ا -

 1/4/2015المدرس بقسم ال ندسة اإلنشارية بالللية لمدة خمسة ي ور اعتبرارا  مرن 

 .استلمال  للعام الثالع بدون مرتب 31/8/2015حتى 
 

 كلية اآلثار
قسرم المدرس ب –الموافقة على مد الم مة العلمية بلندا للدكتورة / حنان عل  محرم  -

ف  نطاق العرام  30/6/2015حتى  15/5/2015اآلثار المصرية بالللية اعتبارا من 

 الثالع بدون مرتب.

 

 تشليم لجان ومجالس
 ىدارة الجامعة

بنرراء علرر  خطرراب المجلررس األعلرررى للجامعررات بشرر ن القواعررد المنلمررة والملزمرررة  -

 بشلم دورى  لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام النلام وتحديع بيانات م

 قرر المجلس تشليم لجنة من السادة األساتذة :

الررررردكتور/ محمرررررود أحمرررررد ىسرررررماعيم 

 يومان

وكيرررررررررررم كليرررررررررررة الحاسررررررررررربات 

 والمعلومات

 مقررا  

 عضوا   وكيم كليـة العـال  الطبيعـى الدكتورة/ أمــم محمــد يوســي

 عضوا   وكيـم كليــة التمــريـض الدكتورة/ عبيــر سـعـد زنلــول

 عضوا   وكيـــم كليــة ال ـندسـة دكتور/ أحمد وجدى محمد عبد الدايـمال

 عضوا   وكيــم كليــة دار العلــوم الدكتور/ أيمن محمد على محمد مـيدان

 عضوا   وكيـــم كليـــــة اآلداب الدكتورة/ لبنى عبد التـواب يوســي

أقصى ي ر مرع تفرويض لدراسة المو وع وتقديم تقرير بما تنت ى ىليه الدراسة بحد 

األستاذ الدكتور/ نارب رريس الجامعة للدراسات العليا والبحروث فرى مخاطبرة المجلرس 

 األعلى للجامعات.

مذكرة بشر ن اإلجرراءات الترى حرددت ا وزارة التعلريم العرالى بتقرديم الردعم بناء على  - 

عررات المررالى لسررفر أعضرراء ال يئررة المعاونررة "معيرردين ـ مدرسررين مسرراعدين" بالجام
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المصرية لحضور مر تمرات بالخرار  علرى أن تتحمرم الجامعرة النفقرات فرى حالرة عردم 

 رنبت ا فى اتباع هذع اإلجراءات.

قرر المجلس تلليي كم مرن السرتاذ الردكتور/ ىي راب محمرد حسرن أبرو عري  ـ وكيرم 

كليررة التجررارةن والسرريد/ يسرررى ىبررراهيم محمررد علررى ـ أمررين عررام الجامعررةن بدراسررة 

 مخاطبة الوزارة لو ع آلية مع الجامعة لتس يم سفر ال يئة المعاونة.المو وع و

 

 تعديم لوار 
 كلية ال ندسة

 الموافقرررررة علرررررى ىجرررررراء بعرررررض التعرررررديالت بالالرحرررررة الداخليرررررة لللليرررررة تم يررررردا   -

 للعرض على مجلس الجامعة.

 دراسـات عليـا
 

 كلية القتصاد والعلوم السياسية
الطالب الفلسطينى/ على محمد حسين مصطفى  المقيرد  ىيقا  قيد عدم الموافقة على -

 2013/2014لمدة عامين ) 2010/2011ببرنام  الدكتوراع بالللية للعام الجامعى 

 .( نلرا  لألو اع األمنية و رو  ىنالق المعابر الحدودية 2014/2015ـ 
 

 كلية ال ندسة
اسات العليرا والبحروث الموافقة عل  الخطاب المعروض أ.د. وكيم كلية ال ندسة للدر -

بش ن انت اب حقوق الجامعرات مرن خرالل اإلعرالن الرذى نشررع المركرز القرومى لبحروث 

اإلسلان  تم يدا  للعرض على مجلرس الجامعرة ثرم مخاطبرة المجلرس األعلرى للجامعرات 

 لبحوث اإلسلان. والوزارة التى يتبع ل ا المجلس القومى

 

 كلية العال  الطبيعى
دة قيد الطالب/ حسام الدين سامى كمال يوسري ـ بدرجرة الردكتوراع الموافقة على ىعا -

