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 محضر اجتما 

 مجلس الدراسات العليا والبحوث
 13/4/2017( بتاريخ 352الجلسة رقم )

 

 تماعدد  الثددان  والخمسددين بعددد الثمثمائددةعقددـد مجلددس الدراسددات العليددا والبحددوث اج

 13/4/2017قدد  تمددام السدداعة العاشددرة والنصددف مددن صددباح  يددوم الخمدديس المواقددق 

بقاعة  أحمدد لطفد  السديد  برئاسدة السديد األسدتاذ الددكتور/ عمدرو أمدين محمدد عددل  ـ 

نائدددب رئددديس الجامعدددة للدراسدددات العليدددا والبحدددوث، وحضدددور كدددل مدددن السدددادة اعضددداء 

 .اقتتح السـيد األستاذ الدكتور/ رئيس المجلس الجتما .المجلس

   بســم   الرحمـن الرحيــم  
استهل السديد األسدتاذ الددكتور/ عمدرو أمدين محمدد عددل  ـ نائدب رئديس الجامعدة 
للدراسددات العليددا والبحددوث ورئدديس المجلددس ـ بالترحيددب بالسددادة األسدداتذة أعضدداء 

 المجلس.
 واح العمدددل اإلرهددداب  بـنيسدددت  مدددارم جدددرجس بطنطدددا الوقدددوف دقيقدددة حدددداد علددد  أر

 والمرقسية باإلسـندرية. 
  اإلحاطة علما  بخطاب وزيدر التعلديم العدال  بشدأا طلدب المواققدة مدن السديد أ.د. رئديس

الجامعددة علدد  عقددد المددؤتمر الدددول  الرابددض تحددا عنددواا   إعددداد المعلددم النددوع  بددين 
 12معاصرة   والمقرر عقدده خدمء الفتدرة مدن المعايير القومية والتجهات العالمية ال

 .2017ابريل  13 –
 تقدم رئيس المجلس وأعضداء المجلدس بخدالل العدزاء قد  وقداة والددة السديد األسدتاذ 

 الدكتور/ ممدوح نصار ـ وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث.
 ارة المركزيدة إحاطة المجلدس علمدا  بداألوراق المطلوبدة مدن كدل جهدة عندد التقدديم لد د

 للبعثات لن تقبل أم مقترحات  ير مستوقي  لهذه الشروط:
الخداص بالجهدة معتمدد مدن السدلطة المختصدة سدواء مدن السديد األسدتاذ  Aنموذج  .1

الدكتور عميد الـلية أو رئديس المركدز أو رئديس قطدا  التددريب بدالوزارة ومختدوم 
 10ل يزيددد عددن بخددتم الجهددة مقدمددة المقتددرح البحثدد  )جميددض الصددفحات( علدد  أ

 صفحات ومـتوب عل  الحاسب اعل .
 10الخدداص بالمرشددحين معتمددد )جميددض الصددفحات( علدد  أل يزيددد عددن  Bنمددوذج  .2

 صفحات ومـتوب عل  الحاسب اعل .
 صورة من اإلعما الداخل  للجهة عن المنح معتمد ومختوم بختم الجهة. .3
ة واختيددار أقضددل قددرار تشددـيل اللجنددة مددن المؤسسددة لدراسددة المقترحددات البحثيدد .4

 العناصر المتقدمة.
مرقدق مدض نمدوذج التقددم لـدل  Dنتيجة الختبار وققا  للمعايير المذكورة ق  نمدوذج  .5

 (.Bمرشح )
خطاب التفويم للمنسق عل  أا يقوم هو بتقديم المقترح البحث  ل دارة المركزية  .6

 للبعثات.
ام بالعددد المحددد لـدل مرشح لـل جهة واللتز 13اللتزام بالعدد المحدد بحد أقص   .7

 نو  إيفاد وهو:
 مرشحين للحصوء عل  ماجستير. 3 -
 مرشحين لمهمات علمية لما بعد الدكتوراه. 5 -
 مرشحين للتدريب لمدة قصل دراس  واحد. 5 -
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ويدددتم تقدددديم تلدددا األوراق جميعهدددا قددد  ملدددف واحدددد نسدددخة إلددد  البدددرد اإللـترونددد  
@gmail.com2017moheusaid  ونسدخة أخددرم تسدلم باليددد إلد  وحدددة المعونددة

األمريـية باإلدارة المركزية للبعثات مجمض التحرير الدور الثامن ق  موعد  ايت  األحد 
. مض العلم بأا أم مقترح بحثد   يدر مسدتوق  األوراق المطلوبدة لدن 2017ابريل  23

 يتم قبول  أو النظر قي .

