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  سابعـــاً 
  

  مجلس الدراسات العليا والبحوث محــضر اجتمـــــاع
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 محضر اجتماع
  مجلس الدراسات العليا والبحوث

  ١٢/١/٢٠١٤) بتاريخ ٣٢٠جلسة رقم (ال
  

    
 المصادقـــات

  إدارة الجامعة
ـم  - ـا والبحوث الجلسة رق ـس الدراسـات العلي ـاع مجل ي محضر اجتم المصادقة عل
  ١٦/١٢/٢٠١٣بتاريخ  )٣١٩(
ات ا - ئون الدراس ة لش يس الجامع ب رئ دكتور/ نائ تاذ ال رارات األس ى ق ادقة عل لمص

  .١٢/١/٢٠١٤ى حت ١٧/١٢/٢٠١٣ل الفترة من العليا والبحوث بالتفويض خال
  فى المجاالت التالية

  
  تسجيــــل رسائـــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراه. - ١

 إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه. - ٢

 تحديد مواعيد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاھدھـا. - ٣

  الستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة.حـاالت مـد القـيد ا - ٤

  حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا. - ٥

  والثالـث. الثانيحـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام  - ٦

  إعــادة قيــد واستثنـاء مـن شـرط مـرور عـام على شطب القيد. - ٧

رور أكث - ٨ باالستثناء من شرط عدم م ى حصول الطال   ر من خمس سنوات عل
  على السنة التمھيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول.

تير  - ٩ ة للماجس نة التمھيدي ـة الس ـة لمعادل ـواد تكميلي رض م ى ف ة عل الموافق
ذا  ة السابق فى ھ أوالدكتوراه مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامع

  الشأن.

  ب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان (دبلوم ـ ماجستير). منـح الطـال -١٠

  اعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديث. -١١

ائھم من شرط -١٢   إضافة المشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بإعف
  ستة أشھر على إضافة المشرف.

ى المد االستثنائى للعام الثالث كحد أقصى، مع ضرورة تشكي -١٣ م عل ة الحك ل لجن
 الرسالة قبل نھاية العام الثالث.
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  اونـات تعــاتفاقي
  

  كلية االقتصاد والعلوم السياسية
اد  - ة االقتص اھرة (كلي ة الق ين جامع ترك ب اون المش ول التع ي بروتوك ة عل الموافق

الب  ة لط ر التكميلي ر الخي ة مص ر (منح ر الخي ة مص ية) ومؤسس وم السياس والعل
  )، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.لياالدراسات الع

دريس) بن - ة الت درات أعضاء ھيئ ة ق ز تنمي اھرة (مرك ة الق ين جامع اق ب اء علي اتف
 واألكاديمية العربية العلمية للتدريب وتطوير األداء (شركة مساھمة مصرية) ـ 

ة ن الدراس د م وع لمزي اء الموض س إرج رر المجل   ق
  .ن السيد أ.د/ رئيس الجامعة فى ھذا الشأنفى ضوء تعليمات الكتاب الموزع م

  
  كلية الزراعة

ة الخرطوم  - ة الزراعة) وجامع اھرة (كلي ة الق ين جامع الموافقة علي مذكرة تفاھم ب
  (كلية الزراعة) بالسودان وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

  
  
  

  كلية اإلعالم
ة  الموافقة علي مذكرة تفاھم ا لمعروضة بين - جامعة القاھرة (كلية اإلعالم) والجامع

امج  دريب والبرن رامج الت يم وب ذياألھلية بالبحرين فى مجاالت البحوث والتعل  التنفي
  وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.لھا 

  
  إدارة الجامعة

ة - ز تنمي اھرة (مرك ة الق ة جامع د اتفاقي ذكرة المعروضة بشأن م ي الم ة عل  الموافق
دريب  ريش للت د جني دريس) ومعھ ة الت اء ھيئ درات أعض يق دا  األھل ت تمھي بالكوي

 للعرض علي مجلس الجامعة
اتذة  - ادة األس افة الس أن أسس وضوابط الستض ذكرة المعروضة بش ي الم اء عل بن

ادة  يھا الس ى يقض دة الت ول الم راً لط يافة نظ دار الض ـة ب رين لإلقام ب الزائ األجان
 جنيه المقررة بالقواعد المالية ـ  ١٠٠٠تزيد عن مبلغ  والتيالزائرين بھا 

ا  ب احتياجاتھ د حس ل كلية/معھ ى تخصيص حصص لك ة عل س الموافق رر المجل ق
  السابقة ، مع الموافقة بصفة استثنائية على الحالة المعروضة.