مررع ىعفاررره مررن المررواد التررى سرربق دراسررت ا  2014/2015باللليررة للعررام الجررامعى 

 والنجاح في ا ـ 

الموافقة علرى ىعرادة قيرد الطالبرة/ ليرديا سرمير توفيرق مررقس ـ بالردبلوم التخصصرى  -

فار ررا مررن المررواد التررى سرربق دراسررت ا مررع ىع 2014/2015باللليررة للعررام الجررامعى 

   .والنجاح في ا

 

 كلية الحاسبات والمعلومات
الموافقة على بدء تفعيرم برنرام  ماجسرتير هندسرة البرمجيرات علرى أن تلرون تللفرة  -

 للعرض على مجلس الجامعة. جنيه مصرى تم يدا   500الساعة المعتمدة 

 

 

 

 



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015 يوليو –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 وثـــــبح
 كلية العلوم

رة  المعرو ررة بشرر ن ىجررراء المشررروع البحثررى "فعاليررة لقرراح الموافقررة علرر  المررذك -

خالى من المساعدة ومبنى على المنتجات المفرزة من اليرقات  د اإلعابة ببل ارسيا 

المجارى البولية" بللية العلوم بإيرا  األستاذة الدكتورة/ رييقة أحمد فتحى الريدى 

 التلنولوجيرة وفقرا  لبنرود التعاقرد ـ األستاذ بالللية بتمويم مرن عرندوق العلروم والتنميرة

 بين الطرفين.

 تقـــاريـــر

 ادارة الجامعة
 بناء عل  تقرير لجنة قطراع العلروم اإلنسرانية بالجامعرة لدراسرة عمرم دورات لطرالب -

الدراسررات العليررا بالجامعررة إلعررداداهم إلجتيرراز امتحرران )كفرراءة اللطررة العربيررة قررراءة 

 وتحدث( 
ى التقرير المعروض مع مخاطبة األستاذ الدكتور/ جمال عبد الموافقة علقرر المجلس 

 الناعر ـ نارب رريس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتقرير اللجنة.

بنرراء علرر  تقريررر اللجنررة المشررللة بقرررار مجلررس الدراسررات العليررا والبحرروث بترراريخ  -

يزية لطالب الدراسرات بش ن مناقشة امتحان تحديد مستوى اللطة اإلنجل 15/6/2015

 العليا بمركز اللطات والترجمة بجامعة القاهرة ـ 

قرر المجلس الموافقة على التقرير المعروض على أن يلون الحد األدنى للليات قطراع 

درجرة.  500درجرة وكليرات قطراع العلروم العمليرة  450العلوم اإلنسانية والجتماعية 

ريوس أو الماجسرتير مرن الردول الترى تلرون ويتم ىعفاء الطالب الحاعلين على البلالو

 اللطة اإلنجليزية هى اللطة األم للدولة.

الموافقة عل  المذكرة  المعرو رة بشر ن تنلريم ملافر ت العراملين بالمشرروعات مرن  -

أعضاء هيئة التدريس وال يئرة المعاونرة واإلداريرين نليرر األعمرال الترى يقومرون ب را 

 فى تلل المشروعات ـ 

 ةمسارم مالي
 كلية القتصاد والعلوم السياسية

الموافقة على تعرديم قيمرة المسراهمة الماليرة نليرر الخردمات لطلبرة الدراسرات العليرا  -

للعررض  تم يدا   2015/2016)دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراع( ابتداء من العام الجامعى 

 على مجلس الجامعة.

 مسارم عامة
 ىدارة الجامعة

ة  بشرر ن رنبررة كليررة طررب قصررر العينررى المشرراركة فررى بنرراء علرر  المررذكرة المعرو رر -

دبلومررة م نيررة باليررتراب مررع عررندوق ملافحررة وعررال  اإلدمرران والتعرراطى مررع كليتررى 

 .)الدراسات العليا للتربية ـ رياض األطفال( 

قرر المجلس مخاطبة األستاذ الدكتور/ جمال عبد الناعر نارب رريس الجامعرة لشرئون 

يئررة بالموافقررة علررى الدبلومررة الم نيررة مررع  رررورة ايررراب خدمررة المجتمررع وتنميررة الب

أقسرررام )الطرررب الم نرررى والبيئرررى ـ األمرررراض النفسرررية ـ الطرررب الشررررعى والسرررموم 

 اإلكلينيلية( فى كلية الطب بالدبلومة.


