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 محضر اجتماع

 مجلس ال راسات العليا والبحوث
 21/6/2016( بتاريخ 344الجلسة رقم )

 

ـــةعقــــ  مج ـــا والبحـــوث اجتماعـــه الرابـــع واألربعـــين بعـــ  الثالثما  ـــس ال راســـات العلي  ل

ــــا  ــــاء الموا  ــــوم الثالث ــــن صــــباي ي ــــة عشــــر م ــــام الســــاعة الحادي ــــى تم  21/6/2016 

بقاعة  أحم  لطفى السي   بر اسة السي  األستاذ ال كتور/ عمـرو أمـين محمـ  عـ لى ـ نا ـب 

 .ر كل من السادة اعضاء المجلسر يس الجامعة لل راسات العليا والبحوث، وحضو
 

 ا تتح السـي  األستاذ ال كتور/ ر يس المجلس الجتماع
   بســم ى الرحمـن الرحيــم  

 ـــــــــــــــــــــــ

اســتهل الســي  األســتاذ الــ كتور/ عمــرو أمــين محمــ  عــ لى ـ نا ــب ر ــيس الجامعــة 

لسـادة األسـاتذة أعضـاء المجلـس لل راسـات العليـا والبحـوث ور ـيس المجلـس ـ بالترحيـب با

 الموقر.

  تهنئة السادة أعضاء المجلس بشهر رمضان الكـريم أعـادل ى علـى األمـة انسـالمية بـالخير

 واليمن والبركات. 

  تهنئــة الســي  األســتاذ الــ كتور/ إيهــا  محمــ  حســن أبــوعيب ـ لصــ ور قــرار تعيــين ســيادته

  عمي ا  لكلية التجارة مع التمنيات بالتو يا.

  تهنئـة السـي / هشـام عبـ  الجـواد، و السـي / عمـرو البلتـاجى ـ لصـ ور قـرارات تعيينهمـا  ـى

  وةيفة أمين الجامعة المساع  مع التمنيات بالتو يا.

  التمكيــ  علــى اننتهــاء مــن إعــالن نتــا ا إمتحانــات دور مــايو لل راســات العليــا منتصـــ شــهر

 .يوليوعلى األكثر

 .د/ م ير مركز تنمية ق رات أعضاء هيئـة التـ ريس والمتضـمن انحاطة علما  بخطا  السي  أ

أنه تفعيال  لتوجيه معالى أ.د/ جـابر جـاد نصـار ـ ر ـيس الجامعـة بت شـين برنـاما لـ عم اللغـة 

العربيــة ور ــع كفــاءة غيــر المتخصصــين مــن الطــال  والبــاحثين بال راســات العليــا والكــوادر 

لمشــروع بمركــز تنميــة قــ رات أعضــاء هيئــة انداريــة بالجامعــة تــم عقــ  اجتمــاع تحضــيرى ل

( مكــون مــن أســاتذة بكليــات دار العلــوم واعدا  وال راســات FLDCالتــ ريس بالجامعــة )

 العليا للتربية لمناقشة المو وع.

  ــا ــوم لل راســات العلي ــل كليــة العل ــراهيم نصــار ـ وكي ــار الســي  أ.د/ ممــ وي محمــ  إب تــم اختي

 والبحوث أمينا  لهذة الجلسة

 المصادقـــات
 إدارة الجامعة

ــم  - ـــا والبحــوث الجلســة رق ــس ال راســات العلي ــاع مجل ــي محضــر اجتم المصــادقة عل

( 8وذلــط بعــ  إجــراء التصــويب علــى المو ــوع رقــم) 22/5/2016بتــاريخ  (343)

اتفاقية برناما التعليم الـ ولى مـا بـين مجلـس الحكـام لنظـام جامعـة جورجيـا  بإ ا ة:

 لم ة ثالث أعوام   
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دقة علــى قــرارات األســتاذ الــ كتور/ نا ــب ر ــيس الجامعــة لل راســات العليــا المصــا -

والبحـــوث بــــالتفوي  مـــن مجلــــس ال راســــات العليـــا والبحــــوث خـــالع الفتــــرة مــــن 

