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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلﺴة رقم ) (٣٥٠بتاريخ ٢٠١٧/١/١٥
عق ـد مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث اجتماع ه الخمﺴ ين بع د الﺜﻼثمائ ة
ف ى تم ام الﺴ اعة الﺜاني ة عش ر ظه را ً ي وم اﻷح د المواف ق ٢٠١٧/١/١٥
بقاعة "أحمد لطفى الﺴيد" برئاسة الﺴيد اﻷستاذ الدكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى ـ نائ ب
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،وحضور كل من الﺴادة اعضاء المجلس.
افتتح الﺴـيد اﻷستاذ الدكتور /رئيس المجلس اﻻجتماع
" بﺴــم ﷲ الرحمـن الرحيــم "
ـــــــــــــــــــــــ
اس تهل الﺴ يد اﻷس تاذ ال دكتور /عم رو أم ين ﷴ ع دلى ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
للدراس ات العلي ا والبح وث ورئ يس المجل س ـ بالترحي ب بالﺴ ادة اﻷس اتذة أعض اء
المجلس والتهنئة بالعام الجديد . ٢٠١٧
 اﻹحاطة علما ً بأعمال اﻹمتحان ات )بالنﺴ بة للكلي ات الت ى عق د به ا إمتحان ات ﺧ ﻼل
شهر يناير( مع ضرورة اع ﻼن النت ائج ﺧ ﻼل اﻻس بوع اﻷول م ن الفص ل الدراس ى
الﺜ انى واع داد بي ان بت اريخ  ٢٠١٧/٢/١٦ع ن أى إمتحان ات ل م ي تم اﻹنته اء م ن
إع ﻼن النت ائج الخاص ة به ا )و م ا يترت ب عل ى ذل ك لتﺴ جيل الط ﻼب ف ى الفص ل
الدراسى الﺜانى(.
 إحاطة المجلس علما ً بدورة عن التص نيف ال دولى للجامع ات و الت ى ت م عق دها ف ى
المجلس العربى للدراسات العليا و البحوث )و توزيع نﺴخة من كتُيب الدورة(.
 التأكيد على الﺴادة الزمﻼء بضرورة اعداد تقرير عن ما تم من إنجاز للخطة
اﻹستراتيجية بالكلية أو المعهد – على أن يرد التقرير فى نُﺴخ ورقية و إلكترونية
فى الﺜﻼثاء  ٣١يناير  ٢٠١٧على اﻷكﺜر.





التأكيد على كليات و معاهد الجامعة تحديث الخطط اﻹستراتيجية )فى ض وء الخط ة
اﻹستراتيجية للدولة  (٢٠٣٠تمهيدا ﻹع ﻼن ﺧط ة جامع ة الق اهرة ٢٠٢٢-٢٠١٧
و ذلك طبقا للجدول التالى:
اﻹنتهاء من الخط ط اﻹس تراتيجية للكلي ات و المعاه د و إرس الها ف ى نﺴ خ ورقي ة و
وإلكترونية ) ٢٠١٧/٣/٣١على أن تحتوى على مؤشرات قي اس أداء طبق ا لج دول
سيتم إرساله(.
اﻹنته اء م ن دم ج الخط ط اﻹس تراتيجية المنفص ل لتك وين ﺧط ط القطاع ات
٢٠١٧/٤/٣٠
إعﻼن ﺧطة جامعة القاهرة اﻹستراتيجية )٢٠٢٢/٢٠١٧م( فى .٢٠١٧/٥/٣١
تفويض اﻷستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبح وث ف ى تيﺴ ير
أعمال المجلس ﺧﻼل شهر فبراير .٢٠١٧
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إدارة الجامعة
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المصادقـــات

