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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ( )334بتاريخ 2015/6/15
عقيييـد مجليييـس الدراسيييات العلييييا والبحيييوث اجتماعيييه الرابيييع والثالثيييين بعيييد الثالثمائييية
فيييى تميييام السييياعة العاشيييرة والنصيييف صيييباحا ييييوم الثنيييين الموافيييق  2015/6/15بقاعييية
"أحمييد لطفييى السيييد" بمبنييى إدارة الجامعيية بييالجيزة برئاسيية السيييد األسييتاذ الييدكتور /جمييال
الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسيات العلييا والبحيوث ورئييس المجليس ،وحضيور
كل من السادة اعضاء المجلس.
افتتح السـيد األستاذ الدكتور /رئيس المجلس الجتماع
" بســم هللا الرحمـن الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
استهل السيد األستاذ الدكتور /جمال اليدين عصيمت جمييل ـ نائيب رئييس الجامعية
للدراسييات العليييا والبحييوث ورئيييس المجلييس ـ بالترحيييب بالسييادة األسيياتذة أعضيياء
المجلس الموقر.
 تهنئة السادة األساتذة أعضاء المجلس بمناسبة حلول شهر رمضيان المعظيم أعياده هللا
على األمة اإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
 تهنئيية األسييتاذ الييدكتور /عييادل يحيييى قرنييى ـ وكيييل كلييية الحقييوم للدراسييات العليييا
والبحوث بمناسبة تعيين سيادته عضوا بالمجلس.
 إحاطة المجلس علما بإعالن هيئة فولبرايت ،لجنة التبيادل التعليميى والثقيافى عين بيدء
التقدم لبرنامج زمالية هييوبرت همفيرى فيى مجيال إدارة التعلييم العيالى للعيام األكياديمى
 2017/2016وهو برنامج مهنيى ل يمينح شيهادة علميية وإنميا يمينح فرصية لقضياء
عييام أكيياديمى واحييد بالوليييات المتحييدة األمريكييية للدراسيية واكتسيياب الخبييرات المهنييية
المتعددة ،ومتضمن طلب إحضار الكليات واألقسام المعنية ،مع العتبار أن التقديم عين
طريق استمارة إلكترونية وأخر ميعاد لتسليم اإلستمارة يوم  13يوليو .2015
 إحاطة المجلس علما بإعالن هيئة فولبرايت ،لجنة التبادل التعليمى والثقيافى عين فيتح
بيياب التقييديم لبرنييامج ميينح فولبراييت لألبحيياث بالوليييات المتحييدة األمريكييية للحاصييلين
على الدكتوراه من أعضاء هيئات التدريس بالجامعيات المصيرية والبياحثين فيى مراكيز
ومعاهد األبحياث المصيرية ( )Fulbright Egyptian Scholar Programللعيام
األكاديمى  2017/2016فى جميع التخصصات "ماعدا" الطب ـ طب األسنان ـ الطيب
البيطرى ،وأخر موعد للتقديم هو يوم الخميس  16يوليو .2015
 برنامج تكامل المعلومات والخدمات فى جامعة الصين لمرحلة الماجستير لمدة سنة.
 مناقشيية موضييوع المسييتودع الرقمييى والتفييام علييى أن يييتم تحديييد  20ورقيية ميين كييل
رسييالة تشييتمل علييى السييتمارة والمقدميية والملخييص والتوصيييات ،وذلييك علييى البوابيية
اإللكترونييية للجامعيية ويقييوم السيييد أ.د /محمييود إسييماعيل شييومان ـ بإعييداد مييذكرة
بخصون هذا الموضوع لتوزيعها على الكليات المختلفة.
 سيدرس موضوع األمانة العلمية داخل كل قطاع ويعطى كل قطاع وجهة نظره فيى هيذا
الموضوع لمناقشته فى المجلس القادم.
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المصادقـــات

 المصادقة علي محضير اجتمياع مجليس الدراسيات العلييـا والبحيوث الجلسية رقيم( )333بتاريخ .2015/5/18
 المصيادقة علييى قييرارات األسييتاذ الييدكتور /نائيب رئيييس الجامعيية للدراسييات العلييياوالبحيييوث بيييالتفويـ خيييالل الفتيييرة مييين  2015/5/19حتيييى 2015/6/15فيييي
المجالت التالية
 .1تسجــيل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه.
 .2إلغاء تسجيــل رســائل المــاجستيـر والدكتــوراه.
 .3تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهدهـا.
 .4حييييالت مييييد القيييييد السييييتثنائى لمييييدة عييييام ميييين خييييارج الالئحيييية وفقييييا للقواعييييد
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .5حـالت منـح التفـرس للطـالب والعتـذار عنهـا وتجديدها وإنهائها.
 .6حييالت مييد القيييد السييتثنائى للعييام الثييانى والثالييث وفقييا للقواعييد واللييوائح المنظميية
بالجامعة.
 .7إعييييادة قيييييد واسييييتثناء ميييين شييييرط مييييرور عييييام علييييى شييييطب القيييييد وفقييييا للقواعييييد
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .8السيييتثناء مييين شيييرط عيييدم ميييرور أكثييير مييين خميييس سييينوات عليييى حصيييول الطاليييب
علييى السيينة التمهيدييية للتسييجيل لدرجيية الماجسييتير والييدكتوراه ،وذلييك بعييذر مقبييول
وفقا للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .9الموافقة على فرض مـواد تكميلية لمعادلية السينة التمهيديية للماجسيتير أو اليدكتوراه
مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق فى هذا الشأن.
 .10ميينح الطييالب فرصيية اسييتثنائية لييدخول المتحييان (دبلوم/ماجسييتير) وفقييا للقواعييد
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .11اعتمـاد قـيد الطـالب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث.
 .12إضيييييافة المشيييييرف عليييييى رسيييييائل الماجسيييييتير واليييييدكتوراه الخاصييييية بإعفيييييائهم
من شرط ستة أشهر على إضافة المشرف.
 .13الميييد السيييتثنائى للعيييام الثاليييث كحيييد أقصيييى ،ميييع ضيييرورة تشيييكيل لجنييية الحكيييم
على الرسالة قبل نهاية العام الثالث وفقا للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.

