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 محضر اجتماع

 مجلس الدراسات العليا والبحوث
 ١٧/٣/٢٠١٤ بتاريخ) ٣٢١(الجلسة رقم 

 
  

 مصادقـــاتال
 

 :إدارة الجامعة
 )٣٢٠(محضر اجتمـاع مجلــس الدراســات العليــا والبحـوث الجلسـة رقــم المصادقة علي 

 .١٢/١/٢٠١٤بتاريخ 
 
نائـب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـوث / ى قرارات األستاذ الدكتورالمصادقة عل -١

 .١٧/٣/٢٠١٤ى حت ١٣/١/٢٠١٤بالتفويض خالل الفترة من 
 :فى المجاالت التالية

 

 .سائـــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراهر تسجيــــل  -١

 .إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه -٢

 .اعيد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاهدهـاتحديد مو  -٣

 .لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة ىحـاالت مـد القـيد االستثنائـ -٤

 .حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنهـا وتجديدها وٕانهائها -٥

 .والثالـث ىللعــام الثانـ ىحـــاالت مـــد القــيد االستثنائــ -٦

 .ن شـرط مـرور عـام على شطب القيدقيــد واستثنـاء مـإعــادة  -٧

 االســـتثناء مـــن شـــرط عـــدم مـــرور أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات علـــى حصـــول الطالـــب -٨

 .على السنة التمهيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول

مــع  توراهالموافقــة علــى فــرض مـــواد تكميليـــة لمعادلـــة الســنة التمهيديــة للماجســتير أوالــدك -٩

 .هذا الشأن ىفرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق ف
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  .)ماجستير ـدبلوم (منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان  -١٠

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

 ن شــــرطتير والــــدكتوراه الخاصــــة بإعفــــائهم مــــإضــــافة المشــــرف علــــى رســــائل الماجســــ -١٢

 .على إضافة المشرفأشهر  ستة

المـــد االســـتثنائى للعـــام الثالـــث كحـــد أقصـــى، مـــع ضـــرورة تشـــكيل لجنـــة الحكـــم علـــى  -١٣

 .الرسالة قبل نهاية العام الثالث
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 تعاون اتفاقيات
 

 :إدارة الجامعة
بألمانيا بين جامعة القاهرة وجامعة أولم المعروضة تجديد االتفاقية الموافقة علي 
 .للعرض على مجلس الجامعة تمهيداً يذى لها والبرنامج التنف

 
 

 :كلية طب قصر العينى
وجامعـة ) كليـة الطـب(بين جامعة القـاهرة المعروضة تجديد مذكرة التفاهم الموافقة علي 
 تمهيــــــــــــــــــــداً باإلمــــــــــــــــــــارات العربيــــــــــــــــــــة المتحــــــــــــــــــــدة ) إمــــــــــــــــــــارة الشــــــــــــــــــــارقة(الشــــــــــــــــــــارقة 

 .للعرض على مجلس الجامعة
 

 :المعهد القومى لألورام
المعهـــد القـــومى (علـــي تجديـــد مـــذكرة التفـــاهم المعروضـــة بـــين جامعـــة القـــاهرة الموافقـــة 
 تمهيــــــــداً بامريكــــــــا ) مركــــــــز أم دى أندرســــــــون لــــــــألورام(وجامعــــــــة تكســــــــاس ) لــــــــألورام

 للعرض على مجلس الجامعة
 :معهد الدراسات والبحوث التربوية

 معهـــد الدراســـات والبحـــوث(قـــرر المجلـــس عـــرض مـــذكرة التفـــاهم بـــين جامعـــة القـــاهرة
علــى لجنــة قطــاع العلــوم اإلنســانية لدراســته، وتقــديم تقريــر بمــا وجامعــة فلســطين ) التربويــة

 نائــــــــــــــب رئــــــــــــــيس الجامعــــــــــــــة/ د.تنتهــــــــــــــى إليــــــــــــــه الدراســــــــــــــة مــــــــــــــع تفــــــــــــــويض الســــــــــــــيد أ
 للدراســــــــــــــــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــــــــــــــا والبحــــــــــــــــــــــــــــــــوث فــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــرض الموضــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 . على مجلس الجامعة
 مهمات علمية