  ى المجالت التالية: 21/6/2016ى حت 23/5/2016
 

 تسجــيل رســا ل المــاجستيـر وال كتــورال. .1

 ل كتــورال.إلغاء تسجيــل رســا ل المــاجستيـر وا .2

 تح ي  مواعي  امتحانات ال راسات العليا  ى كليـات الجامعة ومعاه هـا. .3

 حـــــالت مـــــ  القيـــــ  الســـــتثنا ى لمـــــ ة عـــــام مـــــن خـــــارج الال حـــــة و قـــــا  للقواعـــــ  .4

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 حـالت منـح التفـرغ للطـال  والعتـذار عنهـا وتج ي ها وإنها ها. .5

نا ى للعــام الثــانى والثالــل و قــا  للقواعــ  واللــوا ح المنظمــة حــالت مــ  القيــ  الســتث .6

 بالجامعة.

 إعــــادة قيــــ  واســــتثناء مــــن شــــرط مــــرور عــــام علــــى شــــطب القيــــ  و قــــا  للقواعــــ  .7

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 الســـتثناء مـــن شـــرط عـــ م مـــرور أكثـــر مـــن خمـــس ســـنوات علـــى حصـــوع الطالـــب .8

 ســتير والــ كتورال، وذلــط بعــذر مقبــوععلــى الســنة التمهي يــة للتســجيل ل رجــة الماج

 و قا  للقواع  واللوا ح المنظمة بالجامعة.

ــــة للماجســــتير أو  .9 ــــة الســــنة التمهي ي ــــة لمعادل ــــر  مـــــواد تكميلي ــــى   ــــة عل الموا ق

 ال كتوراهمع  ر  رسوم تكميلية و ا قرار مجلس الجامعة السابا  ى هذا الشمن.

ــنح الطــال   رصــة اســتثنا ية لــ خوع المتحــان ) .10 ــا  للقواعــ  م دبلوم/ماجســتير( و ق

 واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 اعتمـاد قـي  الطـال  عن سنـوات سابقـة بموا قـة مجلـس كليـة حـ يل. .11

ـــــا هم .12 ـــــ كتورال الخاصـــــة بإعف ـــــى رســـــا ل الماجســـــتير وال  إ ـــــا ة المشـــــرر عل

 من شرط ستة أشهر على إ ا ة المشرر.

ـــ  أقصـــى، مـــ .13 ـــ  الســـتثنا ى للعـــام الثالـــل كح ـــمالم  ع  ـــرورة تشـــكيل لجنـــة الحك

 على الرسالة قبل نهاية العام الثالل و قا  للقواع  واللوا ح المنظمة بالجامعة.

 

 تعاونالاتفاقيات 
 كلية الهن سة

الحاطة علما بعق  اتفاق بين جامعة القاهرة )كلية الهن سة( وشـركة  ودا ـون دلتـا ـ  -

 .( Wi-Fiلتق يم خ مات الواى  اى )
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 معةإدارة الجا
الموا قــة علــي المــذكرة المعرو ــة بشــمن تج يــ  اتفاقيــة التبــادع العلمــى بــين جامعــة  -

ــو ـ اليابــان )مركــز  ــاهرة )مركــز ال راســات الشــرقية( وجامعــة دوشيشــا ـ كيوت الق

الجراءات تمهيـ ا للعـر   وتتخذ ال راسات المتع دة المو وعات لسديان التوحي ية(

 .علي مجلس الجامعة
 

 تع يل لوا ح
 كلية اعثار

( من الال حة ال اخليـة للكليـة نظـام السـاعات المعتمـ ة 5الموا قة على تع يل المادة ) -

ـــــ ا   ـــــة تمهي ـــــة اعثاري ـــــوم البيئ ـــــاما عل ـــــوع ببرن  والخاصـــــة بالشـــــروط العامـــــة للقب

 للعر  مجلس الجامعة.

 

 كلية التربية للطفولة المبكرة
( ب رجـة الماجسـتير والمـادة 7بنـ  )( 15الموا قة على تع يل خطم مادى  ى المادة ) -

 ( بن  ب رجة ال كتورال بالكلية تمهي ا  للعر  مجلس الجامعة.16)
 

 

 شئون الطال 
 كلية العالج الطبيعى

بشمن اللتماس المق م من الطالبة/ سارة صـالي الـ ين المعرو ة علي المذكرة بناء  -

يعــــى للعــــام الجــــامعى عبــــ  المجيــــ  المقيــــ ة ب رجــــة الماجســــتير بكليــــة العــــالج الطب

