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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ) (٣٣١بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٦
عق د مجل ـس الدراس ات العلي ا والبح وث اجتماع ه الواح د والثالث ين بع د الثالثمائ ة
ف ـي تم ام الس اعة الثاني ة عش رة ظھ ر ي وم االثن ين المواف ق  ٢٠١٥/٣/١٦بقاع ة
" أحمد لطفى السيد " بمبنى إدارة الجامع ة ب الجيزة برئاس ة الس يد األس تاذ ال دكتور /جم ال ال دين
عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المجلس ،وحضور كل من السادة
اعضاء المجلس

افتتح السـيد األستاذ الدكتور /رئيس المجلس االجتماع
" بســم ﷲ الرحمـن الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
اس تھل الس يد األس تاذ ال دكتور /جم ال ال دين عص مت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراس ات العلي ا والبح وث ورئ يس المجل س ـ بالترحي ب بالس ادة األس اتذة أعض اء
المجلس الموقر.
 تھنئ ة األس تاذة ال دكتورة /أم انى س عيدة س يد إب راھيم ـ بمناس بة تعي ين س يادتھا وكي ل
لمعھد الدراسات والبحوث التربوية.
 اإلحاطة علما ً باإليميل المرسل من الدكتور /عبد الرحمن ذكرى لإلعالن عن ف تح ب اب
التقدم لتمويل المشروعات البحثية )تمويل مشترك( مصرى ـ ألم انى ،علم ا ً ب أن أخ ر
موعد للتقدم  ١٨إبريل  ،٢٠١٥وتم إرسال اإليميل إلى المكت ب ال دولى وإل ى البواب ة
اإللكترونية.
 اإلحاطة علما ً بالمنح األلمانية المصرية قصيرة األجل:
 .١أول إعالن  ١٥فبراير ٢٠١٥حتى  ٣١مارس .٢٠١٥
 .٢إعالن ثان  ١سبتمبر  ٢٠١٥حتى  ١٥أكتوبر .٢٠١٥
 تم اإلعالن على البوابة اإللكترونية. أرسل إلى المكتب الدولى. أرسل إلى السادة الوكالء عن طريق اإليميل بتاريخ .٢٠١٥/٢/١٨ اإلحاطة علما ً باجتم اع اللجن ة المش كلة م ن الس ادة وك الء كلي ـات )الحق وق ـ التج ارة
دار العلوم( والس يدة /م دير إدارة الدراس ات العلي ا ي وم األح د المواف ق ،٢٠١٥/٣/٨
بن ا ًء عل ى ق رار مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث بت اريخ ف ى ٢٠١٤/١٢/١٥
لمراجعة الموضوعات الخاصة بالتفويض السيد أ.د .نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات
العليا والبحوث ،وقد أرتأت اللجنة اآلتى:
"الموافقة على جميع القرارات التى أصدرھا السيد أ.د .نائب رئيس الجامع ة لش ئون
الدراسات العليا والبحوث )بالتفويض( على أن يتم إضافة بند )وفقا ً للقواعد واللوائح
المنظمة بالجامعة فى كل بند من البنود الخاصة بالتفويض على االستثناءات(".
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المصادقـــات

المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم) (٣٣٠بتاريخ .٢٠١٥/٢/١٠
المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العلياوالبحوث بالتفويض خالل الفترة من  ٢٠١٥/٢/١١حتى ٢٠١٥/٣/١٦فى المجاالت
التالية:
 .١تسجيــــل رسائـــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراه.
 .٢إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه.
 .٣تحديد مواعيد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاھدھـا.
 .٤حـاالت مـد القـيد االستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة.
 .٥حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا.
 .٦حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث.
 .٧إعــادة قيــد واستثنـاء مـن شـرط مـرور عـام على شطب القيد.
 .٨االس تثناء م ن ش رط ع دم م رور أكث ر م ن خم س س نوات عل ى حص ول الطال ب
على السنة التمھيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول.
 .٩الموافق ة عل ى ف رض م ـواد تكميلي ـة لمعادل ـة الس نة التمھيدي ة للماجس تير
أو ال دكتوراه م ع ف رض رس وم تكميلي ة وف ق ق رار مجل س الجامع ة الس ابق
فى ھذا الشأن.
 .١٠منـح الطـالب فرصـة استثنائية لدخول االمتحان )دبلوم ـ ماجستير(.
 .١١اعتماد قيد الطالب عن سنوات سابقة بموافقة مجلس كلية حديث.
 .١٢إضافة المشرف على رسائل الماجستير وال دكتوراه الخاص ة بإعف ائھم م ن ش رط
ستة أشھر على إضافة المشرف.
 .١٣الم د االس تثنائى للع ام الثال ث كح د أقص ى ،م ع ض رورة تش كيل لجن ة الحك م
على الرسالة قبل نھاية العام الثالث.

إدارة الجامعة
الموافقة علي خطاب السيد أمين عام الجامع ة بش أن إستص دار ق رار بإنش اء مرك ز تنمي ةق درات أعض اء ھيئ ة الت دريس والقي ادات وح دة خدمي ة تدريبي ة العتمادھ ا
من وزارة المالية تدريبية تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة.
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تشكيل لجان ومجالس
بن اء عل ي الم ذكرة بش أن الكت اب ال دورى رق م ) (٢١لس نة  ٢٠١١م ن قط اعالحسابات والمديريات المالية وزارة المالي ة ف ى ض وء ق رار وزي ر المالي ة رق م )(٣٥
لس نة  ٢٠٠٩تع ديالً للم ادة ) (٢٦م ن الالئح ة التنفيذي ة للق انون رق م ) (١٢٧لس نة
 ١٩٨١بشأن المحاسبة الحكومية لتحديد طرق تحصيل اإليرادات
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيــل كليــة الحقـــوق
الدكتور /شـريف سـيد كامـل محمـد
)عضواً(
وكيــل كليـــة التجــارة
الدكتور /إيھاب محمد حسن أبو عيـش
وكي ل كلي ة االقتص اد
الدكتورة /مـاجـدة علـى صـالــح
)عضواً(
والعلوم السياسية
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراس ة م ع تف ويض الس يد أ.د.
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا والبح وث ف ى ع رض الموض وع عل ى مجل س
الجامعة.

مھمات علمية

كلية طب قصر العينى
الموافق ة عل ى م د المھم ة العلمي ة بأمريك ا لل دكتور /ماج د رمس يس ون يس حن ا)المدرس بقسم جراحة العظام( بالكلية م ع تغيي ر مق ر المھم ة العلمي ة ليك ون بجامع ة
شيكاجو بدالً من جامعة تولي د أوھ ايو عل ى أن تحتس ب الفت رة م ن  ٢٠١٤/٧/١حت ى
 ٢٠١٤/١٠/٣١تكمل ة للع ام الث انى بمرت ب والفت رة م ن  ٢٠١٤/١١/١حت ى
 ٢٠١٥/٧/٣١فى نطاق العام الثالث بدون مرتب ـ

إدارة الجامعة
الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن تحدي د م دة الت دريب والمھم ة العلمي ةبالخ ارج للھيئ ة المعاون ة بالقط اع الطب ى م ع التوص يةبأن ي تم تعميمھ ا عل ى كلي ات
الجامعة ومعاھدھا ،تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن تحدي د م دة الحص ول عل ى الماجس تيروالدكتوراه بالخارج بالقطاع الطبى ـ مع التوصية بأن يتم تعميمھا على كليات الجامعة
ومعاھدھا،تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

اتفاقيات تعاون
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
الموافق ة عل ي تجدي د م ذكرة التف اھم ب ين جامع ة الق اھرة )كلي ة االقتص اد والعل ومالسياسية( وجامعة المااليا تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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كلية اإلعالم
الموافقة علي بروتوكول التعاون بين جامعة القاھرة )كلية اإلع الم( ووكال ة األخب ارالعربية ) (ANAالمشترك مع التحفظ علي البند ) (٢-٤تمھي دا للع رض عل ي مجل س
الجامعة.