 تالمصادقـــا
 إدارة الجامعة

لعليددـا والبحددوث الجلسددة رقددم المصددادقة علدد  محضددر اجتمددا  مجلددس الدراسددات ا -

 .19/3/2017بتاريخ  (351)

المصددادقة علدد  قددرارات األسددتاذ الدددكتور/ نائددب رئدديس الجامعددة للدراسددات العليددا  -

والبحدددوث بددددالتفويم مدددن مجلددددس الدراسددددات العليدددا والبحددددوث خدددمء الفتددددرة مددددن 

 :ق  المجالت التالية13/4/2017  تح 20/3/2017

 تسجــيل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه. -1

 إلناء تسجيــل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه. -2

 تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا ق  كليـات الجامعة ومعاهدهـا. -3

 حددددالت مددددد القيددددد السددددتثنائ  لمدددددة عددددام مددددن خددددارج المئحددددة وققددددا  للقواعددددد -4

 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 حـالت منـح التفـر( للطـمب والعتـذار عنهـا وتجديدها وإنهائها. -5

حددالت مددد القيددد السددتثنائ  للعددام الثددان  والثالددث وققددا  للقواعددد واللددوائح المنظمددة  -6

 بالجامعة.

 إعدددادة قيدددد واسدددتثناء مدددن شدددرط مدددرور عدددام علددد  شدددطب القيدددد وققدددا  للقواعدددد -7

 ظمة بالجامعة.واللوائح المن

 السددتثناء مددن شددرط عدددم مددرور أكثددر مددن خمددس سددنوات علدد  حصددوء الطالددب -8

 عل  السنة التمهيدية للتسدجيل لدرجدة الماجسدتير والددكتوراه، وذلدا بعدذر مقبدوء

 وققا  للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

المواققدددة علددد  قدددر  مدددـواد تـميليدددة لمعادلدددة السدددنة التمهيديدددة للماجسدددتير أو  -9

لدددكتوراهمض قددر  رسددوم تـميليددة وقددق قددرار مجلددس الجامعددة السددابق قدد  هددذا ا

 الشأا.

منح الطدمب قرصدة اسدتثنائية لددخوء المتحداا )دبلوم/ماجسدتير( وققدا  للقواعدد  -10

 واللوائح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـيد الطـمب عن سنـوات سابقـة بمواققـة مجلـس كليـة حـديث. -11

 شددددرف علدددد  رسددددائل الماجسددددتير والدددددكتوراه الخاصددددة بإعفددددائهمإةدددداقة الم -12

 من شرط ستة أشهر عل  إةاقة المشرف.

 المدددد السدددتثنائ  للعدددام الثالدددث كحدددد أقصددد ، مدددض ةدددرورة تشدددـيل لجندددة الحـدددم  -13

 عل  الرسالة قبل نهاية العام الثالث وققا  للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

ية إةداقية مدن خدارج المئحدة لددخوء المتحداا المواققة عل  منح قرصة اسدتثنائ -14

 النهائ  للدكتوراه.
 

 

 

 

mailto:moheusaid2017@gmail.com
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 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  7201 أبريل –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 اتفاقيات تعاوا
 كلية القتصاد والعلوم السياسية

المواققدددة علددد  اتفاقيدددة التعددداوا العلمددد  بدددين جامعدددة القددداهرة )كليدددة القتصددداد والعلدددوم  -

 إلجددراءات.وتتخددذ ابفرنسددا  IRDالسياسددية(والمعهد الفرنسدد  لبحددوث التنميددة المسددتدامة 

 

 كلية العمج الطبيع 
المواققددة علدد  تجديددد بروتوكددوء التعدداوا العلمدد  بددين جامعددة القدداهرة )كليددة العددمج  -

 الطبيع (وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية  تمهيدا  للعر  عل  مجلس الجامعة.
 

