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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ( )346بتاريخ 2016/9/20
عقـــد مجلــس الدراســات العليــا والبحــوث اجتماعــر الســاد واالربعــي بعــد ال ما ــة
فـــم ممـــاع الســـاعة العا ـــرة والنصـــن مـــ وـــباال يـــوع ال ـــا الموافـــ 2016/9/20
بقاعة "أحمد لطفم السيد" بر اسة السيد االستاذ الدكتور /عمـرو أمـي محمـد عـدلم ـ ا ـ
ر يس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،وحضور كل م السادة اعضا المجلس.
افتتح السـيد االستاذ الدكتور /ر يس المجلس االجتماع.
" بســم هللا الرحمـ الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ

اســت ل الســيد االســتاذ الــدكتور /عمــرو أمــي محمــد عــدلم ـ ا ـ ر ــيس الجامعــة
للدراسات العليا والبحوث ور يس المجلس ـ بالترحي بالسادة االسـامةة أعضـا المجلـس
الموقر.
 م نئــة الســادة أعضــا المجلــس بمناســبة عيــد اال ــحم المب ـارك أعــادهللا هللا علــم االمــة
اإلس مية بالخير واليم والبركات.
 م نئــة الســيدة االســتاذة الــدكتورة /أمــل محمــد يوســن ـ وكيــل كليــة الع ـ الطبيعــم
للدراسات العليا والبحوث بمناسبة مجديد معيي سيادم ا بالمجلس.
 م نئة السيد االستاذ الدكتور /جمال محمد محمد حامة ـ وكيل كليـة التجـارة للدراسـات
العليا والبحوث بمناسبة معيي سيادمر عضواً بالمجلس.
 م نئة الـدكتور /حـا ع عبـد الجليـل منصـور ـ ر ـيس وـندو منميـة العلـوع الت نولوجيـا
بمناسبة معيي سيادمر عضواً بالمجلس.
 اإلحاطــة علمـا ً بخطــار اإلدارة العامــة للبع ــات بــو ارة التعلــيم العــالم بشـ مــنح م لــة
منفية ا ية لمدة ري (م ماريخ اإلب غ) لتسوية حاالت الدارسي المعلقـة والـةي
مجــاو ا المــدة المنصــوا علي ــا بالمبــدأ العــاع بقــرار اللجنــة التنفيةيــة للبع ــات بجلســة
 1993/11/23والةى ينص علم " بالنسبة للدارسـي علـم مـنح خصـية أو ممويـل
خــارجم أو فمفــا نــا م " أال ين ـر فــم طلبــات اعتمــاد فجــا ام م الدراســية مـ اللجنــة
التنفيةية للبع ات مالم يستوفوا االورا المطلوبة لإلجا ة قبـل سـفرهم للخـار ويجـو
أ ين ــر فــم اعتمــاد اإلجــا ة بعــد الســفر فــم حالــة وجــود جــرو مقتن ـ ب ــا اللجنــة
التنفيةيــة للبع ــات بشــرط أ ي ــو ذلــم خ ـ ل العــاع االول للقبــول أو القيــد للموفــدي
للــدكتوراهللا ،وخ ـ ل ســتة ـ ور للموفــدي للحصــول علــم الماجســتير أو لجم ـ المــادة
العلمية أو للتدري .
 كما محدث االستاذ الدكتور ر يس المجلس عـ لليـات قبـول طـ ر الدراسـات العليـا فـم
حالة يادة عدد المتقدمي ع العدد االقصم الـةى يم ـ قبولـر فـم البر ـامت (امتحـا
قبول علم سبيل الم ال) .
وفم هةا الصدد قرر المجلس مش يل لجنة م السادة االسامةة  :ـ


الدكتورة  /أمـــل محمـــد يوسـن
الدكتورة  /عبيــر سعـــد غلــول

وكيــل كليــة العــ الطبيعم
وكيــــل كليـــة التمريــض

(مقرراً)
(عضواً)
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(عضواً)
(عضواً)
(عضواً)

الدكتور /أحمد وجدى محمد عبد الدايــم وكيــــل كليـــة ال ندســة
وكيـل كليــــة دار العلـــوع
الدكتور /أيم محمد علم محمد ميــدا
وكيــــل كليــة اإلعــــ ع
الدكتور /بركـات عبد العـزيـز عبد هللا
الـــدكتورة  /مشـــيرة محمـــد عبـــد اللطيـــن وكيــــــــل كليـــــــة طــــــ الفـــــــم
(عضواً)
واالسنا
دهبر
لدراسة المو وع ومقديم مقرير بما منت م فليـر الدراسـة ،وعر ـر علـم المجلـس فـم
جلسة قادمة.
فعادة اإلحاطة علما بضوابط موقي اإلمفاقيات و البروموكوالت
اإلحاطة علما بخطار اإلدارة العامة للبع ات بو ارة التعليم العالم بش منح مدة منفيـة
ا ية لمدة ري لتسوية حاالت الدارسي المعلقة.
اإلحاطة علما بتطورات مي نة مح يم مشروعات جامعة القاهرة وموجير الشـ ر لـإلدارة
العامة للبحوث.
اإلحاطة علما بمتطلبات محديث قاعدة بيا ات اإلم ا ات المعملية لل ليات.
مم اختيار السيد االستاذ الدكتور /جمعـر محمـد عبـد المقصـود ـ وكيـل كليـة اا ـار أمينـا ً
للمجلس للعاع الجامعم .2017/2016