كلية اآلثار
الموافقة علي عقد اتفاق بين جامع ة الق اھرة )كلي ة اآلث ار( وجامع ة ب ادوا اإليطالي ةوتتخذ اإلجراءات ،تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
الموافقة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش ان ملح ق تش كيل لجن ة لتنفي ذ م ذكرة التف اھمالموقعة بين وزارة االتص االت وتكنولوجي ا المعلوم ات ووزارة البح ث العلم ى إلنش اء
مجمع لإلبتكار وري ادة األعم ال بالمنطق ة االس تثمارية التكنولوجي ة بالمع ادى تمھي داً
للعرض على مجلس الجامعة.
الموافقة علي بروتوكول التعاون بين جامعة القاھرة والمؤسسة المصرية لمكافح ةسرطان الثدى تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية دار العلوم

تعديــل لوائـــح

 بن اء عل ي الموافق ة عل ى تع ديل بع ض الم واد بالالئح ة الداخلي ة بنظ ام الس اعاتالمعتمدة )مرحلة الدراسات العليا(
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية لدراسته وتقدم تقرير
بما تنتھى إليه الدراسة مع تفويض األس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات
العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

دراسـات عليـا
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إنش اء برن امج الماجس تير المھن ى ف ىاقتص اديات النق ل والم وانى عل ى أن ي تم وض ع القواع د المنظم ة لھ ذا الماجس تير
بالتعاون مع الجھات المستفيدة مثل أكاديمية النقل البحرى ـ
قرر المجلس عرض الموض وع عل ى لجن ة قط اع العل وم اإلجتماعي ة لدراس ته وتق ديم
تقري ر بم ا تنتھ ى إلي ه الدراس ة ،م ع تف ويض األس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامع ة م ع التأكي د عل ى
أن ال يتحول الماجستير المھنى إلى أكاديمى.
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شئون الطالب
كلية الحقوق
 الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطالب ة /عطي ات س يد محم ود س يد ـ المقي دة بدرج ةال دكتوراه بالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠٠٥/٢٠٠٤لم دة ع ام ثال ث اعتب اراً م ن
 ٢٠١٣/٣/٨حتى  ٢٠١٤/٣/٨نظراً لظروف مرضية بأثر رجعي بش رط االنتھ اء م ن
أعمال الدكتوراة خالل عام من اآلن تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة.
 الموافقة علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلستهالمنعق دة بت اريخ  ٢٠١٤/١٢/١٥بش أن تجدي د ص الحية الرس الة للمناقش ة للم رة
السابعة للطالبة القطري ة /ب رفين ص الح محم د أحم د ـ المقي دة بدرج ة ال دكتوراه للع ام
الج امعى  ٢٠١١/٢٠١٠نظ راً لم رض ابنتھ ا عل ى أن يك ون ق رار لجن ة القط اع ھ ذا
التشكيل األخير وعليھا التقدم قبل بدء العام الدراسى القادم فى .٢٠١٥/١٠/١

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على إعادة قيد الطالبة /داليا محمد أيم ن س الم ـ بدرج ة الماجس تير بالكلي ةللعام الج امعى  ٢٠١٥/٢٠١٤م ع إعفائھ ا م ن الفص ول الدراس ية ال ثالث حي ث س بق
دراستھا والنجاح فيھا ـ
 الموافق ة عل ى إع ادة قي د الطالب ة /إيم ان محم د يس رى عب د الح ى فاي د بدرج ةالماجستير بالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠١٥/٢٠١٤م ع إعفائھ ا م ن الفص ول الدراس ية
الثالث حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ

كلية طب الفم واألسنان
 الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطال ب /أحم د مص طفى أحم د الب دراوى المقي د بدرج ةالماجس تير بالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠٠٩/٢٠٠٨لم دة ع امين س ابقين اعتب اراً م ن
 ٢٠١٢/٦/١لتكليفه بأعمال خاصة بالقوات المسلحة وذلك بأثر رجعي بشرط االنتھاء
من أعمال الماجستير خالل عام من اآلن تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة

كلية الھندسة
 الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطال ب الفلس طينى /ع الء أحم د محم د الكري رى ـ المقي دبدرج ة ال دكتوراه بالكلي ة للع ام الج امعى  ٢٠١٣/٢٠١٢لم دة
عام اعتباراً من  ٢٠١٤/١٠/١نظراً للظروف الحدودية بين دولة فلسطين ومصر

شئون ماليـة
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على زيادة رس وم المس اھمات نظي ر الخ دمات التعليمي ة )س اعات معتم دة(ببرامج الدراسات العليا ـ تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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كلية التجارة
 الموافقة على تعديل نظ ام س داد مص روفات ب رامج الدراس ات العلي ا المھني ة بالكلي ةعل ى أن تب دأ الزي ادة عل ى الط الب الج دد فبراي ر  ٢٠١٥وجمي ع الدارس ين بالفص ل
الدراسى الصيفى ٢٠١٥تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التمريض
 الموافقة على رفع قيمة المساھمات المالية نظير الخدمات التعليمي ة بواق ع %١٠٠من قيمة المساھمات الحالية ـ تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى تحدي د قيم ة بع ض الخ دمات المقدم ة لطلب ة الدراس اتالعلي ا بالكلي ة م ع التوص ية بتعميم ه عل ى كلي ات الجامع ة ومعاھ دھا ،تمھي داً للع رض
على مجلس الجامعة

