
 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                      ٢٠١٤يونيو  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ً ـــسابع   ا
 

 مجلس الدراسات العليا والبحوث اعـــــضر اجتمــمح
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                      ٢٠١٤يونيو  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

 محضر اجتماع
 ت العليا والبحوثمجلس الدراسا

 ١٦/٦/٢٠١٤بتاريخ ) ٣٢٤(الجلسة رقم 
 ائةـــرين بعد الثالثمـــماعه الرابع والعشــعقد مجلـس الدراسات العليا والبحوث اجت 

 ١٦/٦/٢٠١٤فـي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم االثنين الموافق 
ئاسة السيد األستاذ بمبنى إدارة الجامعة بالجيزة بر" أحمد لطفى السيد"بقاعة 
جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس / الدكتور

 .المجلس، وحضور كل من السادة اعضاء المجلس
 رئيس المجلس االجتماع/ افتتح السـيد األستاذ الدكتور

 "بســم هللا الرحمـن الرحيــم " 
 ـــــــــــــــــــــــ

جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات / ستاذ الدكتوراستھل السيد األ
العليا والبحوث ورئيس المجلس ـ بالترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس 

 .الموقر
تھئنه السادة أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول شھر رمضان الكريم أعاده هللا  •

 .كاتوعلى األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبر عليكم
عمرو محمد أمين عدلى ـ وكيل كلية الھندسة للدراسات / تھئنه السيد األستاذ الدكتور •

 .العليا والبحوث بمناسبة تجديد تعيين سيادته عضواً بالمجلس
ھلدا ألبرت متى ـ وكيل كلية اآلداب للدراسات العليا / قامت السيدة األستاذ الدكتور •

اإلسترشادية للدراسات العليا لجامعة القاھرة،  والبحوث بتقديم عرض لمقترح الالئحة
 :وذلك بحضور لجنة الصياغة من خارج المجلس، وھم السادة األساتذة

 أستــــاذ بكليـــة الطــــب          منــى منصـــور/ الدكتورة
 أستــــاذ بكليـــة العلــــوم حامد محمد عمر فايـد/ الدكتور
 أستــــاذ بكليـــة العلــــوم    عماد محمود الزيـات/ الدكتور
 أستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية          محمــود السعــيد/ الدكتور
 مدير نظم المعلومات والبحوث العلمية         مجدى جـودة الســيد/ السيد
 ســكــرتيـــر اللجنــــــة  والء عبد المنعم أنـور/ السيدة

 ض بنوده بناءً ـــترح بعد تعديل بعـــء المجلس تم إقرار المقات مع أعضاــوبعد المناقش
 .على اقتراح السادة الحاضرين

جمال الدين عصمت ـ لجان القطاع بمناقشة / طالب السيد األستاذ الدكتور •
 .قبل عرضھا على مجلس الدراسات تسھيالً لإلجراءات وُسـرعتھا الموضوعات

 
 المصادقـــات

 إدارة الجامعة
دقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم المصا -

 .١٢/٥/٢٠١٤بتاريخ  )٣٢٣(
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نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا / المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور -
فى المجاالت ١٦/٦/٢٠١٤حتى  ١٣/٥/٢٠١٤والبحوث بالتفويض خالل الفترة من 

 التالية
 .ــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراهتسجيــــل رسائـ  -١
 .إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه  - ٢
 .تحديد مواعيد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاھدھـا-٣
 .حـاالت مـد القـيد االستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة٤
 .ـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھاحـاالت منـح التفـرغ للط٥
 .حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث٦
 .إعــادة قيــد واستثنـاء مـن شـرط مـرور عـام على شطب القيد٧
 االستثناء من شرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب٨

 .جة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبولعلى السنة التمھيدية للتسجيل لدر
 الموافقة على فرض مـواد تكميليـة لمعادلـة السنة التمھيدية للماجستير٩

 أو الدكتوراه مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق
 .فى ھذا الشأن

 ). دبلوم ـ ماجستير(منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان ١٠
 .ماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديثاعت١١
 إضافة المشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بإعفائھم من شرط١٢

 .ستة أشھر على إضافة المشرف
 المد االستثنائى للعام الثالث كحد أقصى، مع ضرورة تشكيل لجنة الحكم١٣

 .على الرسالة قبل نھاية العام الثالث
 

 فاقيات تعاونات
 إدارة الجامعة

الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة عموم إفريقيا معھد العلوم  -
األساسية والتكنولوجيا واالبتكار فى جامعة جوموكينياتا للزراعة وتتخذ اإلجراءات، 