 كلية الطب الببطرم
رة )كلية الطب البيطدرم( بناء عل  إعادة عر  بروتوكوء التعاوا بين جامعة القاه -

والنقابة العامة لألطباء البيطرين وذلا للتعليم المستمر للـوادر الطبية البيطرية ورقدض 
كفددداءتهم قددد  مختلدددف محاقظدددات مصدددر عدددن طريدددق التددددريب قددد  مشدددرو  التوسددديض 

 التطبيق ، 
وقد  حالدة  عبدد السدمم شدـل قد  توصدية الـليدة قرر المجلس المناقشة مدض أ.د/ محمدد

أ.د. نائدددب رئددديس الجامعدددة بالمواققدددة علددد  المدددذكرة واتخددداذ  اققدددة يدددتم تفدددويمالمو
 اإلجراءات المتبعة، تمهيدا  للعر  عل  مجلس الجامعة.

المواققددة علدد  مددذكرة التفدداهم بددين جامعددة القدداهرة )كليددة الطددب البيطددرم( ومعهددد  -

وتتخدددذ  هدددارين لألبحددداث البيطريدددة واألكاديميدددة الصدددينية للبحدددوث الزراعيدددة بالصدددين

 اإلجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراءات.

 

 كلية التخطي  اإلقليم  والعمران 
قدددرر المجلدددس الحاطدددة علمدددا بقدددرار مجلدددس الجامعدددة بجلسدددت  المنعقددددة بتددداريخ  -

القاة  بالمواققة علد  بروتوكدوء التعداوا بدين جامعدة القداهرة )كليدة  28/3/2017

تعزيددزات  ووزارة البيئددة )جهدداز شددئوا البيئددة( بشددأا التخطددي  اإلقليمدد  والعمراندد (

 القددددرات الفنيدددة والتطبيقيدددة والبحثيدددة قددد  مجدددالت التخطدددي  التنمدددوم للمجتمعدددات

   .العمرانية وصوا البيئة وحمايتها
 

 

 كلية الدراسات العليا للتربية
المواققددة علدد  ملحددق مددذكرة التفدداهم بددين جامعددة القدداهرة )كليددة الدراسددات العليددا  -

تمهيدددا  للعددر  علدد  مجلددس  ويددة )شددمعة (للتربيددة( وشددبـة المعلومددات العربيددة الترب

 الجامعة.
 

 إدارة الجامعة
القاة   28/3/2017الحاطة علما بقرار مجلس الجامعة بجلست  المنعقدة بتاريخ  -

بالمواققدددة علددد  بروتوكدددوء التعددداوا بدددين جامعدددة القددداهرة والمركدددز الثقددداق  القبطددد  

 .األرثوذكس 
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جامعددة القدداهرة وصددندوق مـاقحددة وعددمج المواققددة علدد  بروتوكددوء التعدداوا بددين  -

 اإلدماا والتعاط  تمهيدا  للعر  عل  مجلس الجامعة.

 بروتوكوء التعاوا بين جامعة القاهرة والمركز القوم  للبحوث،  بشأا -
 

( مدن البندد الثدان  مدض التوصدية بتشدـيل لجندة 2قرر المجلس باإلجما  رقم النقطة )

 من السادة األساتذة:
 أندددددددددددددديس د. محمددددددددددددددد طددددددددددددددارق

 
 وكيدددددل كليدددددة طدددددب قصدددددر العينددددد 

 
 مقررا  

 د. مشدددددديرة محمددددددد عبددددددد اللطيددددددف
 

 وكيدددـل كليــدددـة طدددب الفدددم واألسدددناا
 

 عضوا  

 د. عبد الدرحمن نبدوم محمددم ذكدرم
 عضوا   وكيـــل المعهد القومـ  لألورام 

لدراسة التفاقية، وتقديم تقرير بما تنته  إليد  الدراسدة، وعرةدها علد  المجلدس قد  

 ادمة.جلسة ق
 

المواققة علد  بروتوكدوء التعداوا بدين جامعدة القداهرة والتحداد المصدرم لجمعيدات  -

 للعر  عل  مجلس الجامعة. الرقق ورعاية الحيواا تمهيدا  

إةاقة بعد التعديمت عل  مذكرة التفاهم بين جامعدة القداهرة وجامعدة جراندادا  بشأا -

شار القانون  للجامعدة، مدض تفدويم بأسبانيا، قرر المجلس إحالة الموةو  إل  المست

أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ق  عر  الموةدو  علد  مجلدس 

 .الجامعة

 مهمات علمية
 

 كلية طب قصر العين 
المواققة عل  مد المهمدة العلميدة بـنددا للددكتور/ عدزت صدفوت قهمد  سدعد األسدتاذ  -

