
 

 

 
 

 
 محضر اجتماع

 مجلس الدراسات العليا والبحوث
 ١٥/٤/٢٠١٤ بتاريخ) ٣٢٢(الجلسة رقم 

 
 

 مصادقـــاتال
 

 :إدارة الجامعة
محضـــر اجتمــــاع مجلــــس الدراســــات العليــــا والبحـــوث الجلســـة رقــــم المصـــادقة علـــي 

 .١٧/٣/٢٠١٤بتاريخ )٣٢١(
 
 

لدراسـات العليـا والبحـوث لنائـب رئـيس الجامعـة / تاذ الدكتورالمصادقة على قرارات األس
 .١٥/٤/٢٠١٤ ىحت ١٨/٣/٢٠١٤ بالتفويض خالل الفترة من

 
 .:فى المجاالت التالية

 .إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه -١

 .تحديد مواعيد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاهدهـا -٢

 .لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة ىت مـد القـيد االستثنائـحـاال -٣

 .حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنهـا وتجديدها وٕانهائها -٤

 .والثالـث ىللعــام الثانـ ىحـــاالت مـــد القــيد االستثنائــ -٥

 .ن شـرط مـرور عـام على شطب القيدإعــادة قيــد واستثنـاء مـ -٦

 رط عـــدم مـــرور أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات علـــى حصـــول الطالـــباالســـتثناء مـــن شـــ -٧

 .على السنة التمهيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول

مــع  الموافقــة علــى فــرض مـــواد تكميليـــة لمعادلـــة الســنة التمهيديــة للماجســتير أوالــدكتوراه -٨

 .أنهذا الش ىفرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق ف



 

 

  .)ماجستير ـدبلوم (منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان  -٩

 .اعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديث -١٠

 ن شــــرطتير والــــدكتوراه الخاصــــة بإعفــــائهم مــــإضــــافة المشــــرف علــــى رســــائل الماجســــ -١١

 .على إضافة المشرفأشهر  ستة

، مـــع ضـــرورة تشـــكيل لجنـــة الحكـــم علـــى المـــد االســـتثنائى للعـــام الثالـــث كحـــد أقصـــى -١٢

 .الرسالة قبل نهاية العام الثالث

 
 اتفياقيات تعاون

 :كلية العلوم
ومعهد ) كلية العلوم(بين جامعة القاهرة  المعروضة  تجديد مذكرة التفاهمالموافقة علي 
 فيزياء الجوامد

لتدريب ذات ـ تشيرنوجالوفكا ـ موسكو ـ روسيا فى مجاالت البحوث والتعليم وبرامج ا
 .للعرض على مجلس الجامعة تهميداً االهتمام المشترك 

 
 

 مهمات علمية
 :طب قصر العينىكلية 

أحمد محمد إسماعيل هاشم ـ األستاذ / الموافقة على مد المهمة العلمية بأمريكا للدكتور
 ـ بدون مرتب  ١/٧/٢٠١٤المساعد بقسم الجراحة العامة بالكلية لمدة عام ثالث اعتبارًا من 

 
شــريف محمــد حقــى بهــى / الموافقــة علــى مــد المهمــة العلميــة بالمملكــة المتحــدة للــدكتور

 ١/٣/٢٠١٤الدين ـ المـدرس بقسـم الجراحـة العامـة بالكليـة لمـدة عـام ثالـث اعتبـارًا مـن 
  ـبدون مرتب 

 :كلية طب الفم واألسنان
) واألســنان كليــة طــب الفــم(بنــاء علــي مــذكرة التفــاهم المعروضــة بــين جامعــة القــاهرة 

 ـ وجامعة فلسطين 



 

 

 الطبيــةقــرر المجلــس عــرض الموضــوع علــى لجنــة قطــاع العلــوم 
لدراسته، وتقديم تقرير بما تنتهى إليه الدراسة مع تفـويض 

 نائــــــــــــــــــــب رئــــــــــــــــــــيس الجامعــــــــــــــــــــة/ د.الســــــــــــــــــــيد أ
 للدراســـــــات العليـــــــا والبحـــــــوث فـــــــى عـــــــرض الموضـــــــوع