تجديد مھلة
كلية دار العلوم
) -(٢٢بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد المھلة اإلس تثنائية للس يدة /دع اء
س امى أحم د ع ويس ـ المعي دة بقس م الش ريعة اإلس المية( بالكلي ة لم دة ع امين بع د
الخامس اعتباراً من ٢٠١٣/٤/٦ـ
قرر المجلس إعطاء مھلة سنة لمن تج اوز خم س س نوات ف ى الدرج ة الوظيفي ة بع د
ورود تقرير من المشرف الرئيسى يوضح أن عضو الھيئة المعاونة سوف ينتھ ى م ن
رسالته فى غضون ھذه السنة والموافقة على ھذامن مجلس القسم ومجلس الكلية ث م
يتم اعتماد ذلك من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على أن ي تم ص رف
 %٥٠من بدل الجامعة فقط خالل ھذة السنة.
 فى حالة عدم اإلنتھاء خالل ھذه السنة ي تم ع رض ك ل حال ة عل ى ح ده عل ى مجل سالدراسات العليا والبحوث على أن يتم اعتم اد رأى المجل س م ن رئ يس الجامع ة عل ى
أن تكون ھذة السنة األخيرة وبدون مكافأة بدل الجامعة.
 على أن يراعى وض ع القط اع الطب ى وال ذى يس تلزم الحص ول عل ى الدرج ة العلمي ةمن ه امتح ان نھ ائى بجان ب الرس الة وف ى ھ ذه الحال ة يعتب ر اإلنتھ اء م ن الرس الة أو
اإلمتحان النھائى مبرر للمـد فى الدرجـة الوظيفيـة.
 بالنس بة لح االت اإلج ازات الوجوبي ة ي تم اس تبعاد فت رة اإلج ازة م ن م دة البق اء ف ىالدرجة الوظيفية مع عرض الموضوعات على مجلس الجامعة على أن يتم تحويل من
ال ينتھى من رسالته بعد ذلك إلى وظيفة إدارية ،وفى حال ة اعتم اد مجل س الجامع ة ال
يتم تطبيق ھذه القواعد إال بعد سنة لتوفيق أوضاع جميع الحاالت.
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كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد المھلة اإلستثنائية للسيد /عمرو شحاتهإبراھيم عبد ﷲ ـ المدرس المساعد بقسم التخطيط العمرانى بالكلية لمدة ثالث سنوات
بعد الخامس اعتباراً من ٢٠١٢/١١/٢٨
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلية الموافق ة عل ى م نح الس يد /محم د محم ود عب د ﷲ يوس ف ـالم درس المس اعد بقس م التخط يط العمران ى بالكلي ة مھل ة اس تثنائية للبق اء بوظيفت ه
بذات القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٤/٧/١٣ـ.
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على منح الس يد /ط اھر عب د الس الم حام د عثم ان ـالم درس المس اعد بقس م التخط يط العمران ى بالكلي ة مھل ة اس تثنائية للبق اء بوظيفت ه
بذات القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من ٢٠١٤/٦/١٤
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلي ة الموافق ة عل ى م نح الس يدة /ياس مين نبي ل حس ن ـ الم درسالمساعد بقسم التصميم العمرانى بالكلية مھلة استثنائية للبقاء بوظيفتھ ا ب ذات القس م
لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٤/١١/١٥ـ
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد المھلة اإلستثنائية للسيد /حسام إبراھيممحمد طاحون ـ المدرس المساعد بقسم التصميم العمرانى بالكلية لم دة ع ام ث انى بع د
الخامس اعتباراً من  ٢٠١٣/١١/٢٥ـ
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة عل ى م نح الس يدة /عبي ر محم د الب رنس ـ الم درسالمس اعد بقس م التنمي ة العمراني ة االقليمي ة بالكلي ة مھل ة اس تثنائية للبق اء بوظيفتھ ا
بذات القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من ٢٠١٤/٤/٦
م ).(٢٢
سق
نف
وع رق
رار الموض
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد المھلة اإلس تثنائية للس يد /حس ام ال دينسامى أمين المدرس المساعد بقسم التنمية العمرانية االقليمية بالكلية لم دة ع ام ث انى
بعد الخامس اعتباراً من ٢٠١٤/٦/١٦
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد المھلة اإلستثنائية للس يدة /ش يماء عب دالوھاب محمد أحمد المدرس المساعد بقسم التخطيط البيئ ى والبني ة األساس ية بالكلي ة
لمدة ثالث سنوات بعد الخامس اعتباراً من ٢٠١٢/٤/٣
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجديد المھلة اإلستثنائية للسيدة /غادة شحاتةإب راھيم عب د ﷲ المعي دة بقس م التخط يط العمران ى بالكلي ة لم دة ع امين بع د الخ امس
اعتباراً من ٢٠١٣/٤/٣٠
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – مارس ٢٠١٥

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على تجدي د المھل ة اإلس تثنائية للس يدة /رغ دةزكري ا محم د الحفن اوى ـ المعي دة بقس م التخط يط العمران ى بالكلي ة لم دة ث الث
سنوات بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٢/٨/٨ـ
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى م نح الس يدة /ھن د محم د مص طفىالعباسٮـ المعيدة بقسم التخطيط العمرانى بالكلية مھلة استثنائية للبق اء بوظيفتھ ا
بذات القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٤/٤/١٩ـ
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
بناء علي اقتراح الكلية الموافقة عل ى تجدي د المھل ة اإلس تثنائية للس يدة /آي اتحسن المملوك المعيدة بقسم التص ميم العمران ى بالكلي ة لم دة خم س س نوات بع د
الخامس اعتباراً من  ٢٠١٠/١٢/٦ـ
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على منح السيدة /ھدى جمال عبد الغنى حسنـ المعيدة بقسم التصميم العمرانى بالكلي ة مھل ة اس تثنائية للبق اء بوظيفتھ ا ب ذات
القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٤/٤/١٩ـ
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى م نح الس يد /أحم د محم د ش ـافعى عب دالق ـادر ـ المعي د بقس م التص ميم العمران ى بالكلي ة مھل ة اس تثنائية للبق اء بوظيفت ه
بذات القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٤/٤/١٩ـ
الق رار :نف س ق رار الموض وع رق م ).(٢٢
بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى م نح الس يد /ح اتم جم ال س ـيد دي ـاب ـالمعيد بقسم التصميم العمرانى بالكلية مھلة استثنائية للبقاء بوظيفته ب ذات القس م
لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من ٢٠١٤/٤/١٩ـ
الق رار :نف س ق رار الموض وع رق م ).(٢٢
بناء علي اقتراح الكلي ة الموافق ة عل ى تجدي د المھل ة اإلس تثنائية للس يد /أحم دجنيدى محمد جنيدى ـ المعيد بقسم التصميم العمرانى بالكلية لمدة ع ام ث انى بع د
الخامس اعتباراً من ٢٠١٣/٤/٣٠
م ).(٢٢
وع رق
رار الموض
سق
نف
اقتراح الكلية الموافقة على منح السيدة /سمية محمود أحمـد أبو النجـا ـ المعيدةبقس م التنمي ة العمراني ة االقليمي ة بالكلي ة مھل ة اس تثنائية للبق اء بوظيفتھ ا ب ذات
القسم لمدة عام أول بعد الخامس اعتباراً من  ٢٠١٤/٤/١٩ـ
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وع رق