 المص ادقة عل ى محض ر اجتم اع مجل س الدراس ات العلي ـا والبح وث الجلﺴ ة رق م) (٣٤٩بتاريخ .٢٠١٦/١٢/١٨
 المص ادقة عل ى ق رارات اﻷس تاذ ال دكتور /نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي اوالبح وث ب التفويض م ن مجل س الدراس ات العلي ا والبح وث ﺧ ﻼل الفت رة م ن
 ٢٠١٦/١٢/١٩حتى ٢٠١٧/١/١٥فى المجاﻻت التالية:
 .١تﺴجــيل رســائل المــاجﺴتيـر والدكتــوراه.
 .٢إلغاء تﺴجيــل رســائل المــاجﺴتيـر والدكتــوراه.
 .٣تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا فى كليـات الجامعة ومعاهدهـا.
 .٤ح اﻻت م د القي د اﻻس تﺜنائى لم دة ع ام م ن ﺧ ارج الﻼئح ة وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .٥حـاﻻت منـح التفـرغ للطـﻼب واﻻعتـذار عنهـا وتجديدها وإنهائها.
 .٦ح اﻻت م د القي د اﻻس 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.
 .٨اﻻس تﺜناء م ن ش رط ع دم م رور أكﺜ ر م ن ﺧم س س نوات عل ى حص ول الطال ب
عل ى الﺴ نة التمهيدي ة 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 التمهيدي ة للماجﺴ تير أو
الدكتوراهمع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة الﺴابق فى هذا الشأن.
 .١٠م نح الط ﻼب فرص ة اس تﺜنائية ل دﺧول اﻻمتح ان )دبلوم/ماجﺴ تير( وفق ا ً للقواع د
واللوائح المنظمة بالجامعة.
 .١١اعتمـاد قـيد الطـﻼب عن سنـوات سابقـة بموافقـة مجلـس كليـة حـديث.
 .١٢إض افة المش رف عل ى رس ائل الماجﺴ تير وال دكتوراه الخاص ة بإعف ائهم
من شرط ستة أشهر على إضافة المشرف.
 .١٣الم د اﻻس تﺜنائى للع ام الﺜال ث كح د أقص ى ،م ع ض رورة تش كيل لجن ة الحك م
على الرسالة قبل نهاية العام الﺜالث وفقا ً للقواعد واللوائح المنظمة بالجامعة.
الموافقة على منح فرصة استﺜنائية إضافية من ﺧارج الﻼئحة لدﺧول اﻻمتح ان
.١٤
النهائى للدكتوراه.

اتفاقيات تعاون
كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة )كلي ة اﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية(مرك ز دراس ات واستش ارات اﻹدارة العام ة والمرك ز الق ومى لﻸبح اث العلمي ة وتتخ ذ
اﻻجراءات.
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 قرر المجلس عدم الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامع ة الق اهرة )مرك ز البح وثوالدراس ات الﺴياس ية وح وار الﺜقاف ات  ،كلي ة اﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية( ومرك ز
سمات.
 الموافقة على تفعيل اتفاقية التعاون بين مركز البحوث والدراسات الﺴياس ية وح وارالﺜقافات بكلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية ومركز أبحاث الشرق اﻷوسط قﺴم سياسات
ومجتمع ات الش رق اﻷدن ى بكلي ة العل وم اﻹنﺴ انية واﻻجتماعي ة والﻼه وت بجامع ة
فريدريش اليكﺴندر )جامعة أرلنج نورنبرج( بألمانيا وتتخذ اﻹجراءات.

كلية طب قصر العينى
 ق رر المجل س اﻻحاط ة علم ا باتفاقي ة التب ادل والتع اون العلم ى ب ين جامع ة الق اهرة)كلية الطب( المركز القومى للﺴموم اﻹكلينيكية والمركز القومى للبحوث.
 الموافقة على مذكرة التف اهم ب ين جامع ة الق اهرة )كلي ة الط ب( وجامع ة Cataniaبايطاليا ـ فى مجاﻻت البحوث والتعليم وبرامج التدريب وتتخذا اﻻجراءات.

كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى م ذكرة التف اهم ب ين جامع ة الق اهرة )كلي ة الزراع ة( مجم ع المعام لالبحﺜية والمركز اﻹقليمى للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع ﻻتفاقية ب ازل
وتتخذ اﻻجراءات .

كلية التربية للطفولة المبكرة
 الموافقة على بروتوكول التعاون بين جامعة القاهرة )كلية التربية للطفولة المبك رة(واﻹدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة لﻺصﻼح الزراعى تمهيدا ً للع رض عل ى مجل س
الجامعة.