المصادقــــات
فدارة الجامعة
 المصــادقة علــم محضــر اجتمــاع مجلــس الدراســات العليـــا والبحــوث الجلســة رقــم( )345بتاريخ .2016/7/19
 المصــادقة علــم قــرارات االســتاذ الــدكتور /ا ــ ر ــيس الجامعــة للدراســات العليــاوالبحـــوث بــــالتفويض مـــ مجلــــس الدراســــات العليـــا والبحــــوث خـــ ل الفتــــرة مــــ
 2016/7/20حتم  2016 /9/20فم المجاالت التالية
 .1مسجــيل رســا ل المــاجستيـر والدكتــوراهللا.
 .2فلغا مسجيــل رســا ل المــاجستيـر والدكتــوراهللا.
 .3محديد مواعيد امتحا ات الدراسات العليا فم كليـات الجامعة ومعاهدهـا.
 .4حـــــاالت مـــــد القيـــــد االســـــت نا م لمـــــدة عـــــاع مـــــ خـــــار ال حـــــة وفقـــــا ً للقواعـــــد
واللوا ح المن مة بالجامعة.
 .5حـاالت منـح التفـرغ للطـ ر واالعتـةار عن ـا ومجديدها وف ا ا.
 .6حــاالت مــد القيــد االســت نا م للعــاع ال ــا م وال الــث وفقــا ً للقواعــد واللــوا ح المن مــة
بالجامعة.
 .7فعــــادة قيــــد واســــت نا مــــ ــــرط مــــرور عــــاع علــــم ــــط القيــــد وفقــــا ً للقواعــــد
واللوا ح المن مة بالجامعة.
 .8االســــت نا مــــ ــــرط عــــدع مــــرور أك ــــر مــــ خمــــس ســــنوات علــــم حصــــول الطالــــ
علـــم الســـنة التم يديـــة للتســـجيل لدرجـــة الماجســـتير والـــدكتوراهللا ،وذلـــم بعـــةر مقبـــول
وفقا ً للقواعد واللوا ح المن مة بالجامعة.
 .9الموافقــة علــم فــرد مـــواد م ميليــة لمعادلــة الســنة التم يديــة للماجســتير أو الــدكتوراهم
فرد رسوع م ميلية وف قرار مجلس الجامعة الساب فم هةا الش .
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منح الط ر فروة است نا ية لـدخول االمتحـا (دبلوع/ماجسـتير) وفقـا ً للقواعـد واللـوا ح
المن مة بالجامعة.
اعتمـاد قـيد الطـ ر ع سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث.
ف ـــــــافة المشـــــــر علـــــــم رســـــــا ل الماجســـــــتير والـــــــدكتوراهللا الخاوـــــــة ب عفـــــــا م
م رط ستة أ ر علم ف افة المشر .
المــــد االســـــت نا م للعــــاع ال الـــــث كحـــــد أقصــــم ،مـــــ ـــــرورة مشــــ يل لجنـــــة الح ـــــم
علم الرسالة قبل اية العاع ال الث وفقا ً للقواعد واللوا ح المن مة بالجامعة.

معديل لوا ح
المع د القومم لعلوع الليزر
 الموافقة علم معادلة مقديرات النجـاال فـم جـل ال حـة الداخليـة السـابقة للمع ـد فـم( )2006بتقديرات النجاال فم جل ال حة الداخليـة الجديـدة للمع ـد فـم ( )2016مـ
التقيد بنسبة الــ  %50كحـد أقصـم لعـدد السـاعات المعتمـدة المعفـاهللا ،مم يـداً للعـرد
علم مجلس الجامعة.