 .على مجلس الجامعة
 :كلية الزراعة

حلمـى محمـد يوسـف  المـدرس بقسـم / العلمية بألمانيا للـدكتورالموافقة على مد المهمة 
 بدون مرتب ـ  ١/٣/٢٠١٤النبات الزراعى بالكلية لمدة عام ثالث اعتبارًا من 

 
) كليـــة الزراعـــة(بـــين جامعـــة القـــاهرة المعروضـــة ملحـــق مـــذكرة التفـــاهم  علـــيالموافقـــة

ـــــــــــــداً تموجامعـــــــــــــة الشـــــــــــــارقة إمـــــــــــــارة الشـــــــــــــارقة باإلمـــــــــــــارات العربيـــــــــــــة المتحـــــــــــــدة   هي
 .للعرض على مجلس الجامعة

 
 
 

 تشكيل لجان مجالس
 

 :إدارة الجامعة
 مذكرة بشأن ضوابط سفر السادة األساتذة الزائرين بدون مرتب وبدون نفقات من الجامعة ـ 

 :قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة
 

 

 )مقرراً (  عينىطب قصر الــة ل كليــوكي إبراهيم محمد إبراهيم فهمى السيد/ الدكتور
 )عضواً ( وق ــــالحقــة ل كليــوكي شـريف سـيد كـامـل محمـد/ الدكتور
 )عضواً ( التجــــارةوكيــل كليــة  خيرى على مصـطفى الجـزيرى/ الدكتور

 )عضواً ( ممثـل من العالقـات الثقافيـة
 

وذلـــك لدراســـة الموضـــوع وتقـــديم تقريـــر بمـــا تنتهـــي إليـــه 
نائـــب رئـــيس الجامعـــة / د.ض الســـيد أمـــع تفـــوي الدراســـة،

 فـــــــى عـــــــرض الموضـــــــوع للدراســـــــات العليـــــــا والبحـــــــوث
 .مجلس الجامعةعلى 

 
 

 



 

 

 
 تعديل لوائح

 
 :كلية طب قصر العينى

اقتــراح الكليــة الموافقــة علــى التعــديالت المقترحــة الخاصــة بــالبنود العامــة بنــاء علــي 
بنظـــام  ٢٠٠٩وبعـــض المـــواد وجـــداول المقـــررات لالئحـــة الداخليـــة للدراســـات العليـــا 

 الساعات المعتمدة  
قــرر المجلــس عــرض الموضــوع علــى لجنــة قطــاع العلــوم : القــرار

دراسـة مـع لدراسته، وتقديم تقرير بما تنتهـى إليـه ال الطبية
ـــــــــــويض الســـــــــــيد أ ـــــــــــة/ د.تف ـــــــــــيس الجامع ـــــــــــب رئ  نائ

 للدراســـــــات العليـــــــا والبحـــــــوث فـــــــى عـــــــرض الموضـــــــوع
 .على مجلس الجامعة

 :اإلحصائية ثو الدراسات والبحمعهد 
بناء علي اقتراح المعهد الموافقة على اعتماد الالئحة الداخلية األكاديمية الجديدية 

 رامج المهنية من الالئحة األكاديمية ـ بعد فصل الب" بالمعهد نظام الساعات المعتمد 
 

قرر المجلس عرض الموضـوع علـى لجنـة قطـاع العلـوم الهندسـية 
ـــه الدراســـة مـــع  ـــر بمـــا تنتهـــى إلي ـــديم تقري لدراســـته،  وتق

نائــب رئــيس الجامعــة للدراســات العليــا / د.تفــويض الســيد أ
 .والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة

 
 :اتكلية الحاسبات والمعلوم

الموافقة على إنشاء برنامج ماجستير هندسة البرمجيات والممول من السوق األوروبيةضمن 
 برنامج تمبس، والالئحة الخاص بطالب جامعة القاهرة فقط 

 . تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعة
 

 
 
 
 
 



 

 

 شئوت الطالب
 :كلية الحقوق

ى ـ المقيـد بدرجـة الـدكتوراه عبـده ناصـر علـى يحيـ/ الموافقـة علـى إيقـاف قيـد الطالـب اليمنـى
ـــاراً  ٢٠٠٦/٢٠٠٧بالكليـــة للعـــام الجـــامعى  نظـــرًا  ١/١٠/٢٠١٣ مـــن  لمـــدة عـــام اعتب

