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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ) (٣٢٥بتاريخ ٢٠١٤/٧/١٤
عقد مجلـس الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الخامس والعشرين بعد الثالثمائة
فـي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم االثنين الموافق ٢٠١٤/٧/١٤
بقاعة "أحمد لطفى السيد" بمبنى إدارة الجامعة بالجيزة برئاسة السيد األستاذ
الدكتور /جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس
المجلس ،وحضور كل من السادةاعضاء المجلس
افتتح السيد األستاذ الدكتور /رئيس المجلس االجتماع
" بســم ﷲ الرحمـن الرحيــم "
استھل السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عصمت ـ نائب رئيس الجامعة للدراسات
العليا والبحوث ورئيس المجلس ـ بالترحيب بالسادة األساتذة أعضاء المجلس
الموقر.
• توجيه الشكر للسادة األساتذة أعضاء المجلس الموقر على ما بذلوه من جھد متميز
خالل العام الجامعى .٢٠١٤/٢٠١٣
• تھئنه السادة األساتذة أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
• ثم نوه السيد األستاذ الدكتور /جمال الدين عصمت ـ أنه سوف يتم أخذ صورة تذكارية
ألعضاء المجلس بعد إنتھاء الجلسة.
• كما نوه األستاذ الدكتور /عبد الرحمن زكرى ـ عن مجلة العلوم اإلنسانية والبحوث
اإلحصائية التى تصدرھا جامعة القاھرة تحت عنوان Journal Of :
 Humanities and Social Scienceومرفق صورة للغالف للعدد األول مع
مناشدة كل من يريد اإلنضمام إلى ھيئة التحرير اإلتصال بالدكتور /عبد الرحمن ـ
والمجلة على إستعداد إلستقبال أبحاث باللغة العربية على أن يقوم أعضاء فريق
التحرير بالترجمة مقابل مبلغ رمزى وسوف يتم إرسال مخاطبات للسادة وكالء
الكليات والمعاھد على أن يقوموا بالرد خالل شھر يوليو ٢٠١٤
حتى يتم إصدار العدد األول من المجلة.
• تم مناقشة مقترح الالئحة االسترشادية للدراسات العيا لجامعة القاھرة وتم إتخاذ
القرار التالى:
" فى حالة وجود تعارض بين الالئحة الداخلية للكلية أو المعھد وبين الئحة الجامعة
تطبق الالئحة الداخلية للكلية أو المعھد مع التوصية للكليات والمعاھد أن تقوم بتعديل
الالئحة الداخلية لتوائم الالئحة األعلى وھى الئحة الجامعة خالل العام الدراسى القادم
" ،وقد تمت التوصية بتقسيم الالئحة إلى قطاعات مختلفة ويكون لكل قطاع الئحته
مع التوصية باألخذ بلوائح القطاعات المختلفة.
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المصادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم) (٣٢٤بتاريخ .٢٠١٤/٦/١٦
 المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العلياوالبحوث بالتفويض خالل الفترة من  ٢٠١٤/٦/١٧حتى .٢٠١٤/٧/١٤
فى 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.
-٨االستثناء من شرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب
على السنة التمھيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول.
-٩الموافقة على فرض مـواد تكميليـة لمعادلـة السنة التمھيدية للماجستير
أو الدكتوراه مع فرض رسوم تكميلية وفق قرار مجلس الجامعة السابق
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 والدكتوراه الخاصة بإعفائھم من شرط
ستة أشھر على إضافة المشرف.
-١٣المد االستثنائى للعام الثالث كحد أقصى ،مع ضرورة تشكيل لجنة الحكم
على الرسالة قبل نھاية العام الثالث.

اتفاقيات تعاون
معھد الدراسات والبحوث التربوية
 الموافقة على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )معھد الدراسات والبحوث التربوية(واالتحاد العربى لتنمية الموارد البشرية لتقديم الدبلوم العامة فى التربية شعبة "
التعليم العام والفنى عن بعد " ،بعد عرضه على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية
بالمجلس ـ تمھيداللعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )معھد الدراسات والبحوث التربوية(وكلية الشرق العربى للدراسات العليا )العلوم التربوية( بالسعودية فى مجاالت
البحوث والتعليم وبرامج التدريب بعد عرضه على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية
بالمجلس ـ تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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إدارة الجامعة
الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة والجامعة الكازاخستانيةالمصريةاإلسالمية " نور" فى مدينة الماطى بجمھورية كازاخستان ـ وتتخذ
اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
الموافقة علي اتفاقية تعاون وتبادل دولى بين جامعة القاھرة وجامعة تشوو أوواليابانية وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

مھمات علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على مد المھمة العلمية بالمملكة المتحدة للدكتور /مراد رؤوف سالم)المدرس بقسم الجراحة العامة ( بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من ٢٠١٤/٥/١٤
حتى " ٢٠١٥/٥/١طبقا ً للدعوه" بدون مرتب
الموافقة على مد المھمة العلمية بكندا للدكتورة /ھناء محمد عزت عبد ﷲ )األستاذالمساعد بقسم الطفيليات( بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من  ٢٠١٤/٧/١بدون
مرتب

كلية الصيدلة
 الموافقة على مد المھمة العلمية باليابان للدكتورة /مريم على حسن المدرس بقسمالصيدالنيات والصيدلة الصناعية بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراًمن ٢٠١٤/٧/١٠
بدون مرتب

تشكيل لجان ومجالس
إدارة الجامعة
 بناء المذكرة بشأن التظلم المقدم من خريجى كليات العلوم والطب البيطرىوالھندسة التطبيقية من التعديالت التى تمت على الئحة المعھد القومى لعلوم الليزر
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
الدكتور /السيد عبد المجيد الشـربينى وكيـل المعھد القومى لعلوم الليزر
الدكتورة /ھالة محمد فاروق المنياوىوكيـــل كليــة الطب البيطرى
الدكتور /عمرو أمين محمـد عـدلى وكيـــــل كليــة الھندسـة
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة مع تفويض السيد أ.د/
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ،فى عرض الموضوع
على مجلس الجامعة.

