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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ) (٣٣٣بتاريخ ٢٠١٥/٥/١٨








عقـد مجلـس الدراسات العلي ا والبح وث اجتماع ه الثال ث والثالث ين بع د الثالثمائ ة
فى تمام الساعة العاشرة والنصف ص باحا ً ي وم االثن ين المواف ق  ٢٠١٥/٥/١٨بقاع ة
" أحمد لطفى السيد " بمبن ى إدارة الجامع ة ب الجيزة برئاس ة 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
المجلس ،وحضور كل من السادة األساتذة:
افتتح السـيد األستاذ الدكتور /رئيس المجلس االجتماع
" بســم ﷲ الرحمـن الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
استھل السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عص مت جمي ل 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 الس يد األس تاذ ال دكتور /أحم د عب د ﷲ محم د عب د الغن ى ـ وكي ل كلي ة التخط يط
اإلقليم ى والعمران ى للدراس ات العلي ا والبح وث بمناس بة تجدي د تعي ين س يادته وك يالً
للكلية.
التأكي د عل ى مراع اة مس ئولية وزارة الخارجي ة ع ن إدارة العالق ات الخارجي ة لل بالد،
وذل ك حفاظ ا ً عل ى ع دم تض ارب االختصاص ات والمص لحة العام ة للدول ة ،م ع التأكي د
عل ى أن ي تم احاطتھ ا والتنس يق معھ ا ف ى كاف ة الن واحى اإلداري ة والتنظيمي ة الخاص ة
بعق د أى اجتماع ات أو م ؤتمرات أو استض افة وف ود أجنبي ة .وف ى ذات الس ياق وج ه
السيد المھندس /رئيس مجلس الوزراء بمراعاة التنسيق المسبق مع الجھ ات المعني ة
)ھيئ ة األم ن الق ومى ـ وزارة الخارجي ة ـ وزارة التع اون ال دولى( ح ال ورود طلب ات
مقابالت من سفارات أو جھات أجنبية مع ضرورة تبليع مكت ب الس يد أ.د .نائ ب رئ يس
الجامعة للدراس ات العلي ا والبح وث ب أى تعام ل أجنب ى أو أى تعام ل م ع جھ ات أجنبي ة
والمكتب بدوره يخاطب وزارة التعليم العالى.
التأكيد على ض رورة إرس ال تق ارير نص ف س نوية ع ن رس ائل الماجس تير وال دكتوراه
حيث ال بد أن يتم قيام المشرف الرئيسى بعمل تقرير نصف سنوى.
أم ا فيم ا يخ تص باالتفاقي ات الثقافي ة في تم تحدي د اس التفاقيات المفعل ة وغي ر المفعل ة
وتحديد المنسق لالتفاقية مع تقديم تقرير كل  ٦شھور من المنسق.
مراجعة ترشيحات الكليات للمنسقين البحثين لألقسام المختلفة.

المصادقــات
إدارة الجامعة
 المص ادقة عل ي محض ر اجتم اع مجل س الدراس ات العلي ـا والبح وث الجلس ة رق م) (٣٣٢بتاريخ .٢٠١٥/٤/٢٠
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 المص ادقة عل ى ق رارات األس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي اوالبحوث بالتفويض خالل الفترة من  ٢٠١٥/٤/٢١حت ى ٢٠١٥/٥/١٨ف ى المج االت
التالية:
 -١تسجــيل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه.
 -٢إلغاء تسجيــل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه.
 -٣تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاھدھـا.
 -٤ح االت م د القي د االس تثنائى لم دة ع ام م ن خ ارج الالئح ة وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 -٥حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا.
 -٦حاالت مد القي د االس تثنائى للع ام الث انى والثال ث وفق ا ً للقواع د والل وائح المنظم ة
بالجامعة.
 -٧إع ادة قي د واس تثناء م ن ش رط م رور ع ام عل ى ش طب القي د وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 -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 للتس جيل لدرج ة الماجس تير وال دكتوراه ،وذل ك بع ذر مقب ول
وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
 -٩الموافق ة عل ى ف رض م ـواد تكميلي ة لمعادل ة الس نة التمھيدي ة للماجس تير أو
الدكتوراه مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى ھذا الشأن.
 -١٠منح الطالب فرصة اس تثنائية ل دخول االمتح ان )دبل وم/ماجس تير( وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 -١١اعتمـاد قـيد الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث.
 -١٢إض افة المش رف عل ى رس ائل الماجس تير وال دكتوراه الخاص ة بإعف ائھم
من شرط 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 وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

اتفاقيات تعاون
كلية اآلداب
 الموافقة علي تجديد مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية اآلداب( وجامعة ليموجالفرنسية تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية االقتص اد والعل وم السياس ية(وجامع ة والي ة كارولين ا الش مالية )رال ى كارولين ا الش مالية( بالوالي ات المتح دة
األمريكية ـ وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء برنامج الماجستير المھن ى ف ى الق انونواإلقتصاد بين )كلية االقتصاد والعل وم السياس ية ـ جامع ة الق اھرة( و )معھ د الق انون
واإلقتصاد جامعة ھامبورج( والالئحة الداخلية للبرنامج بالكلية ـ
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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 الجامعة.