إدارة الجامعة
 قرر المجلس اﻻحاطة علما ببروتوك ول التع اون ب ين مجموع ة دار المعم ار وجمعي ةأصدقاء مﺴتشفيات أبو الريش لﻸطفال لصالح مﺴتشفى أبو الريش المنيرة.
 الموافق ة عل ي اتفاقي ة التع اون ب ين جامع ة الق اهرة ووزارة اﻹس كان والمراف قوالمجتمع ات العمرانية"ص ندوق تط وير المن اطق العش وائية" ونقاب ة المهندس ين
المصرية تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة ب انيتون للعل وم اﻻجتماعي ةوالﺴياس ية باليون ان panteion university of social and political
 sciencesفى مجاﻻت البحوث والتعليم وبرامج التدريب وتتخذ اﻻجراءات.
 الموافقة على مذكرة التف اهم ب ين جامع ة الق اهرة وجامع ة أتونوم ا بمدري د ـ أس بانيافى مجاﻻت البحوث والتعليم وبرامج التدريب وتتخذ اﻻجراءات.
 الموافقة على مذكرة التفاهم ب ين جامع ة الق اهرة وجامع ة جاجلني ان بك اركو ببولن دافى مجاﻻت البحوث والتعليم وبرامج التدريب وتتخذ اﻻجراءت.
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تعديل لوائح
كلية التجارة
 الموافقة على تقرير لجن ة قط اع العل وم اﻻجتماعي ة بش أن الﻼئح ة الداﺧلي ة بمرحل ةالدراسات العليا بنظ ام الﺴ اعات المعتم دة بكلي ة التج ارة تمهي دا للع رض عل ى مجل س
الجامعة .

شئون الدراسات العليا

كلية العلوم
 بن اء عل ى الم ذكرة المعروض ة بش أن ع دم الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطالب ة /س عادمص طفى ﷴ ـ المقي دة بدرج ة الماجﺴ تير بكلي ة العل وم للع ام الﺜال ث ب د ًءا م ن
 ٢٠١٦/١٢/٢حتى  ٢٠١٧/١٢/١لرعاية الطفل.
قرر المجل س الموافق ة عل ى إيق اف قي د الطالب ة /س عاد مص طفى ﷴ ـ المقي دة بدرج ة
الماجﺴ تير بكلي ة العل وم للع ام الﺜال ث ب د ًءا م ن  ٢٠١٦/١٢/٢حت ى ٢٠١٧/١٢/١
لرعاية الطفل.

كلية الزراعة
 بن اء عل ى اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى اس تحداث بع ض ال دبلومات المهني ة بنظ امالتعليم المفتوح وهى دبلومات )تكنولوجيا تغذية النبات والتﺴميد ،استصﻼح اﻷراض ى
الصحراوية وإدارة اﻷراضى المﺴتصلحة ،تصنيع اﻷلبان( بالكلية.
ق رر المجل س ع رض الموض وع عل ى لجن ة قط اع العل وم اﻷساس ية لدراس ته وتق ديم
تقرير بما تنتهى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلﺴة قادمة.

كلية العﻼج الطبيعى
 بشأن اﻻلتماس المقدم من الطالبة /شيرين عبد الحافظ أحمد متولى ـ المقي دة بدرج ةال دكتوراه بكلي ة الع ﻼج الطبيع ى للع ام الج امعى  ٢٠١٢/٢٠١١لم دة ع ام ب د ًءا م ن
 ٢٠١٦/١٠/١١حتى  ،٢٠١٧/١٠/١٠وكذلك الموافقة على تﺴجيل ﺧطة البحث.
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول اﻷعمال المعروض.
 الموافقة على إعادة قي د الطالب ة /ه دى عل ى حﺴ ين ﺧلي ل ـ بدرج ة الماجﺴ تير للع امالج امعى  ٢٠١٧/٢٠١٦م ع إعفاؤه ا م ن الم واد الت ى س بق دراس تها والنج اح فيه ا
بالكلية.