ئو الط ر
كلية ال ندسة
 بنا علم خطـار أ.د .وكيـل كليـة ال ندسـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـ اسـت ناالطال  /أحمد محمد السيد علم الدسوقم ـ المدر المساعد بقسم ال ندسة المعماريـة
ب ليــة ال ندســة م ـ ــرط مــرور عــامي م ـ مــاريخ االمتحــا الشــامل طبق ـا ً ل حــة
الداخلية بال لية ـ
قرر المجلس مش يل لجا الح م والمناقشة للطال فم و الخطار المعرود.
 بنا علم خطار أ.د .وكيـل كليـة ال ندسـة للدراسـات العليـا والبحـوث بشـ اسـتفتاالطال  /رين رؤ أمي مرجا ـ المدر المساعد بقسم ال ندسة المعمارية ب ليـة
ال ندســة مـ ــرط مــرور عــامي مـ مــاريخ االمتحــا الشــامل طبقــا ل حــة الداخليــة
لل لية.
قرر المجلس مش يل لجا الح م والمناقشة للطال فم و الخطار المعرود.

امفاقيات التعاو
كلية االقتصاد والعلوع السياسية

 الموافقــة علــم مجديــد م ـةكرة التفــاهم بــي جامعــة القــاهرة (كليــة االقتصــاد والعلــوعالسياسية) وجامعة هامبور (مع ـد القـا و واالقتصـاد) فـم مجـاالت البحـث والتعلـيم
والتبادل وبـرامت التـدري ذات االهتمـاع المشـترك ومتخـة اإلجـرا ات ،مم يـداً للعـرد
علم مجلس الجامعة.

كلية التخطيط اإلقليمم والعمرا م
 الموافقة علم مةكرة التفاهم بي جامعة القاهرة (كلية التخطيط اإلقليمم والعمرا ـم)وجامعة جدا سم الت نولوجيـة ببولنـدا فـم مجـاالت البحـوث والتعلـيم وبـرامت التـدري
ومتخة اإلجرا ات.
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فدارة الجامعة
 الموافقــة علــم مــةكرة التفــاهم بــي جامعــة القــاهرة وجامعــة ميرال ــد ب مري ـا ومتخــةاإلجرا ات ،مم يداً للعرد علم مجلس الجامعة.

دراسات عليا
كلية ط قصر العينم
 الموافقة علم فعفا الطالبة /أمنية محمد عبد المقصود ـ المقيـدة بدرجـة الماجسـتيربال لية م حضور وامتحا مادة الفيسولوجيا .

كلية الع

الطبيعم

 الموافقة علم فعفا الطالبة  /أمل عبد النبم عبـد العزيـز المقيـدة بدرجـة الماجسـتيربال لية م المواد التم سب دراست ا والنجاال في ا حيث لم يمر علي ا أك ر م خمـس
سنوات .

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقــة علــم (بــد الدراســة ببر ــامت الماجســتير الم نــم فــم ــب ات الحواســالســـحابية ومحديـــد م لفـــة الســـاعة المعتمـــدة  700جنيـــر مصـــرى ال غيـــر) مم يـــداً
للعرد علم مجلس الجامعة

المع د القومم لألوراع
 الموافقة علم ف افة مخصص الت نولوجيا الحيويـة فلـم مخصصـات الماجسـتير التـميم ـ قبــول الحاوــلي عليــر للقيــد بدرجــة الــدكتوراهللا فــم بيولوجيــا االوراع مخصــص
كيميا حيوية طبية وبيولوجية جز ية مم يدا للعرد علم مجلس الجامعة.

كلية الصيدلة

مسا ل مالية

 الموافقـة علـم رفـ قيمـة المســاهمات يـر خـدمات معليميــة وبح يـة بــد اً مـ العــاعالجــــــــــامعم  2017/2016مم يــــــــــداً للعــــــــــرد علــــــــــم مجلــــــــــس الجامعــــــــــة.

كلية الط البيطرى

 الموافقة علم يادة الرسوع المقررة ير االلتماسات والت لمات م الط ر إلعـادةرود الدرجات م  10جنير فلم  25جنير مم يداً للعرد علم مجلس الجامعة

كلية اإلع ع

 الموافقة علم معديل قيمة المصـروفات الدراسـية المسـتحقة فـم دبلـوع فدارة اإلعـ عواقتصـــــــاديامر باللغـــــــة اإل جليزيـــــــة مـــــــ مبلـــــــ ( )5000خمســـــــة اا جنيـــــــر
فلم مبل ( )7000سبعة اا جنير بـد اً مـ العـاع الجـامعم  2017/2016مم يـداً
للعرد علم مجلس الجامعة.
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 الموافقة علم مدريس دبلـوع فدارة اإلعـ ع واقتصـاديامر باللغـة العربيـة حيـث يـدرباللغة اال جليزية ومحديد مساهمامر بمبلـ  7000جنيـر علـم أ يـتم فـتح بـار القبـول
للدفعــة الجديــدة اعتبــارال م ـ العــاع الجــامعم  – 2017/2016مم يــدال للعــرد علــم
مجلس الجامعة.