  
  ات علميةــمھم

  كلية الصيدلة
دكتور/ مصطفى  - را لل ة بسويس ة العلمي د المھم ى م ة عل رى ـ الموافق راھيم فك إب

ن  اراً م ث اعتب ام ثال دة ع ة لم اقير بالكلي م العق درس بقس   ١٢/٢/٢٠١٤الم
 بدون مرتب ـ 
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  ةتنظيميل ـــمسائ
  إدارة الجامعة

د - ث المب ن حي ة م ةأ الموافق ذكرة المعروض ي الم ادة  عل ى الس ه عل أن التنبي بش
ة المتدربين الذين يحضرون الدورات التدريبية البسيطة والبدائية لت خصصاتھم العلمي

ا  دم الحضور فيھ من كليات (الحقوق ـ الھندسة ـ اإلعالم ـ الحاسبات والمعلومات) بع
  تحدد المقترحات من قبل القطاعات لتفادى الدورات الغيرة مفيدة أنعلي 

  
  كلية الھندسة

   الطبيعيالموافقة على إنشاء دبلوم مھنى متعدد التخصصات فى صناعة الغاز  -
  ض على مجلس الجامعة.تمھيداً للعر

  
 دراسـات عليـا

  كلية اآلداب
الموافقة على إنشاء دبلوم الفلسفة اإلسالمية والغربية (دبلوم مھنى) بقسم الفلسفة  -
  على مجلس الجامعة. تمھيدا للعرض ـ

  
  
وم مھنى)  إعادةقرر المجلس  - داع (دبل وم اإلب اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء دبل

ا والبحوث بقسم علم النفس  على أن يتبع األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العلي
  إلى لجنة القطاع لدراسة العنوان.ـ 
  

  كلية رياض األطفال
درجات  - ة ال ة لمعادل ررات تكميلي د مق ى تحدي ة عل ة الموافق راح الكلي ي اقت اء عل بن

دبلوم الخاص/ الماجستير) بال ة العلمية الممنوحة من كليات التربية (ال درجات العلمي
  التى تمنحھا كليات رياض األطفال ـ 

قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية لدراسة الموضوع، 
ة  يس الجامع ويض السيد أ.د/ نائب رئ ع تف ه الدراسة م ا تنتھى إلي ر بم ديم تقري وتق
وع رض الموض ى ع وث ف ا والبح ات العلي   للدراس

  على مجلس الجامعة.
  

  لطالبشئون ا
  كلية طب قصر العينى

ة قرر المجلس تح هللا  إحال د هللا ف د عب د الطالب/ أحم ى قي ة عل ة الموافق راح الكلي اقت
ـ  دكتوراه بالكلية ة ال جيله بدرج اء تس تير أثن ة الماجس لمان ـ بدرج يس تاذ إل  األس

  الدكتور المستشار القانوني للجامعة
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  الطبيعيكلية العالج 
ة الموافقة على إعادة  - قيد الطالبة/ آية حسن محمد ذھنى ـ بدرجة الماجستير بالكلي

امعى  ام الج ية (األول ـ  ٢٠١٣/٢٠١٤للع واد الفصول الدراس ن م ا م ع إعفاؤھ ، م
  ـ الثالث) حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ  الثاني

  
  كلية الھندسة

ب  - د الطال اف قي ى إيق ة عل طينيالموافق رى الفلس د الكري د محم الء أحم د / ع المقي
امعى  ام الج ة للع دكتوراه بالكلي ة ال ن  ٢٠١٢/٢٠١٣بدرج اراً م ام أول اعتب دة ع لم

  نظراً لظروف المعبر األمنية التى تحول دون حضوره لمتابعة الدراسة  ١/١٠/٢٠١٣
د السوريالموافقة على إيقاف قيد الطالب  - د السالم الشواف، المقي / سالم عمر عب

ة للع امعى بدرجة الماجستير بالكلي اراً من  ٢٠١٠/٢٠١١ام الج ام أول اعتب دة ع لم
 نظراً للظروف واالضطرابات السياسية فى سوريا  ١/١٠/٢٠١٣
  

  المعھد القومى لألورام
رؤوف  - د ال د عب د أحم ب/ محم اء الطال ى إعف ة عل ةالموافق ة  عطي د بدرج ـ المقي