 :كلية الهندسة
المدرس بقسم الهندسة (مينا سمير فيليب / مريكا للدكتورالموافقة على مد المهمة العلمية بأ

 ٣١/٨/٢٠١٤حتى  ١/٣/٢٠١٤من تسب الفترةبالكلية لمدة عام على أن تح) اإلنشائية
 ٢٨/٢/٢٠١٥حتى  ١/٩/٢٠١٤من الداخل والفترة من تكماًال للعام الثانى بمرتب يصرفاس

 فى نطاق العام الثالث بدون مرتب ـ 
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 :كلية الطب البيطرى
المــدرس بقســم (عــادل رضــا معــوض / الموافقــة علــى مــد المهمــة العلميــة بكنــدا للــدكتور

 بالكليــــــــــــــة لمــــــــــــــدة عــــــــــــــام ثالــــــــــــــث) التوليــــــــــــــد والتناســــــــــــــل والتلقــــــــــــــيح اإلصــــــــــــــطناعى
  ـ ٢٧/٣/٢٠١٤بدون مرتب اعتبارًا من 

 
 

 تعديل لوائح
 

 :كلية الهندسة
إعادة "لتصميم العمرانى الموافقة على الالئحة اإلدارية والمالية لدرجة الماجستير فى ا -١

باإلشتراك بين كلية الهندسة جامعة القاهرة وكلية " إحياء المناطق التاريخية للمدن
تمهيدًا للعرض على مجلس ـ  الفنون الجميلة جامعة اإلسكندرية وجامعة كوتبسبألمانيا

 .الجامعة
 :كلية الصيدلة

) ٣٢(دة اقتــراح الكليـــة الموافقــة علـــى تعــديل نـــص المـــاقــررالمجلس عـــرض 
مـن ) ٢٨(من الالئحة الداخلية للكلية مع عدم األخذ بنص المادة ) ج(فقرة 

على لجنة قطـاع العلـوم الطبيـة لدراسـته، وتقـديم تقريـر الالئحة القديمة بالكلية ـ 
 .بما تنتهى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة

 :كلية الحاسبات والمعلومات
التــــى أقرتهــــا لجنــــة القطــــاع بــــالمجلس األعلــــى للجامعــــات الموافقــــة علــــى التعــــديالت 

بدرجـــة ) ٤(رقـــم ) ٢٩(لكـــًال مـــن المـــادة ) مرحلـــة الدراســـات العليـــا(بالالئحـــة الداخليـــة 
 تمهيـــــــــــداً بدرجـــــــــــة الـــــــــــدكتوراه ) ٣٥(الماجســـــــــــتير والنقطـــــــــــة األولـــــــــــى مـــــــــــن المـــــــــــادة 

 .على مجلس الجامعة للعرض
 

 
 :معهد الدراسات والبحوث التربوية

ة للمعهد بنظام من الالئحة الداخلي) ٧٩(، ) ٦٦(على تعديل المادتين الموافقة 
 .للعرض على مجلس الجامعة تمهيداً  الساعات المعتمددة
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 :إدارة الجامعة
الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن الحد األقصى لتكاليف النشر الخاصة بالمجالت 

 .العالمية
 

 
 

 شئون الطالب
 :السياسيةكلية االقتصاد والعلوم 

محمــد يوســف علــى اللطعــى ـ المقيــد ببرنــامج / الموافقــة علــى إيقــاف قيــد الطالــب الليبــى
لمــــــدة ســــــتة أشــــــهر إعتبــــــارًا مــــــن  ٢٠٠٩/٢٠١٠الماجســــــتير بالكليــــــة للعــــــام الجــــــامعى 

 نظرًا للظروف التى مرت بدولة ليبيا ـ  ١/٩/٢٠١٣
 :كلية التجارة
ب وافدين لم يسددوا الرسوم طال) ٥(المذكرة المعروضة  بشأن عدد علي بناء 