إدارة الجامعة
 بناء على المذكرة المعروضة بشأن زيادة الرسوم المالية المحص لة نظي ر التأك د م نصحة بيان ات الش هادات الجامعي ة الص ادرة م ن الجامع ة للمص ريين واﻷجان ب لتص بح
) ٥٠دوﻻر للطال ب الواف د والجه ات الخارجي ة  ٢٠٠ ،جني ه ( للطال ب المص رى
والجهات المحلية.
قرر المجل س الموافق ة عل ى أن تص بح  ٥٠دوﻻر للطال ب الواف د والجه ات الخارجي ة،
 ١٠٠جنيه للطالب المصرى والجهات المحلية ،تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
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بحــوث

المعهد القومى لﻸورام

 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن إج راء المش روع البحﺜ ى " طف رات جين اتالبراكا  ١وبراكا  ٢ودور فيروس ات أم أم ت ى ف ى كعوام ل ﺧط رة ف ى س رطانات الﺜ دى
الوراثية والغير وراثية " بالمعهد القومى لﻸورام بإش راف اﻷس تاذة ال دكتورة /س ماح
على لطفى إبراهيم اﻷستاذ بالمعهد وبتمويل من صندوق العل وم والتنمي ة التكنولوجي ة
وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

مﺴائل عامة
كلية اﻻقتصاد والعلوم الﺴياسية
 الموافقة على تقرير لجنة قطاع العل وم اﻻجتماعي ة بش أن انش اء برن امج الماجﺴ تيرالمهنى فى اقتصاديات الﺴكان بالتعاون بين كلية اﻻقتصاد والعل وم الﺴياس ية والمرك ز
الديموجرافى.
تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور وكي ل كلي ة اﻻقتص اد والعل وم الﺴياس ية بش ـأنانضم ـام جامع ة الق اهرة لبرن امج متع دد الف روع العلمي ة لدرج ة الماجﺴ تير ف ى
الديمقراطية وحقوق اﻻنﺴان فى الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا وتتخذ اﻹجراءات.

كلية الطب البيطرى
 الموافقة على تﺴعير الخدمات التى تقدمها المكتبة بالكليةمع تعميمه على كليات الجامعة ومعاهدها ،تمهيدا ً للعرض على مجلس الجامعة.
 بشأن ﺧطاب اﻷستاذ الدكتور وكيل كلية الطب البيطرى بش أن اس تمارة تﺴ جيل بح ثلعضوية هيئة التدريس التى يتم تعميمها على أقﺴام الكلية.
ق رر المجل س ع رض الموض وع عل ى لجن ة قط اع العل وم اﻷساس ية لدراس ته وتق ديم
تقرير بما تنتهى الية الدراسة وعرضه على المجلس فى جلﺴة قادمة.

إدارة الجامعة

 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن تعيين اﻷستاذ الدكتور /يوسف ف وزى راش دـ اﻷمين المﺴاعد للمجلس اﻷعلى للجامعات عضوا ً بمجلس الدراس ات العلي ا والبح وث
من الخارج لمدة عامين قابلة للتجديد تمهيدا للعرض على مجلس الجامعة.
 قرر المجلس اﻻحاطة علما بخط اب أ.د .أم ين ع ام المجل س اﻷعل ى للجامع ات بش أنسياسة تﺴجيل وتحصيل الرسوم من الطﻼب الوافدين مع تعميمه عل ى كلي ات الجامع ة
ومعاهدها.
 قرر المجلس اﻻحاطة علما بخط اب أ.د .أم ين ع ام المجل س اﻷعل ى للجامع ات بش أنقواع د واج راءات تنﺴ يق قب ول الط ﻼب الواف دين بالجامع ات والمعاه د المص رية
ب المرحلتين الجامعي ة اﻷول ى والدراس ات العلي ا للع ام الج امعى  ٢٠١٧/٢٠١٦م ع
تعميمه على كليات الجامعة ومعاهدها.

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – يناير ٢٠١٧

 الموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اعتماد نﺴبة  %٣٠من الزيادة ف ى موازن ةالمقترح ات الف ائزة ف ى المرحل ة اﻷول ى والﺜاني ة والمقترح ات الج ارى اﻻنته اء م ن
تحكيمها وذلك طبقا َ ﻻحتياجات المقترح البحﺜى ورؤي ة الباح ث الرئيﺴ ى وذل ك تمهي داَ
للعرض على مجلس الجامعة.

مهمة علمية
كلية الزراعة
 الموافق ة عل ى م د المهم ة العلمي ة بالص ين لل دكتور /رض ا حﺴ انين إم ام حﺴ انين ـالم درس بقﺴ م الهندس ة الزراعي ة بالكلي ة لم دة ع ام ب دءا ً م ن  ٢٠١٧/٣/١حت ى
 ٢٠١٧/٩/١٤استكماﻻً للعام الﺜالث بدون مرتب.