اتفاقيات تعاون
كلية القتصاد والعلوم السياسية
الموافقة علي اتفاقية التعاون بين جامعية القياهرة (كليية القتصياد والعليوم السياسيية)
وجامعة لوموسوفوا الروسية بعيد عرضيها عليى األسيتاذ اليدكتور المستشيار القيانونى
للجامعة وتتخذ اإلجراءات ،تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.
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كلية العلوم
الموافقة علي ميذكرة التفياهم المعروضية بيين جامعية القياهرة (كليية العليوم) وجامعية
عليكييرة اإلسييالمية عليكييرة الهنييد وتتخييذا الجييراءات تمهيييدا للعييرض علييي مجلييس
الجامعة.

كلية طب قصر العينى
الموافقية علييي مييذكرة التفياهم بييين جامعيية القياهرة (كلييية طييب قصير العينييى) والمركييز
الطبى لمستشفى سينسيناتى لألطفيال بأمريكيا وتتخيذ الجيراءات تمهييدا للعيرض عليي
مجلس الجامعة.

كلية طب الفم واألسنان
الموافقة عليي ميذكرة التفياهم بيين جامعية القياهرة (كليية طيب الفيم واألسينان) وكليية
الطييب الدولييية(ام اى بييى وجييى ام بييى اتييش) منسييترا بألمانيييا تمهيييدا للعييرض علييي
مجلس الجامعة

كلية الهندسة
 الموافقة علي اتفاقية التعاون بين جامعة القاهرة (كلية الهندسة) ومعهد البوليتكنيكفى غريتوبل بفرنسا وتتخذا الجراءات تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة
 الموافقة علي ميذكرة التفياهم بيين جامعية القياهرة (كليية الهندسية) وشيركة مهياراتالزييييييييييت والغييييييييياز  OGSالتابعييييييييية ليييييييييوزارة البتيييييييييرول المصيييييييييرية تمهييييييييييدا
للعرض على مجلس الجامعة.

المعهد القومى لألورام
 الموافقة علي اتفاقية التعاون المشترك بين جامعة القاهرة (المعهد القومى لألورام)وشركة روش ايجيبت تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 الموافقيية علييي بروتوكييول التعيياون بييين جامعيية القيياهرة وجهيياز حماييية المسييتهلكتمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة علي اتفاقية التعاون المعروضة بين جامعة القاهرة وشركة ماكات الدولييةالمحدودة بالمملكة المتحدة وتتخذ الجراءات تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة.
 الموافقيية علييي مييذكرة التفيياهم بييين جامعيية القيياهرة ومؤسسيية مصيير الخييير ووزارةالصحة تمهيدا للعرض علي مجلس الجامعة.
 الموافقييية عليييي ميييذكرة التفييياهم بيييين جامعييية القييياهرة والجامعييية الروسيييية لصيييداقةالشعوب .
وتتخذ اإلجراءات ،تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.
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 الموافقة عليي ميذكرة التفياهم بيين جامعية القياهرة وجامعية تعيز بياليمن فيى مجيالتالبحييوث والتعليييم وبييرامج التييدريب وتتخييذ الجييراءات تمهيييدا للعييرض علييي مجلييس
الجامعة.