ــانونى  2012/2013 ــوى المستشــار الق لســتكماع إجــراءات مناقشــتها  ــى  ــوء  ت

 .للجامعة

قــرر المجلــس الموا قــة علــى تشــكيل لجنــة الحكــم للطالبــة المــذكورة  ــي  ــوء  تــوى 

 .المستشار القانونى للجامعة
 

 كلية الهن سة
الســورى/ بشــار إبــراهيم  الموا قــة علــى شــطب وإعــادة قيــ  )للمــرة الثالثــة( للطالــب -

مع استثنا ه من شرط مـرو  2015/2016حسن ـ بتمهي ى الماجستير للعام الجامعى 

 عام على شطب القي  نظرا  لظرور قهرية.
 

 
 

 معه  ال راسات والبحوث الحصا ية
الموا قة علـى مـنح الطالـب / أحمـ  سـمير شـحات حامـ  المقيـ  بتمهيـ ى الماجسـتير  -

  2015/2016 رصة استثنا ية أخرى للعام الجامعى  2013/2014للعام الجامعى 
 

 كلية ال راسات العليا للتربية
اللتمـاس المقـ م مـن الباحـل السـورى/ عبـ  ى محمـ  الجنيـ  ـ المقيـ  ب رجـة  بشمن -

ال كتورال بكلية ال راسات العليا للتربية لمعاملته معاملة الباحثين المصريين  ى النشر 

 .المو وع على المكتب الفنى لنا ب ال راسات العليا والبحوثالعلمى بع  عر  
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المو ـوع لهيئـة علـى أن يتـرك  قرر المجلس ع م الموا قة على اللتمـاس المعـرو 

 التحرير بكل مجلة على ح ة لتخاذ ما ترال  ى الحالت التى تستحا ال عم.

 

 وثـــبح
 كلية اعدا 

ـــي المـــذكرة المعرو ـــة بشـــمن مـــ  - ـــاما  الموا قـــة عل  تـــرة ســـريان مشـــروع  برن

الماجستير المشترك )األوروبى ـ المصـرى(  ـى اللغـة والثقا ـة األسـبانية بـين جامعــة 

سالمانكا ـ جامعة القاهـرة بمشاركــة جامعــة عـين شـمس ـ األزهـر ـ حلـوان ـ المنيـا ـ 

سـتاذة انسـكن رية ـ بولونيـا ـ إيطاليـا وكـويمبرا ـ البرتغـاع  بكليـة اعدا  بإشـرار األ

الــــ كتورة / عبيــــر عبــــ  الســــالم وبتمويــــل مــــن برنــــاما التمــــبس األوروبــــى حتــــى 

14/12/2016. 
 
 

 كلية طب قصر العينى
بشمن مـ   تـرة العمـل بالمشـروع  اسـتعماع دواء المعرو ة الموا قة علي المذكرة  -

ديفيريبـــرون  ـــى األطفـــاع  بكليـــة الطـــب بإشـــرار األســـتاذة الـــ كتورة / آمـــاع محمـــ  

 .17/4/2017وى وبتمويل من التحاد الوروبى حتى البشال

 

 مسا ل تنظيمية
 إدارة الجامعة

بشـــمن مقتـــري زيـــادة رســـوم توثيـــا شـــهادات  المعرو ـــة مـــذكرةالموا قـــة علـــى ال -

وعلـى أن يـ  ع الطالـب الوا ـ  ما ـة جنيـه، تمهيـ ا  . )ال بلوم ـ الماجسـتير ـ الـ كتورال(

 للعر  مجلس الجامعة.
بشمن  توى أ.د. المستشار القانونى للجامعة عمـا المعرو ة مذكرة اَ بالالحاطة علم -

 .إذا كان عضو هيئة الت ريس المعار إعارة داخلية كاملة يعتبر محكم خارجى 

 على أن يتم تعميم المو وع على كليات الجامعة ومعاه ها.
ــى ال - بشــمن توصــية المكتــب الفنــى بخصــوص عــ م دعــم المعرو ــة مــذكرة بنــاء عل

 ,Omics Group, Academicforaضــور المــؤتمرات العلميــة التــى تنظمهــا ح

WASET   

قــرر المجلــس الموا قــة علــى التوصــية المعرو ــة، مــع التعمــيم علــى كليــات الجامعــة 

 ومعاه ها.
 

 
 

 
  

 

 

 