 للظروف الصعبة التى تمر بها اليمن 
 

أحمد عبد اهللا فتح / فتوى المستشار القانونى للجامعة بشأن قيد الطالببناء علي 
أثناء تسجيله بدرجة  اهللا سلمان لدرجة الماجستير فى أمراض الجهاز الهضمى

 ـ بالكلية  الدكتواه
 الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع علــــــــــــــــــــــــــــــــــى لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــةقــــــــــــــــــــــــــــــــــرر المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــس عــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الطبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــر قطــــــــــــــــــــــــــــــــــاع العل ــــــــــــــــــــــــــــــــــديم تقري  لدراســــــــــــــــــــــــــــــــــته، وتق

ـــــــــــــــــــــــــــى المجلـــــــــــــــــــــــــــسبمـــــــــــــــــــــــــــا تنتهـــــــــــــــــــــــــــى إليـــــــــــــــــــــــــــه الدراســـــــــــــــــــــــــــة   وعرضـــــــــــــــــــــــــــه عل
 .فى جلسة قادمة

 
 

أحمد ناجى محمد عبد الوهاب ـ بدرجة / اقتراح الكلية الموافقة على قيد الطالببناء علي 
دور  جستير فى التشريح بالكلية إلى جانب قيده بماجستير األشعة التشخيصيةالما

 ـ  ٢٠١٢أكتوبر 
ــــــــــــس عــــــــــــرض  ــــــــــــرر المجل ــــــــــــةق ــــــــــــى لجن  الموضــــــــــــوع عل

 لدراســـــــته، وتقـــــــديم تقريـــــــر قطـــــــاع العلـــــــوم الطبيـــــــة
ــــه الدراســــة  ــــى إلي ــــا تنته ــــسبم ــــى المجل  وعرضــــه عل

 .فى جلسة قادمة
ف محمــد منيــر العنــزى ـ المقيــد بدرجــة نــاي/ الموافقــة علــى مــد إيقــاف قيــد الطالــب الســورى
لمــــــدة عــــــام ثــــــان اعتبــــــارًا مــــــن  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الماجســــــتير بالكليــــــة للعــــــام الجــــــامعى 

ـــــــــــــــــــــــــده اعتبـــــــــــــــــــــــــارًا مـــــــــــــــــــــــــن ٨/١/٢٠١٢ ـــــــــــــــــــــــــع إيقـــــــــــــــــــــــــاف قي  ١/١/٢٠١٣، ورف
نظــرًا للظــروف التــى تمــر بهــا  ١/٤/٢٠١٤وٕايقــاف قيــده لمــدة عــام ثالــث اعتبــارًا مــن 

 ـ البالد 
 :الصيدلةلية ك



 

 

هشــام رضــا عيــد ـ المقيــد بــدبلوم صــيدلة المستشــفيات / ى إعفــاء الطالــبالموافقــة علــ
مـــن مـــادة اإلحصـــاء الصـــيدلى حيـــث ســـبق دراســـتها  ٢٠١٣/٢٠١٤للعـــام الجـــامعى 
 والنجاح فيها ـ 
 :كلية العالج الطبيعى

أســماء محمــد كامــل حســنى ـ بدرجــة الماجســتير / الموافقــة علــى إعــادة قيــد الطالبــة
م علــى شــطب ، واســتثناؤها مــن شــرط مــرور عــا٢٠١٣/٢٠١٤بالكليــة للعــام الجــامعى 

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

عليــاء عصــمت يوســف أحمــد ـ بدرجــة الماجســتير / الموافقــة علــى إعــادة قيــد الطالبــة
الدراسية الثالثة  مع إعفاؤها من دراسة الفصول ٢٠١٣/٢٠١٤بالكلية للعام الجامعى 

 حيث سبق دراستها والنجاح فيها ـ 
 

 

 :كلية اآلثار
نيفين مدحت السعيد عبد الفتاح ـ المقيدة بدرجة / الموافقة على إيقاف قيد الطالبة
لمدة عام رابع اعتبارًا من  ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدكتوراه بالكلية للعام الجامعى 

