
 

 

 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العليا والبحوث

 ١٢/٥/٢٠١٤بتاريخ ) ٣٢٣(الجلسة رقم 
 

  
 مصادقـــاتال

 
 :إدارة الجامعة

الدراســــات العليــــا والبحـــوث الجلســـة رقــــم محضـــر اجتمــــاع مجلــــس المصـــادقة علـــي  -١
 .١٥/٤/٢٠١٤بتاريخ )٣٢٢(

 
 
لدراسـات العليـا والبحـوث لنائـب رئـيس الجامعـة / المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور -٢

 :فى المجاالت التالية١٢/٥/٢٠١٤ ىحت ١٦/٤/٢٠١٤ بالتفويض خالل الفترة من
 

 

 .والدكتـــــــــوراهتسجيــــل رسائـــل الماجستـــير  -١

 .إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه -٢

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

 .حـاالت مـد القـيد االستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة -٤

 .وتجديدها وٕانهائهاحـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنهـا  -٥

 .حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث -٦

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

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

 .ذلك بعذر مقبولعلى السنة التمهيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه و 

الموافقــة علــى فــرض مـــواد تكميليـــة لمعادلـــة الســنة التمهيديــة للماجســتير أوالــدكتوراه مــع  -٩

 .فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الشأن



 

 

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

 .بموافقة مجلس كلية حديثاعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة  -١١

 إضــــافة المشــــرف علــــى رســــائل الماجســــتير والــــدكتوراه الخاصــــة بإعفــــائهم مــــن شــــرط -١٢

 .ستة أشهر على إضافة المشرف

 اتفافيات تعاون
 

 :كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية
 

مركز المسوح (الموافقة علي اتفاق التعاون بين كلية اإلقتصاد والعلوم السياسة 
المستشار / د.والمجلس القومى للسكان بعد عرضه على أ) والتطبيقات اإلحصائية

 .تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعةالقانونى للجامعة 
مركز المسوح (سية الموافقة علي عقد مراقبة وٕاشراف بين كلية اإلقتصاد والعلوم السيا

بعد ) مشروع الحسابات الفرعية للسياحة(ووزارة السياحة ) والتطبيقات اإلحصائية
 .تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعةالمستشار القانونى للجامعة ـ / د.عرضه على أ

 :كلية االقتصاد والعلوم السياسية
السياسية مذكرة بشأن برنامج الماجستير المهنى فى الدراسات بناء علي ال

وأكاديمية ناصر ) كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية(اإلستراتيجيةبين جامعة القاهرة 
 العسكرية العليا ـ 

قـــرر المجلـــس عـــرض الموضـــوع علـــى لجنـــة العلـــوم اإلجتماعيـــة 
لدراسته، وتقديم تقرير ما تنتهى إليه الدراسة مـع تفـويض 

لبحـوث نائب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا وا/ د.السيد أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  ف

 .على مجلس الجامعة
 

 كلية العالج الطبيعي
ـــاء علـــي   اقتـــراح الكليـــة الموافقـــة علـــى تفعيـــل إتفاقيـــة التعـــاون بـــين جامعـــة القـــاهرةبن

فــــى مجــــال ) كليــــة العــــالج الطبيعــــى(أكتــــوبر  ٦وجامعــــة ) كليــــة العــــالج الطبيعــــى(
  ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسات العليا والبحوث للعام الجامعى 

 



 

 

قــرر المجلــس عــرض الموضــوع علــى لجنــة قطــاع العلــوم الطبيــة 
ـــه الدراســـة مـــع  ـــر بمـــا تنتهـــى إلي ـــديم تقري لدراســـته، وتق

نائب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا / د.تفويض السيد أ
 .والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة

 
 

 :كلية اآلثار
وجامعـة بزمـانى بيتـر ) كليـة اآلثـار(الموافقة علي مـذكرة التفـاهم بـين جامعـة القـاهرة 

ببودابسـت بـالمجر فـى مجـاالت البحـوث والتعلـيم ) كلية العلوم اإلنسانية(الكاثوليكية 
 وتتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ اإلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداً وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرامج التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب 

 .للعرض على مجلس الجامعة
 :معهد الدراسات والبحوث اإلفريقية

افقــة علـــي بروتوكـــول التعـــاون المشــترك بـــين معهـــد البحـــوث والدراســـات المو 

 تمهيــــــــــداً اإلفريقيــــــــــة جامعــــــــــة القــــــــــاهرة ومركــــــــــز البحــــــــــوث الزراعيــــــــــة 

 .للعرض على مجلس الجامعة

 

 مهمات علمية

 :كلية الهندسة
 طـــــــــــــاهر محمـــــــــــــد/ الموافقـــــــــــــة علـــــــــــــى مـــــــــــــد المهمـــــــــــــة العلميـــــــــــــة بكنـــــــــــــدا للـــــــــــــدكتور

عبــد الحكــيم فتــوح ـ المــدرس بقســم هندســة القــوى الميكانيكيــة بالكليــة لمــدة عــام ثالــث 
 بدون مرتب  ١١/٤/٢٠١٤اعتبارًا 

 

أحمد محمد يوسـف محمـد ـ المـدرس / الموافقة على مد المهمة العلمية باليابان للدكتور
 ٣٠/٩/٢٠١٤حتـى  ١/٤/٢٠١٤بقسم الهندسة اإلنشائية بالكلية لمدة عام اعتبارًا مـن 

ـــداخل والمـــدة مـــن  حتـــى  ١/١٠/٢٠١٤اســـتكماًال للعـــام الثـــانى بمرتـــب يصـــرف مـــن ال
 مرتب  فى نطاق العام الثالث بدون ٣١/٣/٢٠١٥

 
 