فدارة الجامعة
 الموافقــة علــم المــةكرة المعرو ــة بش ـ خطــة المســاهمة بتــةكرة الســفر للســادةاالسامةة الزا ري االجا ل ليات الجامعة ومعاهدها للعاع الجامعم  2017/2016ـ
 بنا علم المةكرة بشـ معـديل القواعـد الماليـة للمسـاهمة فـم سـفر السـادة أعضـاهيئة التدريس فم قطاعات العلوع (الطبيـة ـ ال ندسـية ـ االساسـية) لحضـور مـتممرات
بالخار ـ
قـــرر المجلـــس الموافقـــة علـــم مقتـــرال الم تـــ الفنـــم مـــ فعفـــا ال يئـــة المعاو ـــة
والمدرســــي الــــةي مــــر علــــم معييــــن م ســــنتي علــــم أ يطبــــ القــــرار بــــد اً مــــ
 ،2017/1/1مم يداً للعرد علم مجلس الجامعة.

مقاريــر
مع د الدراسات والبحوث اإلحصا ية
 بش فعادة عرد مقريـر اللجنـة المشـ لة بقـرار مجلـس الدراسـات العليـا والبحـوثبجلستر المنعقدة بتاريخ  2015/11/24رداً علم الطل المقدع م السيد /عمر علـم
محمد دويدار ـ المدر المساعد بقسم اإلحصا الريا م بمع ـد الدراسـات والبحـوث
اإلحصا ية
قرر المجلس الموافقة علم التقرير المعرود ورفض الطل المقـدع مـ السـيد /عمـر
علم محمد دويدار

بحــــوث

كلية اا ار

 الموافقة علم المةكرة المعرو ة بش فجرا المشـروع البح ـم " البيئـات القديمـةوالتحـديات المسـتقبلية ـ حفريـات الحشـرات والحفـاج علـم االدلـة البيئيـة مـ المواقـ
اال رية " ب لية اا ار ب را االسـتاذة الـدكتورة /عـ محمـد عبـد العزيـز العجيـزى ـ
االستاذة بال لية وبتمويل م وندو العلوع والتنميـة الت نولوجيـة وفقـا ً لبنـود التعاقـد
بي الطرفي .

كلية الزراعة

 الموافقــــة علــــم المــــةكرة المعرو ــــة بشــــ فجــــرا المشــــروع البح ــــم " اإلدارةالمســتدامة لألرا ــم الزراعيــة " باال ــتراك م ـ جامعــات مصــرية وهــم (الزقــا ي
واإلســـ ندرية ودمن ـــور) وجامعـــات أجنبيـــة مـــ دول (فيطاليـــا وا جلتـــرا واليو ـــا )
 Erasmus +KA2ب ليــة الزراعــة ب ــرا االســتاذ الــدكتور /هــا م عبــد العزيــز
الشيمم عميد ال لية وبتمويل مـ االمحـاد االوروبـم وفقـا ً لبنـود التعاقـد بـي الطـرفي ،
ومتخة اإلجرا ات المتبعة فم هةا الش .

المع د القومم لعلوع الليزر

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – سبتمبر2016

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

 الموافقة علم المةكرة المعرو ـة بشـ فجـرا المشـروع البح ـم " مصـميم ومنفيـةج ا اإلرسال واالستقبال الضو م عبر اال ير لتطبيقات االمصـاالت الضـو ية المتقدمـة
(محسي اإلدا فم أ مة امصاالت الضو المر م فم االماك المغلقـة باسـتخداع ـاع
معدد المدخ ت والمخرجات للتقسيم التـرددى المتعامـد) بالمع ـد القـومم لعلـوع الليـزر
ب ــرا الــدكتور /موفي ـ اســماعيل موفي ـ المــدر بالمع ــد وبتمويــل م ـ أكاديميــة
البحث العلمم وفقا ً لبنود التعاقد بي الطرفي .
الموافقــة مــةكرة بش ـ فجــرا المشــروع البح ــم " ف شــا ــب ات الراديــو الســحابية
متجا سة باستخداع ـب ات النقـل االماميـة ذات التقنيـة المختلطـة ل مصـاالت الضـو ية
عبر االي روموجات المليمتر ال مة الجيل الخامس م االمصاالت المتنقلـة " بالمع ـد
القــومم لعلــوع الليــزر ب ــرا الــدكتور /موفيـ اســماعيل موفيـ ـ المــدر بالمع ــد
وبتمويل م أكاديمية البحث العلمم وفقا ً لبنود التعاقد بي الطرفي .

كلية اإلع ع

مسا ل عامة

 بنــا علــم اقتــراال ال ليــة الموافقــة علــم ف شــا ومفعيــل الــدبلوع الم نــم فــم اإل تــاالتليفزيو م بد اً م العاع الجامعم .2017/2016
قرر المجلس عرد المو وع علم لجنة قطاع العلوع االجتماعية ومفويض أ.د .ا ـ
ر يس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فم عرد المو وع علم مجلس الجامعة.