 . الجامعةتمهيدًا للعرض على مجلس لرعاية الطفل  ١٧/٣/٢٠١٤
 
 

 بحــــــوث
 

 :كلية العلوم
نظـام تحديـد المواقـع " الموافقة علي المذكرة المعروضـة بشـأن إجـراء المشـروع البحثـى 

أشرف حمدى محمد عويس / بكلية العلوم بإشراف األستاذ الدكتور" والمالحة النسبية 
 قـًا لبنـود التعاقـدقو ــ األسـتاذ بالكليـة وبتمويـل مـن صـندوق العلـوم والتنميـة التكنولوجيـة ـ 

 .  بين الطرفين
 

 

 :كلية طب قصر العينى
تطوير نظم " الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشروع البحثى 

حسين / بكلية الطب بإشراف األستاذ الدكتور" تكنولوجيا المعلومات بجامعة القاهرة 



 

 

وفقًا لبنود  )ICTP(الى محمود خـيرى ـ عميد الكلية وبتمويل من تطوير التعليم العـ
 .  التعاقد بين الطرفين

 
 :كلية طب قصر العينى

التتبع الجزيئى " الموافقةعلي المذكرةالمعروضة  بشأن إجراء المشروع البحثى 
بالموجات الصوتية والببتيد األذينى المدر للصوديوم لقياس مدى تأثر وظيفة القلب 

بكلية الطب بإشراف " يض المتوسط بنقص الكارينيتين بمرضى أنيمياء البحر األب
إنطوان فخرى عبد المسيح ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق / األستاذ الدكتور

 .  بين الطرفين وفقًا لبنود التعاقدالعلوم والتنمية التكنولوجية ـ  
 

التشــخيص الجزئــى " بشــأن إجــراء المشــروع البحثــى المعروضــة مــذكرة الموافقــة علــي ال
" ض تضـــخم الغـــدة الكظريـــة الـــوراثى بإســـتخدام تقنيـــة التهجـــين الشـــريطى الســـريع لمـــر 

فاطمـة أحمـد فتحـى المـوجى ـ األسـتاذ بالكليـة / بكلية الطب بإشـراف األسـتاذة الـدكتورة
 وفقــــــــــًا لبنــــــــــود التعاقــــــــــددوق العلــــــــــوم والتنميــــــــــة التكنولوجيــــــــــة وبتمويــــــــــل مــــــــــن صــــــــــن

 .  بين الطرفين
 :كلية طب قصر العينى
الدراســـة العشـــوائية "ذكرة المعروضـــة بشـــأن إجـــراء المشـــروع البحثـــى الموافقـــة علـــي المـــ

المراقبة لتأثير عـالج األنترفيـرون والريبـافيرين مـع وبـدون إضـافة الزنـك لعـالج التهـاب 
داليـا عبـد الحميـد عمـران ـ / بكليـة الطـب بإشـراف األسـتاذة الـدكتورة" الكبد المـزمن سـى

 وفقـــًا لبنـــود التعاقـــدوم والتنميـــة التكنولوجيـــة األســتاذة بالكليـــة وبتمويـــل مـــن صـــندوق العلـــ
 .  بين الطرفين

 
 

 :كلية الهندسة
إعداد نظم صناعية " الموافقة علي المذكرةالمعروضة بشأن إجراء المشروع البحثى 

بكلية " للمبانى السكنية فى مصر بإستخدام قطاعات الصلب المشكل على البارد 
ى حسن أبو حمد ـ األستاذ بالكلية وبتمويل متول/ الهندسة بإشراف األستاذ الدكتور

 .  وفقًا لبنود التعاقد بين الطرفينمن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية 
الترشـــيد فـــى كميـــة "بشـــأن إجـــراء المشـــروع البحثـــى المعروضـــة الموافقـــة علـــي المـــذكرة 

طاقـــة التبريـــد مـــع الحصـــول علـــى راحـــة حراريـــة لألشـــخاص فـــى المكاتـــب المغلقـــة ذو 



 

 

وليـــد عبـــد الســـميع معـــروف عبـــد / بكليـــة الهندســـة بإشـــراف الـــدكتور" شـــكل التكعيبـــىال
 المقصود ـ األستاذ المساعد بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ـ 

