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 محضر اجتماع
 مجلس الدراسات العليا والبحوث

 ١٦/٩/٢٠١٤بتاريخ ) ٣٢٦(الجلسة رقم 
 عقد مجلـس الدراسات العليا والبحوث اجتماعه السادس والعشرين بعد الثالثمائة 
 ١٦/٩/٢٠١٤الموافق فـي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الثالثاء   

بمبنى إدارة الجامعة بالجيزة برئاسة السيد األستاذ " 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 / استھل السيد األستاذ الدكتور
 العليا والبحوث ورئيس المجلس ـ بالترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر

ك أعاده هللا على األمة وتوجيه التھنئة بمناسبة قرب حلول عيد األضحى المبار
اإلسالمية بالخير واليمن والبركات كما قدم التھنئة ببداية العام الجامعى الجديد 

٢٠١٤/٢٠١٥. 
 توجيه الشكر للسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر على ما بذلوه من جھد متميز •

 .٢٠١٣/٢٠١٤خالل العام الجامعى 
 : الترحيب والتھنئة بالسادة األساتذة •
 .أحمد وجدى محمد عبد الدايم ـ وكيل كلية الھندسة/ الدكتور -
 .عبير سعد زغلول ـ قائم بأعمال وكيل كلية التمريض/ الدكتورة -
 .إيھاب محمد حسن أبو عيش ـ وكيل كلية التجارة/ الدكتور -
 .أيمن محمد محمد على ميدان ـ وكيل كلية دار العلوم/ الدكتور -

 .ضاء بالمجلس الموقربمناسبة تعيين سيادتھم أع
 :وتوجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة •
ً (عمرو أمين محمد عدلى ـ وكيل كلية الھندسة / الدكتور -  ).سابقا
ً (زينب عبد الحليم عثمان ـ وكيل كلية التمريض / الدكتورة -  ).سابقا
ً (خيرى على مصطفى الجزيرى ـ وكيل كلية التجارة / الدكتور -  ).سابقا
ً (يسرى أحمد عبد هللا زيدان ـ وكيل كلية دار العلوم / تورالدك -  ). سابقا

 .على ما بذلوه من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھم بالمجلس الموقر
ھلدا آلبرت متى ـ وكيل كلية اآلداب للدراسات / توجيه الشكر للسيدة األستاذة الدكتورة •

ً (العليا والبحوث  عامين اعتباراً من جلسة شھر سبتمبر وأمين المجلس لمدة ) سابقا
على ما بذلته من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھا بالمجلس مع تقديم ٢٠١٢

 .تكريماً لسيادتھا درع الجامعة
جمال الدين عصمت ـ بضرورة تطوير العمل بالقطاع / كما أكد السيد األستاذ الدكتور •

ة مباشرة فى فترة نحتاج فيھا وأن التطوير بالدراسات العليا يخدم مصر بصور
 .للتطوير السريع واألفكار البناءه والغير تقليدية للنھوض بھذا القطاع
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وأشار سيادته لترتيب جامعة القاھرة بالنسبة للتصنيف الصينى واألسبانى ومدى  •
 .مسئولية الجامعة نحو الحفاظ عليه وتحسين ھذا التصنيف بإستمرار

أمين عام اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم  وتحدث سيادته عن خلو منصب •
وشروط التقدم لھذا المنصب وھى أن يكون " يونسكو ـ إليسكو ـ إيسيسكو"  والثقافة

ً منشوراً بدوريات علمية محكمة، ويكون له  أستاذاً بالجامعة، وأن يكون له إسھاما
ه، واإلجادة التامة مدرسة علمية من خالل إشرافه على رسائل الماجستير والدكتورا

مع العلم أن شغل ھذا المنصب ال يتطلب فيه التفرغ  .للغتين اإلنجليزية والفرنسية
 .٢٠/٩/٢٠١٤فى موعد غايته  التام، على أن تصلنا الترشحات

ً بالمنح المقدمة من الجانب الروسى و التخصصات المطلوبة وأعداد  • اإلحاطة علما
منھا على أن ترد الطلبات قبل الموعد المحدد  المرشحين حتى يتسنى لنا اإلستفادة

 .حتى يتسنى الرد على سفارة روسيا االتحادية ١٨/٩/٢٠١٤وھو 
تحدث األستاذ الدكتور رئيس المجلس عن مشروع التنمية بمحور قناة السويس  •

والمبادرة المقدمة من جامعة القاھرة للدعم الفنى والعلمى لمشروعات التنمية بمحور 
 .يس ومحاورھا الستقناة السو

 .إعداد الدراسات الخاصة بتعظيم الدخل اإلستثمارى للمشروع وتجنب الفواقد.١
التخطيط المتكامل للتجمع العمرانى بمنطقة محور التنمية ، إستخدام الطاقة .٢