كلية العلوم
 الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية العلوم( والمعھد العالى للموادوالتكنولوجيا بكندا ف ى مج االت البح وث والتعل يم وب رامج الت دريب وتتخ ذ اإلج راءات
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العالج الطبيعى
 الموافق ة عل ي بروتوك ول التع اون المش ترك ب ين جامع ة الق اھرة )كلي ة الع الجالطبيع ى( ومستش فى معھ د ناص ر للبح وث والع الج تمھي داً للع رض عل ى مجل س
الجامعة.
 الموافقة علي اتفاقية التعاون بين جامعة القاھرة )كلية العالج الطبيع ى( ومستش فىالطلبة بجامعة القاھرة ـ تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
 الموافق ة عل ي بروتوك ول التع اون المش ترك ب ين جامع ة الق اھرة )كلي ة التخط يطاإلقليمى والعمرانى( ووزارة اآلثار )المجلس األعلى لآلث ار( وجمعي ة الفك ر العمران ى
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 الموافق ة عل ي بروتوك ول التع اون المش ترك ب ين جامع ة الق اھرة )المستش فياتالجامعية( والھيئة القومية لإلنتاج الحربى تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

مھمات علـمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على مد المھمة العلمية بألمانيا للدكتورة /ھبة ﷲ محم د نبي ل عب د ال رازقالمدرس بقسم الباثولوجيا اإلكلينكية والكيميائية بالكلية استكماالً للع ام الثال ث اعتب اراً
من  ٢٠١٥/٤/١حتى  ٢٠١٦/٢/٢٨بدون مرتب.

تشكيل لجان ومجالس
معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 بناء عل ي خط اب أ.د .عمي د معھ د الدراس ات والبح وث اإلحص ائية ،بش أن اس تمرارعقد الدورة التدريبية سنويا ً للسادة المدرسين المس اعدين والمعي دين بكلي ات الجامع ة
ومعاھ دھا ف ى "التحلي ل اإلحص ائى بإس تخدام برن امج  "SPSSعل ى نفق ة الجامع ة
أسوة بما تم فى األعوام السابقة .
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قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
وكيل معھد الدراس ات والبح وث
الدكتور /ھشـام أحمـد حـفنى أحمـد
)مقرراً(
اإلحصائية
ال دكتور /محم ود أحم د إس ماعيل وكي ـل كلي ة الحاسب ـات
)عضواً(
والمعلومـات
شومان
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بم ا تنتھ ى إلي ه الدراس ة وعرض ه عل ى المجل س ف ى
جلسة قادمة.

دراسات عليا
كلية العلوم
 الموافق ة عل ى م نح األس تاذ ال دكتور /مني ر محم د عب د الغن ى أحم داألستاذ بقسم النبات بالكلية درجة دكتوراه العلوم  D.SCفى مادة تصنيف وفلورا
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى م نح األس تاذ ال دكتور /يس رى مص طفى إب راھيم عيس ىاألستاذ المتف رغ بالكلي ة درج ة دكت وراه العل وم  D.SCف ى م ادة )الكيمي اء التحليلي ة(
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافق ة عل ى أن يتحم ل المتق دم )م ن الخ ارج( لني ل درج ة ال دكتوراهفى العلوم  D.SCالمكأفاة المخصصة للسادة المحكمين األجان ب الثالث ة نظي ر قي امھم
بفحص الرسالة وتحكيمھا تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العالج الطبيعى
 الموافق ة عل ى إع ادة قي د الطالب ة /أس ار محم د خي رى عب د الفت اح الش يخ 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.

معھد الدراسات والبحوث االحصائية
 الموافقة عل ى م نح ع دد ) (٨ط الب مقي دين ب دبلوم الدراس ات العلي ا بأقس ام المعھ دالمختلفة فرصة استثنائية أولى من داخل الالئحة فصل )س ابع وث امن( للع ام الج امعى
٢٠١٥/٢٠١٤

مسائل تنظيمية
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 بناء اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء برنامج الماجستير المھنى فى إدارة الم واردالبش رية المعاص رة بالكلي ة م ع األخ ذ ف ى اإلعتب ار ض رورة التنس يق م ع الجھ ات
المستفيدة قبل الموافقة على المقترح النھائى ـ
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قط اع العل وم اإلجتماعي ة لدراس ته وتق ديم
تقرير بما تنتھى 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 الجامعة.
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كلية التجارة
 بن اءعلي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى إنش اء برن امج ال دبلوم المھن ى ف ىالمراجعةالداخلية بالكلية .
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 الجامعة.