 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
 لقاھـرة وجامعة قرطاج للتقنية بأسبانيا ـ الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة ا -

 .وتتخذ اإلجراءات، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة
الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة واألكاديمية الوطنية للبحث والتطوير  -

تمھيداً  فى مجاالت البحوث وبرامج التدريب بدولة اإلمارات وتتخذ اإلجراءات،
 .لس الجامعةللعرض على مج

الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة ومعھد جنيريشن للتدريب األھلى  -
 .بالكويت وتتخذ اإلجراءات، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة والجامعة اللبنانية الدولية بلبنان فى  -
 .جراءات، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعةالمجاالت العليمةـ وتتخذ اإل
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 كلية الھندسة
وكيل كلية الھندسة للدراسات العليا والبحوث بشأن عدم تجديد . د.بناء علي خطاب أ -

بروتوكول التعاون بين المجلس األعلى للجامعات ومجلس المراكز والمعاھد والھيئات 
 ـ  ٢٠١٤البحثية الذى أنتھـى العمل به بنھاية شھر فبراير 

ھلدا / قرر المجلس تشكيل لجنة من القطاعات المختلفة برئاسة السيدة األستاذ الدكتور
، وعضوية رؤساء )مقرراً (ألبرت متى ـ وكيل كلية اآلداب للدراسات العليا والبحوث 

لجان القطاعات بمناقشة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة، وتفويض 
ور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض السيد األستاذ الدكت

 .الموضوع على مجلس الجامعة
 

 كلية الحاسبات والمعلومات
) كلية الحاسبات والمعلومات(الموافقة علي اتفاقيات تعاون بين جامعة القاھرة  -

للعرض على مجلس  ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تمھيداً 
 .ةالجامع

 
 إدارة الجامعة

الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة ومعھد البحوث والدراسات العربية  -
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة بعد موافقة المستشار القانونى للجامعة عليھا

 
 مھمات علمية

 كلية الزراعة
اصرعثمان غانم ـ ن/ الموافقة على مد المھمة العلمية بكوريا الجنوبية للدكتور -

بدون  ٨/٥/٢٠١٤المدرس بقسم اإلنتاج الحيوانى بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من 
 مرتب ـ

 
 معھد البحوث والدراسات اإلفريقية

رحاب عثمان محمد / الموافقة على مد المھمة العلمية بالمملكة المتحدة للدكتورة  -
لمدة عام ثالث اعتباراً من عثمان ـ المدرس بقسم السياسة واالقتصاد بالمعھد 

 بدونمرتب ـ  ١٦/٧/٢٠١٤

 
 حـــل لوائــتعدي

 كلية العالج الطبيعى
من الالئحة الداخلية للدراسات العليا وفقاً ) ١٦،  ٩(الموافقة على تعديل المادتين  -

العلوم الطبية لدراسة  للساعات المعتمدةـ مع عرض الموضوع على لجنة قطاع
ما تنتھى إليه الدراسة مع تفويض السيد األستاذ الدكتور الموضوع وتقديم تقريرب
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نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس 

 .الجامعة
 

 كلية دار العلوم
الموافقة على األحكام اإلنتقالية لتطبيق الئحة الساعات المعتمدة بمرحلة الدراسات  -

للعرض على  الموافقة على اقتراح الكلية، تمھيداً  ٢٠١٤/٢٠١٥العليا للعام الجامعى 
 .مجلس الجامعة

 
 اآلثار كلية

الموافقة على تطبيق الفصل الصيفى لالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة  -
) جنيه ٥٠٠(على أن تكون رسوم الفصل الصيفى  ٢٠١٣/٢٠١٤من العام الجامعى 

ً للمقرر الواحد لجميع  برامج الدبلومات والماجستير تمھيداً للعرض خمسمائة جنيھا
 .على مجلس الجامعة

 
 طب البيطرىكلية ال

الموافقة على التعديالت المقترحة من لجنة قطاع الطب البيطرى بالمجلس األعلى  -
الساعات المعتمدة ، تمھيداً للعرض على مجلس ) مرحلة الدراسات العليا(للجامعات 
 .الجامعة

 دراسـات عليـا
 

 طب قصر العينى كلية
بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء درجة ماجستير تخصصى فى  -

قرر  ) طب طوارئ األطفال، أمراض قلب األطفال، طب نقل الدم(التخصصات اآلتيه 
 المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع

يض السيد العلوم الطبية لدراسة الموضوع وتقديم تقريربما تنتھى إليه الدراسة مع تفو
األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع 