تعديل لوائح
المعھد القومى لعلوم الليزر
 بناء على إضافة المقررات الدراسية المرفقة بنظام الساعات المعتمدة إلى الالئحةالداخلية لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم بالمعھد ـ
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قررالمجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم الطبية لدراسته وتقديم تقرير بما
تنتھى إليه الدراسة مع تفويض السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

شئون الطـــالب
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة على أن يسدد طالب الماجستير المھنى فى الدراسات السياسيةواالستراتيجية بين كلية االقتصاد والعلوم السياسية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا
مساھمة وقدرھا ) (٤٣٠أربعمائة وثالثون جنيھا ً ال غيرلكل ساعة معتمدة بخالف
المصروفات الدراسية المقررة تمھيداًللعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على قرار اللجنة األكاديمية فيما يخص التقدم للماجستير المھنى فىاقتصاديات الصحة باعتماد درجة التويفل ) ٥٠٠درجة( كحد أدنى للمتقدمين وتعديل
الحد األدنى لعدد الطالب المتقدمين بأال يقل عدد الطالب المقيدين فى البرنامج عن
عشرين طالب تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
الموافقة على تحديد رسوم المقرر الدراسى الواحد)بمبلغ خمسمائة جنيھا ً( فى حالةفتح فصل صيفى اعتباراً من العام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤بعد عرضه على لجنة
قطاع العلوم اإلنسانية بالمجلس ـ تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العلوم
الموافقة على إلغاء القرار رقم ) (٢والخاص بموافقة مجلس الدراسات العلياوالبحوث فى  ٢٠٠٩/١٢/١٤بشأن إعفاء الطالب الوافدين من سداد نصف
المصروفات الدراسية إذا انتھوا من إعداد الرسالة خالل ستة أشھر من بداية العام
الدراسى أن يطبق على الطالب الوافدين والمصريين ،تمھيداً للعرض على مجلس
الجامعة.

كلية العالج الطبيعى
الموافقة على تسجيل الطالب /محمد عباس مصطفى السيد السالمونى ـ المقيد بدرجةالماجستير بالكلية للعام الجامعى  ٢٠١٤/٢٠١٣مع إعفاؤه من الفصول الدراسية
الثالثة حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ

كلية الصيدلة
 الموافقة على إعفاء الطالب /حسين كمال على ـ المقيد بدرجة الماجستير بالكلية للعامالجامعى  ٢٠١٣/٢٠١٢من دراسة وامتحان مواد التمھيدى ماجستير )الترم األول(
حيث سبق دراستھا والنجاح فيھا ـ
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بحــــــوث
كلية الزراعة
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشروع البحثى " تقديرالمخاطروتحسين الجودة الميكروبيولوجية لكل الحبوب ومستنبتاتھا " بكلية الزراعة بإشراف
األستاذ الدكتور /نبيل إبراھيم حجازى ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم
والتنمية التكنولوجية ،وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

كلية التخطيط العمرانى واإلقليمى
 الموافقة علي المذكرة بشأن إجراء المشروع البحثى " استراتيجيات التكيف معالتغيير المناخى المحلى فى مدن القاھرة ونيروبى واسطنبول مع مراعاة االختالفات
العمرانية واالجتماعية والمناخية " بكلية التخطيط العمرانى واإلقليمى بإشراف
األستاذ الدكتور /عباس الزعفرانى ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم
والتنمية التكنولوجية ـ وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

المعھد القومى لعلوم الليزر
 الموافقة علي المذكرة المعروضة بشأن إجراء المشروع البحثى "متوالفات مھجنةمن الكربون إلستخدامھا فى تطبيقات المجسات الحيوية والتصوير الطبى الحيوى"
بالمعھد القومى لعلوم الليزر بإشراف األستاذة الدكتورة /منى بكر محمد محمود ـ
األستاذ بالمعھد وبتمويل من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية ـ وفقا ً لبنود التعاقد
بين الطرفين.

مسائــل عــامة
إدارة الجامعة
 بناء على مذكرة بشأن تعديل بعض ضوابط النشر الدولى للرسائل العلمية ـقرر المجلس الموافقة على شرط أن تكون المجلة العلمية تابعة لتصنيف Thomson
حتى يمكن اعتبار النشر بھا نشراً دوليا ً وفى حالة نشر فى مجالت علمية خارج
تصنيف Thomsonيعامل معاملة النشر المحلى مع استثناء قطاعى العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ويبدأ تفعيل ھذا القرار على الرسائل التى تسجل اعتباراً من
سبتمبر ٢٠١٤للعرض علي مجلس الجامعة.