 الخاصة بهم ـ  الدراسية
ـــــــــــة التجـــــــــــارة لتحصـــــــــــيل ـــــــــــة كلي ـــــــــــس مخاطب ـــــــــــرر المجل  ق
ـــالغ المحصـــلة ـــالغ وتســـديد حصـــة الجامعـــة مـــن المب  المب
 على أن ال يسمح بدخول اإلمتحـان أو تشـكيل لجنـة الحكـم

إال بعـــد ســـداد الرســـوم ويعمـــم ذلـــك علـــى كليـــات الجامعـــة 
 .ومعاهدها

 :كلية التجارة
عمـــرو عبـــد الـــرحمن عثمـــان ابـــو حســـين ـ للعـــام الجـــامعى / الموافقـــة علـــى قيـــد الطالـــب

 بالكلية مع إعفاؤه من المقررات التى سبق دراستها والنجاح فيها ـ  ٢٠١٣/٢٠١٤
 

 :كلية طب قصر العينى
محمــد مســعد / قــررالمجلس عــرض اقتــراح الموافقــة علــى إيقــاف قيــد الطالــب

اجستير بالكلية لمدة ثالث سنوات اعتبـارًا مـن على السبع ـ المقيد بدرجة الم
لظـــــــــروف عملـــــــــه بقـــــــــوات الحـــــــــرس  ١/١٠/٢٠١٣حتـــــــــى  ١/١٠/٢٠١٠

 الجمهورى علي مجلس الجامعة 
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 :كلية العالج الطبيعى
المقيــد بدرجــة  محمــد فتحــى عبــد الجليــل عبــد الغنــى ـ/ الموافقــة علــى إعفــاء الطالــب

مــن دراســة مــواد الفصــول الدراســية  ٢٠١٢/٢٠١٣الماجســتير بالكليــة للعــام الجــامعى 
 الثالثة حيث سبق دراستها والنجاح فيها ـ 

أسـامة محمـد أحمـد عبـد الـرحيم ـ بدرجـة الماجسـتير / الموافقـة علـى إعـادة قيـد الطالـب
وٕاســـتثناؤه مـــن شـــرط مـــرور عـــام علـــى شـــطب  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكليـــة للعـــام الجـــامعى 

الثالثــة حيــث ســبق دراســتها والنجــاح القيــد، مــع إعفــاؤه مــن دراســة الفصــول الدراســية 
 .فيها

هند إبراهيم محمد إبراهيم المواجيرى ـ بدرجة الماجستير / الموافقة على إعادة قيد الطالبة
وٕاستثناؤها من شرط مرور عام على شطب  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكلية للعام الجامعى 

والنجاح  القيد، مع إعفاؤها من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستها
 فيها ـ 

ـــــــــــد الطـــــــــــالبتين ـــــــــــى إعـــــــــــادة قي ـــــــــــة عل ـــــــــــى مصـــــــــــطفى محمـــــــــــد،/ الموافق ـــــــــــورة مهن  ن
 ٢٠١٣/٢٠١٤دينا هارون حامـد مصطـفى ـ بدرجة الماجستير بالكلية للعام الجامعى 

وٕاستثناؤهما من شرط مـرور عـام علـى شـطب القيـد مـع إعفاؤهمـا مـن دراسـة الفصـول 
 ح فيها ـ الدراسية الثالثة حيث سبق دراستها والنجا

 
 

 :كلية العالج الطبيعى
رامـى يحيـى محمـد بـدر ـ بدرجـة الماجسـتير بالكليـة / الموافقـة علـى إعـادة قيـد الطالـب

وٕاعفــاؤه مــن شــرط مــرور عــام علــى شــطب القيــد مــع  ٢٠١٣/٢٠١٤للعــام الجــامعى 
 إعفاؤه من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستها والنجاح فيها ـ 

الشـحات مسـعد الشـحات ـ بدرجـة الماجسـتير بالكليـة / لى إعادة قيـد الطالـبالموافقة ع
وٕاســتثناؤه مــن شــرط مــرور عــام علــى شــطب القيــد مــع  ٢٠١٣/٢٠١٤للعــام الجــامعى 