 .المتجددة، محطات التحلية، والتكنولوجيا للتنمية
 .تنميةالتھيئة الصحية واالجتماعية للتوطين فى منطقة ال.٣
 .إستثمار الدراسات الجيوفيزيقية والجيولوجية والبيلوجية للمنطقة.٤
تھيئة المناخ التشريعى والتعاقدى لمشروعات التنمية بالمحور وطرح بدائل فض .٥

 .المنازعات الجاذبة لالستثمار ومن بينھا التحكيم
ى إدارة توظيف تقنيات تكنولوجيا المعلومات ونظم اإلتصاالت واإللكترونيات ف.٦

 .مشروعات المحور
وھذه المحاور ليست حصرية ولكنھا مقترحات ومن يريد أن يضيف إليھا فنحن نرحب 
به، ومن يريد االنضمام إلى لجنة الدعم الفنى يتقدم بورقتين لكل موضوع وعلى من 

سلوى عبد / لديه تصورات يتقدم بھا فى موعد غايته مجلس الجامعة القادم للسيدة
 .ى ـ مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوثالعاطى عشماو

ھدى محمد أنسى ـ وكيل كلية الحاسبات / تم اختيار السيدة األستاذة الدكتورة •
 .أميناً لھذه الجلسة والمعلومات

 
 المصادقـــات

 إدارة الجامعة
 )٣٢٥(بناء علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم -

 .١٤/٧/٢٠١٤بتاريخ 
بعد  ١٤/٧/٢٠١٤بتاريخ  )٣٢٥(المصادقة على محضر الجلسة رقم قرر المجلس 

 :ليصبح) ١٦(رقم  تصويب القرار
قرر المجلس الموافقة على شرط أن تكون المجلة العلمية تابعة لتصنيف " 

Thomson مع إستثناء قطاعى العلوم اإلنس ً انية حتى يمكن إعتبار النشر بھا دوليا
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واالجتماعية ويبدأ تفعيل ھذا القرار على الرسائل التى تسجل اعتباراً من سبتمبر 
٢٠١٤" 

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا / المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور -
فى .١٦/٩/٢٠١٤حتى  ١٥/٧/٢٠١٤والبحوث بالتفويض خالل الفترة من 

 :المجـاالت 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 الالئحـة-٤
 .الب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھاحـاالت منـح التفـرغ للطـ-٥
 .حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث-٦
 .إعــادة قيــد واستثنـاء مـن شـرط مـرور عـام على شطب القيد-٧
 االستثناء من شرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب-٨

 .درجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبولعلى السنة التمھيدية للتسجيل ل
 الموافقة على فرض مـواد تكميليـة لمعادلـة السنة التمھيدية للماجستير-٩

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

 ). دبلوم ـ ماجستير(منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان -١٠
 .اعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديث-١١
 إضافة المشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بإعفائھم من شرط-١٢

 .ستة أشھر على إضافة المشرف
 المد االستثنائى للعام الثالث كحد أقصى، مع ضرورة تشكيل لجنة الحكم-١٣

 .لثعلى الرسالة قبل نھاية العام الثا
 

 اتفاقيات تعاون
 كلية التجارة

وأكاديمية أخبار ) كلية التجارة(الموافقة علي بروتوكول التعاون بين جامعة القاھرة  -
 .اليوم ، تمھيداًللعرض على مجلس الجامعة

 
 كلية رياض األطفال

وكلية الشرق ) كلية رياض األطفال(الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة  -
للدراسات العليا بالسعودية ـ وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس العربى 
 .الجامعة

 
 إدارة الجامعة

الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن التعديالت المطلوبة من وزارة التعليم العالى  -
 على اإلتفاقيات ـ تمھيدا للعرض علي مجلس  الجامعة
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نماذج من مذكرات التفاھم ) ٣(عرض عدد  الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن -
ً للتعديالت  مع الجامعات األخرى بعد تعديلھا باإلدارة العامة للعالقات الثقافية طبقا

باللغة العربية ) تعديل بند المدة ـ إضافة بند تسوية المنازعات(الواردة من الوزارة 
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة ،واإلنجليزية 

 
 حــئديل لواــتع

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

الموافقة علي اقتراح كليتى االقتصاد والعلوم السياسية وطب قصر العينى على تعديل  -
من الالئحة الداخلية لبرنامج ) ١،٣(والبند السادس رقم ) ١(البند الرابع رقم 

علوم الماجستير المھنى فى اقتصاديات الصحة بالتعاون بين كليتى االقتصاد وال
 .السياسية وطب قصر العينى تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 إدارة الجامعة