إدارة الجامعة

تشكيل لجان ومجالس

 بناء علي خطاب األستاذ الدكتور مدير مركز اللغات والترجمية بشيأن اسيتثناء طيالبالدراسييات العليييا ميين المييدة السييتثنائية المقييررة لحصييولهم علييى التويفييل ميين جامعييات
أخرى بناء على اللتماسات المقدمة منهم .
قرر المجلس الموافقة على استثناء طالب الدراسات العليا من ضرورة الحصيول عليى
التويفييل ميين جامعيية القيياهرة وإعطييائهم فتييرة اسييتثنائية حتييى  2015/9/30لعتميياد
شهادات التويفل الحاصيلين عليهيا مين جامعيات حكوميية أو مراكيز دوليية ،ميع تشيكيل
لجنة من السادة األساتذة :
مقررا
وكيــل كليـــــة اآلداب
الدكتورة /لبنى عبد التواب يوسـف
عضوا
وكيـل كليــة التمــريـ
الدكتورة /عبيـر سـعد زغلــول
عضوا
الدكتور /أيمن محمد على محمد ميدان وكيــل كليــة دار العلـوم
وكيل كلية الدراسات العليا للتربية عضوا
الدكتورة /أمانى سعيدة سيد إبراهيـم
عضوا
عضــو المكتـب الفنــى
الدكتور /عبــد الرحمــن زكري
مديـيييـر مركـيييـز اللغـيييـات الجنبيييية عضوا
الدكتورة /أمانـى عبد الحميد بدوى
والترجمة التخصصية
لدراسة الموضوع ووضع معايير التقييم وعرضة على المجلس فى جلسة قادمة .

كلية التجارة

تعديل لوائــح

 الموافقيية علييي التقرييير اللجنيية المشييكلة بقييرار مجلييس الدراسييات العليييا والبحييوثبجلسته المنعقدة بتاريخ  2013/9/16القاضى بالموافقة عليى تعيديل الميادة ( )6مين
الالئحة الداخلية (مرحلة الدراسات العليا) لطالب الماجستير المهنى فى إدارة األعميال
( )MBAبكلية التجارة ـ تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الصيدلة
 بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى اسييتحداث دبلوميية تخصصييية تحييت مسييمى( )Pharmacovigilanceوإدخالهييا فييى الييدبلومات التخصصييية المنصييون عليهييا
فى الالئحة الداخلية بالكلية
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم الطبيية لدراسيته وتقيديم تقريير
بما تنتهى إلييه الدراسية ميع تفيويـ األسيتاذ اليدكتور نائيب رئييس الجامعية للدرسيات
العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
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كلية العالج الطبيعى
 بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى تعييديل المييادة ( )1فقييرة (أ) ميين الالئحييةالداخلية للدراسات العليا والخاصة بدرجة ( )DPTدكتور مهنى فى العالج الطبيعى .
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم الطبيية لدراسيته وتقيديم تقريير
بما تنتهى إليه الدراسية ميع تفيويـ األسيتاذ اليدكتور نائيب رئييس الجامعية للدراسيات
العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

دراسات عليــا
كلية القتصاد والعلوم السياسية
 بنييياء عليييي اقتيييراح الكليييية الموافقييية عليييى إنشييياء برنيييامج الماجسيييتير المهنيييى فيييىالسياسات العامة .
قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم
تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية
للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية التجارة
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على زيادة حساب تطيوير الدراسيات العلييا لبرنيامجالدراسات العليا (دبلوم ـ ماجستيرـ دكتوراه) على أن تطبق الزيادة على الطالب الجيدد
الذين يبدأون دراستهم بهذة البرامج فى العام الجامعى 2016/2015
قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم
تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية
للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة
 بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى مقتييرح المصييروفات الدراسييية للييدبلوماتالمهنية(إدارة األعمال ـ محاسبة ـ الرياضة والتأمين).
قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم
تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ ال يدكتور نائييب رئيييس الجامعيية
للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية رياض األطفال
 بنيياء علييي اقتييراح الكلييية الموافقيية علييى تفعيييل البرنييامج الصيييفى لطييالب الدراسيياتالعليا بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعى 2015/2014
قييرر المجلييس عييرض الموضييوع علييى لجنيية قطيياع العلييوم اإلنسييانية لدراسييته وتقييديم
تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية
للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
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كلية الدراسات العليا للتربية
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن حالة الطالبة /ماريان عزيز ولييم (المعييدة بقسيمدراسات الطفولة) بكلية الدراسات العليا للتربية ـ
قرر المجلس عرض قرار اللجنة الثالثيية المحاييدة مين كبيار األسياتذة بالكليية عليى أن
يعتد بقرار اللجنة ويصبح ملزما للجميع ،تهميدا للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التجارة
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على التعيديالت التيى تميت عليى برنيامج الماجسيتيرالمهنى ( )MBAفى إدارة األعمال تخصص إدارة المخاطر.
قرر المجلس عيرض الموضيوع عليى لجنية قطياع العليوم الجتماعيية لدراسيته وتقيديم
تقرييير بمييا تنتهييى إليييه الدراسيية مييع تفييويـ األسييتاذ الييدكتور نائييب رئيييس الجامعيية
للدرسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية
 بناء على اقتراح المعهد الموافقة على منح عدد ( )4طالب مقيدين باليدبلوم والسينةالتأهيلية للدكتوراه فرصة استثنائية من داخل الالئحة .
قرر المجلس الموافقة على اقتراح المعهيد  ،عيدا الطالبية /حنيان طلعيت منصيور يُحيال
موضوعها إلى األستاذ الدكتور المستشار القانونى للجامعة.