 .  بين الطرفين وفقًا لبنود التعاقد
ن أنظمة طاقة الهيدروجي" الموافقة علي المذكرة بشأن إجراء المشروع البحثى 

طارق مصطفى ـ األستاذ المساعد بالكلية / بكلية الهندسة بإشراف الدكتور" المتقدمة 
 .بين الطرفين وفقًا لبنود التعاقدوبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  

   
 مسائل عامة

 
 :كلية الهندسة

دًا للعرض على تمهيالموافقة على إنشاء دبلوم مهنى فى هندسة حفر اآلباروٕانتاج البترول 
 .مجلس الجامعة

 
 :كلية التمريض

وجامعة فلسطين ـ وذلك على الوجـه ) كلية التمريض(مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة  -١
 .المعروض

 
قــرر المجلــس عــرض الموضــوع علــى لجنــة قطــاع العلــوم : القــرار

ع الطبية لدراسته،  وتقديم تقرير بما تنتهى إليه الدراسة مـ
نائــب رئــيس الجامعــة للدراســات العليــا / د.تفــويض الســيد أ

 والبحــــــــــــــوث فــــــــــــــى عــــــــــــــرض الموضــــــــــــــوع علــــــــــــــى
 .مجلس الجامعة

 
 :كلية الهندسة

ــــــــــاهرة  -٢ ــــــــــين جامعــــــــــة الق ــــــــــاهم ب ــــــــــة الهندســــــــــة(مــــــــــذكرة التف  وجامعــــــــــة فلســــــــــطين) كلي
 .ـ وذلك على الوجه المعروض) كلية الهندسة(

 
 
 



 

 

ـــــــــد الموافقـــــــــة: القـــــــــرار ـــــــــى المـــــــــذكرة المعروضـــــــــة، تمهي  اً عل
 .للعرض على مجلس الجامعة

 
 :كلية التمريض

ــ وذلـك علـى ) ات المعتمـدةـام الساعــبنظـ(الداخليـة  ةئحـالاقتراح الكلية الموافقة علـى ال -٣
 .الوجه المعروض

 
 علــــــــــــى اقتــــــــــــراح الكليــــــــــــة، تمهيــــــــــــداً  الموافقــــــــــــة: القــــــــــــرار

 .للعرض على مجلس الجامعة
 :كلية الهندسة

ــ وذلـك علـى ) بنظـام السـاعات المعتمـدة(الداخليـة  اقتراح الكليـة الموافقـة علـى الالئحـة -٤
 .الوجه المعروض

 
 علــــــــــــى اقتــــــــــــراح الكليــــــــــــة، تمهيــــــــــــداً  الموافقــــــــــــة: القــــــــــــرار

 .للعرض على مجلس الجامعة
 

 :اإلعالمكلية 
وجامعـة فلسـطين والبرنـامج التنفيـذى ) كليـة اإلعـالم(مذكرة التفاهم بين جامعة القـاهرة  -٥

 .لها ـ وذلك على الوجه المعروض
 

قــرر المجلــس عــرض الموضــوع علــى لجنــة قطــاع العلــوم : القــرار
لدراســــته،  وتقــــديم تقريــــر بمــــا تنتهــــى إليــــه  اإلجتماعيــــة

نائـــب رئـــيس الجامعـــة / د.الدراســـة مـــع تفـــويض الســـيد أ
 للدراســـــــات العليـــــــا والبحـــــــوث فـــــــى عـــــــرض الموضـــــــوع

 .مجلس الجامعة على
 

 
 

وانتهى اجتماع المجلــس حيـث بلغـت الساعـة 
 .عشر ظهراً  الثانية

  



 

 

 رئيس المجلس أمين المجلس 

  
 هلدا ألبرت متى. د.أ( 

( 
جمال الدين . د.أ( 

 )عصمت محمد جميل
 نائب رئيس الجامعة   وآيل آلية اآلداب

لدراسات العليا ل
 والبحوث

لدراسات العليا ل
 والبحوث

 

 يعتمد
 رئيس الجامعة

 
 

 ) جــــابــر جـــــــــــاد نصـــــار. د.أ( 
 

 