كلية الھندسة
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ي انش اء ماجس تير العل وم ف ي ھندس ة وادارةالتصميمات المتكاملة ف ي مش روعات التش ييد مم ول م ن برن امج تم بس عل ي ان تب دا
الدراسة بدءا من العام الجامعي ٢٠١٦- ٢٠١٥
قرر المجلس عرض الموضوع علي لجنة قطاع العلوم الھندسية لدراسته وتقديم تقدم
تقرير بماتنتھي اليه الدراسة مع تفويض ا٠د ٠نائب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا
والبحوث في عرض الموضوع علي مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 بن اء عل ي خط اب أ.د .نائ ب رئ يس الجامع ة لش ئون خدم ة المجتم ع وتنمي ة البيئ ةبشأن عمل دورات لطالب الدراسات العليا بالجامعة إلع دادھم إلجتي از امتح ان )كف اءة
اللغ ة العربي ة ق راءة وتح دث( بحي ث ال تم نح درجت ى الماجس تير وال دكتوراه إال بع د
اجتياز ھذا االمتحان أسوة بشھادة التويفل فى اللغة اإلنجليزية
ق رر المجل س ع رض الموض وع عل ى لجن ة قط اع العل وم اإلنس انية لدراس ته وتق ديم
تقرير بما تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

شئون الطالب
معھد الدراسات والبحوث التربوية
 الموافق ة عل ي التقريرالمع روض للجن ة المش كلة بق رار مجل س الدراس ات العلي اوالبحوث بتاريخ  ٢٠١٤/١٢/١٥القاضى بالموافق ة عل ى إعف اء الطال ب /عي د محم د
عي د ص الح ـ المقي د بال دبلوم الع ام للع ام الج امعى  ٢٠١٥/٢٠١٤م ن دراس ة الم واد
الدراسية التى سبق دراستھا والنجاح فيھا .

مسائــل ماليــة
كلية العلوم
 بن اء خط اب أ.د .وكي ل كلي ة العل وم للدراس ات العلي ا والبح وث بش أن ص رف رس ومالتحك يم للمحكم ين األجان ب لرس ائل ال دكتوراه والماجس تير عل ى النظ ام الق ديم لح ين
البت فى القرار النھائى للزيادة بكلية العلوم ـ
قرر المجلس صرف رسوم التحكيم للمحكمين األجانب لرس ائل ال دكتوراه والماجس تير
على النظام القديم لحين البت فى القرار النھائى للزيادة ،تمھي داً للع رض عل ى مجل س
الجامعة.

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – مايو ٢٠١٥

المعھد القومى لألورام
 الموافق ة عل ى مض اعفة المس اھمات المالي ة نظي ر الخ دمات الت ى تُحص ل م ن طلب ةالماجستير والدكتوراه تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

بحـــــوث
المعھد القومى لألورام
 الموافق ة عل ي الم ذكرة المعروض ة بش أن إج راء المش روع البحث ى " الخالي االسرطانية المنتش رة ف ى س رطان الث دى " بالمعھ د الق ومى ل ألورام بإش راف األس تاذ
ال دكتور /أحم د س مير عب د الحمي د األس تاذ بالمعھ د وبتموي ل م ن ص ندوق العل وم
والتنمية التكنولوجية ـ وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

إدارة الجامعة

 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن تمويل بع ض المش روعات البحثي ة تم ويالً ذاتي ا ًمن الجامعة ضمن المؤتمر )الرابع ـ الخامس( والمنتدى )األول ـ الث انى( خ الل أع وام
)(٢٠١٢ ،٢٠١١ ،٢٠٠٩ ،٢٠٠٨
ق رر المجل س الموافق ة عل ى الم ذكرة المعروض ة م ع إعط اء مھل ة للس ادة الب احثين
مدتھا شھرين للمش روعات البحثي ة ع ام  ،٢٠٠٨وأربع ة أش ھر لع ام  ،٢٠٠٩وس تة
أشھر لعام  ،٢٠١١لموافاة اإلدارة بالتقارير الدورية والنھائية مرفقا ً به النشر الدولى
وفى حالة عدم ورود أى تقرير خالل المدة المحددة يتم إتخاذ اإلجراءات األتية:
أ .إيقاف المشروعات.
ب.عدم صرف أى دعم مادى أو مكافأت للنشر العلمى لمدة ثالث سنوات.
جـ .عدم السفر للخارج )مأمورية أو مؤتمر علمى أو مھمة علمية( على نفقة الجامعة
لمدة ثالثة سنوات.