رئيس قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية . د.الموافقة علي خطاب المعروض أ -
ومدير المكتبة المركزية الجديدة بشأن القواعد التنظيمية والئحة العمل بمركز  اآلداب

على أن يكون مركز خدمى بحثى يتبع قطاع .واآلداب ـ القاسمى للثقافة والفنون
 .الدراسات العليا والبحوث، تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة

 
 شئون الطالب

 كلية الحقوق
 المستشار الثقافى بسفارة الجمھورية اليمنية بإيقاف قيد. د.بناء علي خطاب السيد أ -

للعام  بدرجة الدكتوراة بكلية الحقوق تھانى على يحيى زياد ـ المقيدة/ الطالبة اليمنية
التى تمر  نظراً للظروف ٢٠١٠/٢٠١١عن العام الجامعى  ٢٠٠٨/٢٠٠٩الجامعى 

 .بھا البلدين 
 .لدراسة موقف الوافدين عامةً  قرر المجلس عرض الموضوع على مجلس الجامعة

 
 كلية التجارة

توراه المھنية الموافقة على إستحداث تخصص إدارة المخاطر فى برنامج الدك -١
DBA  اعتباراً من السنة الثانية ضمن تخصصFinance and Risk 

Management  ًعلى أن تكون السنة األولى دراسة عامة ـ تمھيدا 
 .للعرض على مجلس الجامعة

الموافقة على إستحداث تخصص إدارة المخاطر فى برنامج الماجستير المھنى  -
MBA صص اعتباراً من السنة الثانية ضمن تخFinance and Risk 

Management  ًللعرض على  على أن تكون السنة األولى دراسة عامة ، تمھيدا
 .مجلس الجامعة
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 كلية التمريض
فاطمة محمود مصطفى ـ بدرجة الماجستير بالكلية / الموافقة على إعادة قيد الطالبة -

يث سبق مع إعفاؤھا من الفصول الدراسية الثالث ح ٢٠١٠/٢٠١١للعام الجامعى 
 .دراستھا والنجاح فيھا

 
 كلية الصيدلة

بناء علي اقتراح الكلية عدم الموافقة على قرار المجلس األعلى للجامعات بشأن  -
 معاملة شھادة البورد األمريكى لدرجة الماجستير فى الصيدلة اإلكلينيكية 

ة قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة القطاع الطبى بالجامعة، تمھيداً لمخاطب
 .بالمجلس األعلى للجامعات لجنة القطاع الطبى

 
 كلية العالج الطبيعى

أمجد فرج عبد الحميد ـ بدرجة الماجستير بالكلية / الموافقة على إعادة قيد الطالب -
مع إعفاؤه من الفصول الدراسية الثالث حيث سبق  ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى 

 دراستھا والنجاح فيھا ـ 
اح الكلية على إعادة قيد الطالب محمود الدسـوقى ـ بدرجة الموافقة علي اقتر -

مع إعفاؤه من الفصلين الدراسيين  ٢٠١٣/٢٠١٤الماجستير بالكلية للعام الجامعى 
 الثانى والثالث حيث سبق دراستھما والنجاح فيھما ـ 

ھند محمـد طـه نصار ـ بدرجة  الماجستير بالكلية / الموافقة على إعادة قيد الطالبة -
مع إعفاؤھا من الفصلين الدراسيين الثانى والثالث  ٢٠١٣/٢٠١٤للعام الجامعى 

 حيث سبق دراستھما والنجاح فيھماـ 
 
 عھد الدراسات والبحوث واإلحصائيةم
بناء علي المذكرة بشأن تقديم الطالب المسجل للرسالة العلمية بمعھد الدراسات  -

أنھا من إنتاجه الشخصى مع تحمله  إقرار) ماجستير ـ دكتوراه(والبحوث اإلحصائية 
 .ذلك كافة المسئوليات المتربية على

شريف سيد كامل ـ وكيل كلية الحقوق / قرر المجلس إحالة الموضوع لألستاذ الدكتور
 .للدراسات للدراسات العليا والبحوث

 
 إدارة الجامعة

لين على بناء علي المذكرة المعروضة بشأن تعديل تكلفة الشھادة األصلية للحاص -
 لتحريرھا من اإلدارة العامة للدراسات العليـا ) الماجستير والدكتوراه والدبلوم(شھادة 

 .أمين الجامعة المساعد للشئون المالية قرر المجلس عرض الموضوع على السيد
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 ةـون ماليـشئ
 كلية العالج الطبيعى

لبة الدراسات العليا الموافقة على رفع قيمة المساھمات المالية نظير الخدمات لط -
للعرض على مجلس الجامعة مع  ـتمھيداً  ٢٠١٤/٢٠١٥إبتداء من العام الجامعى 

 .التوصية بدراسة المساھمات من قبل لجان القطاعات المختلفة
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


