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 محضر اجتماع
 س الدراسات العليا والبحوثمجل

 ١٥/١٠/٢٠١٤بتاريخ ) ٣٢٧(الجلسة رقم 
 
 عقد مجلـس الدراسات العليا والبحوث اجتماعه السابع والعشرين بعد الثالثمائة 

فـي تمام الساعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الثالثاء الموافق 
الجيزة برئاسة بمبنى إدارة الجامعة ب" أحمد لطفى السيد"بقاعة  ١٥/١٠/٢٠١٤

جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا / السيد األستاذ الدكتور
 والبحوث ورئيس المجلس، وحضور كل من السادةاعضاء المجلس

 رئيس المجلس االجتماع/ افتتح السـيد األستاذ الدكتور
 "بســم هللا الرحمـن الرحيــم " 

 ـــــــــــــــــــــــ
جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات / لسيد األستاذ الدكتوراستھل ا

العليا والبحوث ورئيس المجلس ـ بالترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس 
 .٢٠١٤/٢٠١٥بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد  الموقر،

 عن شغل منصبوزير التعليم العالى ـ بشأن اإلعالن . د.اإلحاطة علماً بكتاب السيد أ •
 مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وھى إحدى المنظمات المتخصصة والمنبثقة

 .٢٠١٤ديسمبر  ١٠عن جامعة الدول العربية فى موعد غايته 
 اإلحاطة علماً بالملتقى الفكرى بين رؤساء الجامعات المصرية واإلندونيسية نحو •

 بالقاھرة" يم العالى بين مصر وإندونيسيامجموعة العمل المشترك فى التعل"تأسيس 
إيھاب محمد حسن أبو / ، حيث تم عرض من السيد األستاذ الدكتور٢٠١٤سبتمبر  ١٨

 .عيش لملخص اللقاء وفى كيفية استفادة الجامعة منھا
ً بخطاب السيد أ • إيھاب محمد حسن أبو عيش ـ وكيل كلية التجارة . د.اإلحاطة علما

حوث ـ بشأن الطالب الوافدين المتأخرين فى سداد المصروفات للدراسات العليا والب
 بكلية التجارة،

وطلب استكمال ھذه المعلومات بالنسبة للكليات األخرى ودور كلية التجارة فى تقديم 
الدعم الفنى والعلمى المطلوبين لتنمية مشروعات محور قناة السويس، تم عرض 

 المحاور المختلفة
ھا جامعة القاھرة والتى تم إرسالھا لھيئة قناة السويس التى تقدمت ب) محاور ٧(

 .وزارة التعليم العالى
 أحمد مرسى مصطفى ـ وكيل المعھد القومى لألورام. د.اإلحاطة علماً باعتذار السيد أ •

لمركز  بسبب سفره إلى اإلردن مدعو كرئيس أحد الجلسات فى المؤتمر الدولى التاسع
 .٢٠١٤أكتوبر  ١٩ـ١٦ترة من الملك حسين لألورام خالل الف

ھدى محمد أنسى ـ وكيل كلية الحاسبات والمعلومات أميناً . د.اختيار السيدة أ •
 .للمجلس
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 المصادقـــات
 إدارة الجامعة

المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم  -
 .١٦/٩/٢٠١٤بتاريخ ) ٣٢٦(
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا / األستاذ الدكتورالمصادقة على قرارات  -

 .١٥/١٠/٢٠١٤حتى  ١٧/٩/٢٠١٤والبحوث بالتفويض خالل الفترة من 
 :فى المجاالت التالية 
 .تسجيــــل رسائـــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراه.١
 .إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه.٢
 .يد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاھدھـاتحديد مواع.٣
 .حـاالت مـد القـيد االستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة.٤
 .حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا.٥
 .حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث.٦
 .ــادة قيــد واستثنـاء مـن شـرط مـرور عـام على شطب القيدإع.٧
على  االستثناء من شرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب.٨

 .السنة التمھيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول
تيرأو الدكتوراه الموافقة على فرض مـواد تكميليـة لمعادلـة السنة التمھيدية للماجس.٩

 .فى ھذا الشأن مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق
 ). دبلوم ـ ماجستير(منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان .١٠
 .اعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديث.١١
 اصة بإعفائھم من شرطإضافة المشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه الخ.١٢