 .على مجلس الجامعة

 
 كلية الھندسة

الموافقة على إنشاء ماجستير مھنى فى االلكترونيات واالتصاالت الكھربية مع قطاع  -
لخدمات  الشركة المصرية(وكذلك ) إدارة الشركة المصرية لالتصاالت(االتصاالت 

قطاع اإلتصاالت، " لخدمة " إلى كلمة  "مع " مع استبدال كلمة ) المحمول موبينيل
 . تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                      ٢٠١٤يونيو  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

 معھد الدراسات والبحوث التربوية
 بناء علي اقتراح المعھد الموافقة على تعديل قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث -

جيل الطالب بالمعھد قرر المجلس عرض بشأن تس ١/٧/١٩٨٧بالجامعة فى 
العلوم اإلنسانية لدراسة الموضوع وتقديم تقريربما تنتھى  الموضوع على لجنة قطاع

إليه الدراسة مع تفويض السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
  .والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة

 
 الطالب شئون

 كلية التمريض
فاطمة محمود مصطفى أحمد / قرر المجلس ارجاءالموافقة على إعادة قيد الطالبة  -

بدرجة الماجستير بالكلية واستثناؤھا من شرط مرور عام على شطب القيد مع 
إعفاؤھا من الفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا لحين حضور 

 ممثل الكلية

 
 كلية العالج الطبيعى

أمل عبد الرازق عبد الحميد السيد / لمجلس عدم الموافقة على إيقاف قيد الطالبةقرر ا -
لمدة عام رابع  ٢٠٠٦/٢٠٠٧المقيدة بدرجة الماجستير بالكلية للعام الجامعى 

 لظروف مرضھا ـ  ١٥/٥/٢٠١٣اعتباراً من 
جستير إيمان عبد الخالق السيوفى ـ المقيدة بدرجة الما/ الموافقة على تسجيل الطالبة -

مع إعفاؤھا من الفصول الدراسية حيث سبق  ٢٠١٢/٢٠١٣بالكلية للعام الجامعى 
 دراستھا والنجاح فيھا ـ 

مجدى شعبان كامل سليمان ـ بدرجة الماجستير / الموافقة على إعادة قيد الطالب -
واستثناؤه من شرط مرور عام على الشطب مع  ٢٠١٣/٢٠١٤بالكلية للعام الجامعى 

  لفصول الدراسية الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـإعفاؤه من ا
 
 معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية

جنيه  ١٠٠(الموافقة على أن تكون رسوم المواد التكميلية للطالب الوافدين -
اعتباراً من العام الجامعى ) جنيه استرلينى ٤٠٠(لكل مقرر بحد أقصى ) استرلينى
على لجنة قطاع العلوم الھندسية لدراسة  مع عرض الموضوع ٢٠١٤/٢٠١٥

الموضوع وتقديم تقريربما تنتھى إليه الدراسة مع تفويض السيد األستاذ الدكتور 
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس 

 .الجامعة

 
 إدارة الجامعة

قية الخاصة بدعم قرر المجلس سحب المذكرة بشأن االستفسار حول مدة االتفا -
 الطالب اليمنيين،وتحديد نسبة الدعم لھم ـ 
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 بحــــــوث
 كلية العلوم

كھدف  ١-سيندكان"الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشروع البحثى  -
بكلية العلوم " عالجى جديد للخاليا الجذعية المفترضة فى سرطان الثدى اإللتھابى

يف عبد العزيز إبراھيم ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من شر/ بإشراف األستاذ الدكتور
   .بين الطرفين صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وفقاً لبنود التعاقد

 
 كلية الصيدلة

صياغة وتقييم "الموافقة علي المذكرة المعروضةبشأن إجراء المشروع البحثى  -
ر اإلنترفيرون لعالج التھاب تركيبات نانوية معدلة السطح تستھدف الكبد ومحملة بعقا

مدحت عبد الحميد / بكلية الصيدلة بإشراف األستاذ الدكتور)" ج(الكبد الفيروسى 
وفقاً  الغباشى ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية

 .لبنود التعاقد بين الطرفين
 

 كلية الھندسة
تركيبات األغشية "جراء المشروع البحثى الموافقة علي المذكرةالمعروضة بشأن إ -

الرقيقة من األكاسيد المعقدة عديدة الوظائف وتطبيقاتھا فى أجھزة األوبتوالكترنك 
ً إلى كونھا معادن موصلة  النانونية ذات خاصية التحول من كونھا عازلة كھربيا

محمد  محمد/ بكلية الھندسة بإشراف األستاذ الدكتور" كھربية فى زمن الفيمتوثانية
محمود ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية وفقاً لبنود 

 .التعاقد بين الطرفين
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