 30/9/2017حتد   1/1/2017بدءا  مدن بقسم عمج األورام والطب النووم بالـلية 

   .استـمال  للعام الثالث بدوا مرتب

المواققددة علدد  مددد المهمددة العلميددة بالمملـددة المتحدددة للدددكتور/ أحمددد محمددد محمددود  -

إبددراهيم ـ المدددرس بقسددم التوليددد وأمددرا  النسدداء وتنييددر مقرهددا ليصددبح جامعددة 

عددام ثالددث بدددءا  مددن  لمدددة Neath Port Talbotسددوانزم بدددل  مددن مستشددف  

   .بدوا مرتب 1/4/2017

 دراسات عليا
 كلية الحقوق

بشأا إعفاء الطالبيتن الجزائدريتين )شدريفة المعروةة قرر المجلس سحب المذكرة  -
 2016/2017بددوبـر، ليلدد  جنددرورم( مددن سددداد الرسددوم الدراسددية للعددام الجددامع  

ا ل واللتحدداق بالدراسددات العليددا لبرندداما المبددرم بددين البلدددين قدد  بـليددة الحقددوق اسددتناد 
 2017-2015مجاء التعليم العال  للسنوات 

  

 كلية العلوم
لتماس المقدم مدن الطالدب/ محمدود صدمح الددين محمدود ـ الحاصدل الالمواققة عل   -

بـليدة العلدوم  2011/2012عل  تمهيدم ماجستير بقسدم الجيولوجيدا للعدام الجدامع  
 .التمهيدم للتسجيل لدرجة الماجستير بشأا استثنائ  من مدة انتهاء 
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 كلية الهندسة
الطلدددب المقددددم مدددن بعدددم السدددادة المدرسدددين  علددد قدددرر المجلدددس عددددم المواققدددة  -

المساعدين والمعيدين بإعفائهم من رسوم البراءة )الشهادة الـرتونية( والمضاقة إلد  

لمئحدددة رسدددوم تسدددجيل الماجسدددتير والددددكتوراه بـليدددة الهندسدددة اسدددوة بمدددا ورد قددد  ا

 .التنفذية

المواققددة علدد  إيقدداف قيددد الطالبددة الليبيددة/ حندداا علدد  أحمددد بشددينة المقيدددة بدرجددة  -

 1/3/2017لمدة عام ثالدث بددءا  مدن  2013/2014الدكتوراه بالـلية للعام الجامع  

 للعر  عل  مجلس الجامعة. نظرا  للظروف األمنية تمهيدا   1/3/2018حت  

المواققددة علدد  إلندداء شددطب قيددد الطالددب/ مدددحا سدديد عبددد  ةاقتددراح الـليدد بندداء علدد  -

مددض إعفدداوه مددن  2014/2015الحفددي  ـ المقيددد بدرجددة الماجسددتير للعددام الجددامع  

 المقررات الت  سبق دراستها والنجاح قيها، 

قرر المجلس إحالة الموةو  إل  المستشار القانون  للجامعة، مدض تفدويم أ.د. نائدب 

 العليا والبحوث ق  عر  الموةو  عل  مجلس الجامعة. رئيس الجامعة للدراسات
 

 مسائل تنظيمية
 كلية الزراعة

بناء عل  اقتراح الـلية المواققة عل  الناء دراسة مقرر  الـتابة العلمية  وحضور  -
دورة الـتابدددة العلميدددة بددددل  منهدددا مدددض إةددداقة وحددددة المقدددرر إلددد  مقرر تـنولوجيدددا 

ن بدل  من وحدة واحددة، وكدذلا تعدديل السدم العلمد  المعلومات  لتصبح بواقض وحدتي
لمقررين ببرناما  سممة النذاء وتوكيد الجدودة  علد  أا يدتم تطبيدق هدذه القدرارات 

   .عل  الطمب الجدد بالـلية
قددرر المجلددس عددر  الموةددو  علدد  لجنددة قطددا  العلددوم األساسددية لدراسددت  وتقددديم 

 المجلس ق  جلسة قادمة. تقرير بما تنته  إلي  الدراسة وعرة  عل 

 

 كلية اإلعمم
بناء عل  اقتراح الـلية المواققدة علد  إنشداء وتفعيدل الددبلوم والماجسدتير المهنيدين  -