م ).(٢٢

بحـــــوث
كلية العلوم
الموافقة علي المذكرة بش أن إج راء المش روع البحث ى " كيمي اء مركب ات الھي دراتالنيتروجينية فى السحب الكونية الغير كثيفة " بكلية العلوم بإش راف ال دكتورة /زين ب
محم د ع وض ـ الم درس بالكلي ة وبتموي ل م ن ص ندوق العل وم والتنمي ة التكنولوجي ة
وفقا ً لبنود التعاقدبين الطرفين.
الموافقة علي المذكرة بشأن إجراء المشروع البحثى " مواد نانومترية مركبة قابلةإلعادة اإلستخدام الستعمالھا فى إعادة ت دوير المي اة " بكلي ة العل وم بإش راف األس تاذ
ال دكتور /مص طفى محم د العش رى ـ األس تاذ بالكلي ة وبتموي ل م ن ص ندوق العل وم
والتنمية التكنولوجية وفقا ً لبنود التعاقدبين الطرفين.

كلية التمريض
 الموافق ة عل ى إج راء المش روع البحث ى " إنش اء مرك ز التقي يم الص حى الش املوف ق المع ايير الدولي ة " بكلي ة التم ريض بإش راف األس تاذة ال دكتورة /وردة يوس ف
محمد ـ عميدة الكلي ة وبتموي ل م ن اعتم اد المعام ل بمؤسس ات التعل يم )(CEPHEI
القرار :وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

كلية الھندسة
الموافق ة عل ي الم ذكرة بش أن إج راء المش روع البحث ى " نظ ام المراقب ة المتكام لللتنبؤ بأمراض النبات " بكلية الھندسة بإشراف األستاذ الدكتور /محمد محم د خي رى
األس تاذ بالكلي ة وبتموي ل م ن ص ندوق العل وم والتنمي ة التكنولوجية ـ وفق ا ً لبن ود
التعاقدبين الطرفين.

كلية الطب البيطرى
 الموافق ة عل ى إج راء المش روع البحث ى " دراس ات حديث ة عل ى م رض النيوكاس لفى مزارع الدجاج فى مصر " بكلية الطب البيط رى بإش راف األس تاذةالدكتورة /من ال
عفيفى على ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية  ،وفقا ً
لبنود التعاقد بين الطرفين.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ى إج راء الدراس ة اإلكلينيكي ة " دراس ة لتقي يم أم ان وفعالي ة التن اولالمتزامن من عقارى )أب ت /٤٥٠ريتونافير/أ ب ت  (٢٦٧مع ريبافيرين فى البالغين
الذين يعانون م ن التھ اب الكب د الم زمن س ى ال نمط الجين ى  ٤ف ى مص ر " بكلي ة ط ب
قص ر العين ى بإش راف األس تاذ ال دكتور /جم ال ال دين عص مت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراسات العليا والبحوث وبتمويل من شركة أبفى وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