حيــث ســبق دراســتهم والنجــاح ) األول و الثــانى(إعفــاؤه مــن دراســة الفصــلين الدراســيين 
 فيهم ـ 

ســليمان محمــد ـ بدرجــة الماجســتير  أحمــد مجــدى/ الموافقــة علــى إعــادة قيــد الطالــب
وٕاســـتثناؤه مـــن شـــرط مـــرور عـــام علـــى شـــطب  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكليـــة للعـــام الجـــامعى 

 القيد مع إعفاؤه من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستها والنجاح فيها ـ



 

 ٧ـــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ
 مصطفى )١٧/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ٣٢١(مجلس الدراسات العليا والبحوث ـ الجلسة رقم  محضر      

 

 
نــدى نبيــل محمــد ـ بدرجــة الماجســتير بالكليــة للعــام / الموافقــة علــى إعــادة قيــد الطالبــة

وٕاســــتثناؤها مــــن شــــرط مــــرور عــــام علــــى شــــطب القيــــد مــــع  ٢٠١٣/٢٠١٤الجــــامعى 
 إعفاؤها من دراسة الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستها والنجاح فيها ـ 

 
 :كلية الطب البيطرى

حسام الدين مصطفى حامد البستاوى ـ المقيد بدرجة / الموافقة على إيقاف قيد الطالب
 ٢٠٠٥/٢٠٠٦م الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعى الماجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتير بالكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 ) حالة إنسانية(لرعاية شقيقه المريض  ١/١٠/٢٠١٣لمدة عام ثالث ابتداءًا من 
 :كلية الحاسبات والمعلومات

منال أحمد يوسف الفقى ـ المقيدة بدرجة الدكتوراه / الموافقة على إيقاف قيد الطالبة
ظروفها المرضية ل ١/١٠/٢٠١٣بالكلية لمدة ستة أشهر من العام الرابع إبتداء من 

 .تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة
 :المعهد القومى لألورام

نيـرة هـزاع خليـل عبـد الحـافظ ـ المقيـدة بدرجـة الماجسـتير / الموافقة على إعفاء الطالبـة
مـن دراســة وٕامتحـان المـواد التـى سـبق دراســتها  ٢٠١٣/٢٠١٤بالمعهـد للعـام الجـامعى 

 والنجاح فيها ـ 
 

 :لبحوث التربويةمعهد الدراسات وا
" شعبة إعداد معلم التعليم العام والفنى"الموافقة على تقديم الدبلوم العامة فى التربية 

 بالمعهد يومى الجمعه والسبت لمعلمى المدارس الخاصة
وأن تؤدى التربية العملية بنفس المدارس على أن يتم التنفيذ من العام الجامعى 

 .الجامعةللعرض على مجلس  تمهيداً  ٢٠١٤/٢٠١٥
 ادارة الجامعة

ــــــــــــــــى التربيــــــــــــــــة تخصــــــــــــــــص ــــــــــــــــدبلوم المهنيــــــــــــــــة ف ــــــــــــــــى تفعيــــــــــــــــل ال  الموافقــــــــــــــــة عل
 تمهيــــــــــــداً  ٢٠١٤/٢٠١٥فــــــــــــى العــــــــــــام الجــــــــــــامعى ) القيــــــــــــاس النفســــــــــــى والتربــــــــــــوى(

 .للعرض على مجلس الجامعة
 
 



 

 ٨ـــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــ
 مصطفى )١٧/٣/٢٠١٤(بتاريخ ) ٣٢١(مجلس الدراسات العليا والبحوث ـ الجلسة رقم  محضر      

 

 تقرير
ــــا  ــــي إعــــادة عــــرض تقريــــر اللجنةالمشــــكلة بقــــرار مجلــــس الدراســــات العلي الموافقــــة عل

) دبلـوم مهنـى(بشأن دبلوم دراسات اإلبـداع وتطبيقاتـه  ١٢/١/٢٠١٤والبحوث بجلسة 
 وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ـ / د.بقسم علم النفس على أن يتبع السيد أ

 .تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة
 

 