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

 .على الرسالة قبل نھاية العام الثالث
 

 مسائل تنظيمية
 إدارة الجامعة

وزير التعليم العالى بشأن قيام . د.االحاطة علما بالخطاب المعروض من السيد أ - 
الجامعة بإنشاء وحدة بحثية خدمية كمركز للمشروعات التنموية فى الدولة كى يستعان 

 بخدمات ھذه الوحدة فى خدمة مشروع محور تنمية قناة السويس 

 
 اتفاقيات تعاون

 كلية الطب البيطرى
وجامعة ) كلية الطب البيطرى(الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة  -

تمھيداً  بأمريكا فى برامج البحث والتعليم والتدريب وتتخذ اإلجراءاتلويزفيل كنتاكى 
 .للعرض على مجلس الجامعة
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 مھمات علمية
 كلية التجارة

المدرس (على محمود محمد فھمى / الموافقة على مد المھمة العلمية بكندا للدكتور -
 تب ـبدون مر ١/٩/٢٠١٤بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من ) بقسم المحاسبة

 
 كلية طب قصر العينى

 محمد سعيد/ الموافقة على مد المھمة العلمية بألمانيا للدكتور
 عبد المقصود ـ المدرس بقسم جراحة العظام بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً 

 بدون مرتب  ٢٦/١٢/٢٠١٥حتى  ٢٧/١٢/٢٠١٤من 
 :كلية الھندسة

وران محمد مجدى المدرس بقسم ن/ الموافقة على مد المھمة العلمية بكندا للدكتورة
الھندسة اإلنشائية بالكلية لمدة عام بدون مرتب على أن تحتسب الفترة من 

 والفترة) استكماالً للعام الثانى( ١٩/٥/٢٠١٥حتى  ١/٨/٢٠١٤
 ) فى نطاق العام الثالث( ٣٠/٧/٢٠١٥حتى  ٢٠/٥/٢٠١٥من 

  

 حــــتعديل لوائ
 

 كلية اآلداب
فقرة  ٢٨و "٨"فقرة  ٢٤(تجميد العمل بنص المادتين الموافقة على استمرار  -

الماجستير (من الالئحة الداخلية للكلية تحت بند شروط منح درجتى ") ١٢"
 .تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الجامعى ) والدكتوراه

 

 شئون الطالب
 

 كلية طب قصر العينى
إسالم محمد مدنى محمد ـ المقيد / طالببناء علي المذكرة المعروضة  بشأن حالة ال -

المستشار / بدرجة الماجستير بكلية طب قصر العينى فى ضوء فتوى األستاذ الدكتور
 القانونى للجامعة ـ 

إسالم محمد مدنى محمد ـ المقيد بدرجة / قرر المجلس عــدم الموافقة للطالب
بمد قيده عام  ٢٠٠٢ الماجستير فى عالج األورام بكلية طب قصر العينى دور أكتوبر

حتى مايو ونوفمبر  ٢٠٠٨من مايو ونوفمبر (سادس وأول وثانى وثالث استثنائى 
 ) .٢٠١٤حتى أكتوبر  ٢٠١١من أكتوبر (سنوات  ٣وايقاف قيده لمدة  ٢٠١١

 
 كلية االقتصاد والعلوم السياسية

المھنى أشرف إمبابى ـ فى متابعة برنامج الماجستير / الموافقة على استمرار الدارس -
المشترك بين كلية االقتصاد وبين كلية الدفاع (للدراسات السياسية االستراتيجية 

 .للعرض على مجلس الجامعة تمھيداً ) الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا
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 كلية الصيدلة
دينا مجدى عبد الحميد المقيدة بدرجة الماجستير فى / الموافقة على إيقاف قيد الطالبة -

 ٢٤/٣/٢٠١٤اعتباراً من  ٢٠٠٥/٢٠٠٦لصيدلية بالكلية للعام الجامعى العلوم ا
لمرافقة ) أشھرمن العام الرابع ٤+ شھور باقى العام الثالث  ٨( ٢٣/٣/٢٠١٥حتى 

 .للعرض على مجلس الجامعة الزوج، تمھيداً 
 

 إدارة الجامعة
ً بقرار مجلس الجامعة بتاريخ  - ة على القاضى بالموافق ٢٩/٩/٢٠١٤اإلحاطة علما

للطالب الوافدين ) جنيه فقط الغير ٢٠٠(فرض رسوم مقاصة للمادة الواحدة 
والراغبين فى اإللتحاق بكليات الجامعة ومعاھدھا من حملة المؤھالت العليا 

 والراغبين فى تحويل المسارـ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