   .ق  اإلتصاء السياس  ولئحت  المالية والتوصيف والمحتوم العلم 
قرر المجلس عدر  الموةدو  علد  لجندة قطدا  العلدوم الجتماعيدة لدراسدت  وتقدديم 

 ا تنته  إلي  الدراسة وعرة  عل  المجلس ق  جلسة قادمة.تقرير بم
  

 المعهد القوم  لعلوم الليزر
علدد  اقتددراح المعهددد المواققددة علدد  أا تـددوا المدددة الزمنيددة للحصددوء علدد   بندداء -

سددنوات( كحددد أقصدد  يشددطب بعدددها الطددمب قدد  حالددة عدددم النتهدداء مددن  3) الدبلومددة
بدددءا  مددن بدايددة الفصددل الدراسدد  األوء للعددام دراسددتهم بنجدداح علدد  أا يبدددأ تطبيقدد  

 .2017/2018الجامع  
قرر المجلس التأكيد عل  أا المئحة الجديدة ل تطبق بدأثر رجعد  وعلد  إدارة المعهدد 

 التعامل مض الحالت السابقة ق  ةوء اللوائح والقوانين.
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 معهد البحوث والدراسات األقريقية
قددم مدن السديدة/ رانيدا حسدن محمدود ـ المعيددة بقسدم اللتمداس الم قرر المجلس اعادة

اققددة علدد  المددد للبقدداء قدد  الجنراقيددا بمعهددد البحددوث والدراسددات األقريقيددة بشددأا المو
 .لدراست  واعادة عرة  عل  المجلس ق  جلسة قادمة لمدة عام وظيفتها

 

 مسائل مالية
 كلية التجارة

 .تنشر ق  المجلة العلمية بالـليةت  المواققة عل  زيادة مصروقات تحـيم األبحاث ال -
 

 

 كلية التمريم
المواققة عل  رقض قيمدة نشدر البحدث بالمجلدة المصدرية للتمدريم بعدد تحويلهدا إلد   -

 .مجلة دولية

 ادارة الجامعة
المواققددة بالجمددا  علدد  المددذكرة المعروةددة بشددأا إعددادة عددر  زيددادة مسدداهمة  -

مرات بالخارج. وعدر  الموةدو  علد  الجامعة ألعضاء هيئة التدريس لحضور مؤت
 أ.د. رئيس الجامعة لمعتماد.

 

 بحــوث
 كلية طب قصر العين 

بشأا مد العمل بالمشرو  البحث   استعماء دواء المعروةة المواققة عل  المذكرة  -

ديفيريبددوا قدد  األطفدداء  بـليددة طددب قصددر العيندد  بإشددراف األسددتاذة الدددكتورة/ آمدداء 

ة بالـليددددة وبتمويددددل مدددن التحدددداد األوروبددد  ذكددددره حتدددد  محمدددد البشددددموم السدددتاذ

31/12/2017 

 كلية الهندسة
المواققددة علدد  المددذكرة بشددأا إجددراء المشددرو  البحثدد   تصددميم نددو  جديددد مددن  -

عدة عل  استقرار الشاحن التوربين   بـليدة الهندسدة بإشدراف اكراس  المحاور للمس

ـ األسددتاذ بالـليددة وبتمويددل مددن  الدددكتور/ بسددام عبددد اللطيددف الصددديق علدد  األسددتاذ

 صندوق العلوم والتنمية التـنولوجية، وققا  لبنود التعاقد بين الطرقين.
 

 كلية الطب البيطرم
قرر المجلس ارجاء الطلب المقدم من األستاذ الدكتور/ محمد عبد السدمم شدـل ـ الباحدث  -

والعائدددة   بشددأا  الرئيسدد  للتوسددض التطبيقدد    معامددل ألبحدداث أمددر  الطيددور الناشددئة
مزيدد مدن للتعديل المسم  ليصبح   مركز بحوث أمدرا  الددواجن المسدتوطنة والواقددة  

 الدراسة.
 
 

 كلية الزراعة
المواققة عل  المذكرة بشأا إةاقة منظمة األ ذية العالمية لفريق المشرو  البحثد   -

بإشدراف األسدتاذ  اإلبتـارات الجتماعية للمناطق الريفيدة المهمشدة  بـليدة الزراعدة 

الدددكتور/ محمددد حلمدد  نددوار ـ األسددتاذ بالـليددة بتمويددل مددن التحدداد األوروبدد ، وققددا  

 للعر .