 

 

 
 

 تعديل لوائح
 :كلية الحقوق

المتعلقــة بقواعــد الدراســة فــى ) ١٢(بنــاء علــي اقتــراح الكليــة الموافقــة علــى تعــديل المــادة 
قواعــد تقــويم المقــرر وتقــدير الــدرجات بالئحــة الدرســات ) أوالً (مــن الفقــرة  ٢، ١البنــدين 

 العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة ـ 
 

الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلجتماعيـة قرر المجلس عرض 
ـــه الدراســـة مـــع  ـــر بمـــا تنتهـــى إلي ـــديم تقري لدراســـته، وتق

نائب رئـيس الجامعـة للدراسـات العليـا / د.تفويض السيد أ
 .والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة

 
 

 مسائل تنظيمية
 :كلية التجارة

تخصـص المراجعـة الداخليـة المنبثـق بناء علي اقتراح الكلية الموافقة علـى إسـتحداث 
ـ وذلــك علــى الوجــه  تخصــص المحاســبة والمراجعــة) MBA(مــن البرنــامج األصــلى 

 .المعروض
 

قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلجتماعيـة 
ـــه الدراســـة مـــع  ـــر بمـــا تنتهـــى إلي ـــديم تقري لدراســـته، وتق

عليـا نائب رئـيس الجامعـة للدراسـات ال/ د.تفويض السيد أ
 .والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة

 
 تقارير

 

 :كلية طب قصر العينى
الموافقــة علــي تقريــر لجنــة القطــاع الطبــى المكلفــة بدراســة الموضــوع بقــرار مــن مجلــس 

أحمــد عبــد اهللا / ، بشــأن قيــد الطالــب١٥/٤/٢٠١٤الدراســات العليــا والبحــوث بتــاريخ 
فى أمراض الجهاز الهضـمى أثنـاء تسـجيله بدرجـة فتح اهللا سلمـان ـ بدرجة الماجستير 



 

 

 ، تمهيــــــــــــــــــــــداً الــــــــــــــــــــــدكتوراه فــــــــــــــــــــــى األمــــــــــــــــــــــراض الباطنــــــــــــــــــــــة بكليــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــب
 .للعرض على مجلس الجامعة

 
 

الموافقة علي تقرير لجنة القطاع الطبى المكلفة بدراسة الموضوع بقرار من مجلس 
أحمد ناجى / ، بشأن قيد الطالب١٥/٤/٢٠١٤الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 

محمدعبد الوهاب ـ بدرجة الماجستير فى التشريح إلى جانب قيده بماجستير األشعة 
 .تمهيدًا للعرض على مجلس الجامعةبكلية الطب ـ  ٢٠١٢التشخيصية دور أكتوبر 

 
 :كلية الصيدلة

الموافقة علي تقرير لجنة القطاع الطبى المكلفة بدراسة الموضوع بقرار من مجلس 
، بشأن إدراج المقرر اإلختيارى ١٦/١٢/٢٠١٣الدراسات العليا والبحوث بتاريخ 

 ضمن المقررات اإلختيارية) التفاعالت الدوائية مع األعشاب الطبية(
 لدرجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص عقاقير من بداية هذا العام

 بكلية الصيدلة تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة
 

 شئون الطالب
 :كلية الحقوق

بشأن الوسائل الضرورية لحسن سير أعمال المعروضة مذكرة بناء علي ال
 اإلمتحانات بدبلوماتالدراسات العليا بكلية الحقوق ـ 

المجلــس الموافقــة علــى التشــويش علــى اإلتصــاالت الهاتفيــة قــرر 
ــدًا  فــى أمــاكن االمتحــان بكليــات الجامعــة ومعاهــدها، تمهي

 .للعرض على مجلس الجامعة
 

 كلية الهندسة
عالء احمد محمد الكريرى المقيد بدرجة الدكتوراه /الموافقة علي ايقاف الطالب الفلسطيني

 ٣٠/٩/٢٠١٤حتى  ١/٣/٢٠١٤اعتبارا من  ٢٠١٢/٢٠١٣بالكلية للعام الجامعي 
 االمنية نظرا لظروف المعبر) باقي العام االول (

 

 :كلية العالج الطبيعى
إبــراهيم عبــد اهللا عنبــه ـ بدرجــة الماجســتير بالكليــة / الموافقــة علــى إعــادة قيــد الطالــب -١

 واســـــــــــــــــــــتثناؤه مــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــرط مـــــــــــــــــــــرور ٢٠١٣/٢٠١٤للعــــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــــامعى 



 

 

 مـــــن دراســـــة الفصـــــل الدراســـــى الثالـــــث دورعـــــام علـــــى شـــــطب القيـــــد مـــــع إعفـــــاؤه 
 ـ  ٢٠١٢إبريل 

محمـد علـى محمــد أبـو الخــير ـ بدرجـة الماجسـتير / الموافقـة علـى إعـادة قيـد الطالـب
 ـ مع إعفاؤه من الفصول الدراسية الثالثة  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكلية للعام الجامعى 

 :إدارة الجامعة
بشــأن تعــديل منظومــة أفضــل رســالة المعروضــة مــذكرة قــرر المجلــس الموافقــة علــي ال

 ـ ) دكتوراه ـ ماجستير(علمية 
 

 بحــــــوث
 

 :المعهد القومى لألورام
اختبار مسحى " مذكرة بشأن الحساب الختامى للمشروع البحثى الموافقة علي 

لإلكتشافالمبكر لسرطان القولون والمستقيم فى المصريين بإستخدام الحمض 
مع إخطار الجهاز الذى أجرى بالمعهد القومى لألورام " فى عينات البراز النووى

 .المركز للمحاسبات
 

 
 