امعى  ام الج د للع تير بالمعھ ض  ٢٠١٣/٢٠١٤الماجس ان بع ة وامتح ن دراس م
س ال ي مجل ين شمس عل ة طب ع ا بكلي اح فيھ تھا والنج بق دراس ى س واد الت م

  الجامعة
دبلوم  - عد ـ بال كور س د الش د عب عد محم ب/ س د الطال ادة قي ى إع ة عل الموافق

ات  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكلية للعام الجامعى  التخصصي واد متطلب ، مع إعفاؤه من م
 ـ  اجتيازھاالكلية حيث سبق 

  

  رــاريــــتق
  

  اد والعلوم السياسيةكلية االقتص
اريخ  - الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بت

تير  ١٥/٥/٢٠١٣ امج ماجس اء برن ة إلنش ديالت المطلوب اص بالتع يالخ ى  المھن ف
ة اقتصاديات الصحة بالتعاون بين كلية االقتصاد والعلوم السياسية وكلية الطب  بجامع

  يداً للعرض على مجلس الجامعةـتمھ ةالقاھر

  
 بحـــــوث

  كلية اآلداب
روع  - راء المش أن إج ة بش ذكرة المعروض ي الم ة عل يالموافق ترك  البحث المش

تحقيق ودراسة لتخليص  العربي"استقبال كتاب فى حيله البرء لجالنيوس فى الطب 
رازي ق  ال يف منس ه نص وى جمع دكتورة/ نش راف ال ة اآلداب بإش اب" بكلي للكت

من الجانب  رئيسيوالدكتورة / بولين كوتشيه باحث  المصريمشروع من الجانب ال
ي د  الفرنس ن المعھ ل م يوبتموي اھرة  الفرنس رقية بالق ار الش ودلألث اً لبن   ، وفق

  التعاقد بين الطرفين.
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  كلية العلوم

روع  - راء المش أن إج ة بش ذكرة المعروض ي الم ة عل يالموافق ير  البحث " تحض
وم وتوصيف وإختبار  ة العل بعض المواد النانومترية كماسحات للشطائر الحرة" بكلي

ة  تاذ بالكلي د ـ األس د محم ى أحم د عل دكتور/ محم تاذ ال راف األس لبإش ن  وبتموي م
  صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وفقا لبنود التعاقد بين الطرفين

  
  كلية طب قصر العينى

التنشيط البسيط  استخدام"  البحثيع المذكرة بشأن إجراء المشرو يالموافقة عل -
ة الطب  الضعيفة االستجابةللسيدات ذوى  ال ألنابيب" بكلي فى الحقن المجھرى وأطف

ل  ة وبتموي بإشراف األستاذ الدكتور/ محمد عبد الفتاح محمود يوسف ـ األستاذ بالكلي
ة   ً من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجي ا ى إجراء المشروع، وفق ود ال عل د لبن تعاق

  بين الطرفين.
  

  كلية الزراعة
يالمذكرة  المعروضةبشأن إجراء المشروع  يالموافقة عل - ـة  البحث ـر تقني " تطوي

اج  ة إلنت ة التغذي ر ذاتي ـة الغي ات البكتيري اليالتجمع دوىالتكثيف  ع ن  وع يم  البلط
والبورى وجمبرى المياه العذبة تحت الظروف الصحراوية " بكلية الزراعة بإشراف 
وم  األستاذ الدكتور/ أشرف سلومه محمود ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العل

  .ية  على إجراء المشروع، وفقاً لبنود التعاقد بين الطرفينوالتنمية التكنولوج
  

  ىـير مسمــتغي
  كلية الصيدلة

اء - ى بن را عل ب  حاقت تنتاج التركي رر "اس وان مق ر عن ى تغيي ة عل ة الموافق الكلي
ـودة ١٢١٣للمركبات الطبيعية (كود  ائيالكيمي ـد الجـ ـة وتأكيـ ) بدبلـوم رقابـة األدويـ

ة" (  Quality control of" ليصبح  "رقابــة وتأكيـد الجــودة للمنتجات الطبيعي
natural products دون تغيير المحتوى العلمى ـ ( 

ة لدراسة ال وم الطبي ة قطاع العل ى لجن موضوع، قرر المجلس عرض الموضوع عل
ة  يس الجامع ويض السيد أ.د/ نائب رئ ع تف ه الدراسة م ا تنتھى إلي ر بم ديم تقري وتق
وع رض الموض ى ع وث ف ا والبح ات العلي   للدراس

  


