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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ) (٣٢٨بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٧
عقد مجلـس الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الثامن والعشرين بعد الثالثمائة
فـي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم االثنين الموافق  ٢٠١٤/١١/١٧بقاعة
"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 السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد 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.
 تھنئة كل من السادة األساتذة :
 .١الدكتور /عمرو محمد على أبو العز ـ بمناسبة تعيين سيادته عميداً لكلية طب الفـم
واألسنان.
 .٢الدكتور /عبد الحميد محمد العباسى ـ بمناسبة تعيين سيادته عميداً لمعھد
الدراسات والبحوث اإلحصائية.
 الترحيب والتھنئة للسادة األساتذة:
 .١الدكتورة /فاتن حسين كامل عثمان ـ وكيل كلية طب الفـم واألسنان.
 .٢الدكتورة /ماجدة على صالح ـ وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية.
 .٣الدكتور /طارق فھمى عبد العزيز الوكيل ـ وكيل المعھد القومى لعلوم الليزر.
 .٤الدكتور /بركات عبد العزيز عبد ﷲ ـ وكيل كلية اإلعالم.
بمناسبة تعيين سيادتھم وكالء بكلياتھم أعضاء بالمجلس الموقر.
 توجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة:
 .١الدكتورة /حنان ماھر عارف قنديل ـ وكيل كلية االقتصاد والعلوم السياسية)سابقا ً(.
 .٢الدكتور /السيد عبد المجيد الشـربينى ـ وكيل المعھد القومى لعلوم الليزر)سابقا ً(.
 .٣الدكتور /محمود سليمان علم الدين ـ وكيل كلية اإلعالم)سابقا ً(.
على ما بذلوه من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھم بالمجلس الموقر.
 اإلحاطة علما ً بكتاب السيد أ.د .وزير التعليم العالى ـ بشأن اإلعالن عن شغل منصب
مدير عام المنظمة العربية للتنمية اإلدارية وھى إحدى المنظمات المتخصصة
والمنبثقة عن جامعة الدول العربية فى موعد غايته  ١٠ديسمبر ٢٠١٤حتى يتسنى
موافاة وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى بالترشيحات.
 اإلحاطة علما ً بخطاب األستاذ الدكتور مدير مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس
ومعاونيھم بشأن التنبية على السادة المتدربين من :
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 كلية الھندسة وكلية الحاسبات والمعلومات بعدم حضور برنامج إستخدامالتكنولوجيا
فى التدريس ودورات الـ  CTPبمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات.
 المتدربين من كلية اإلعالم بعدم حضور برامج مھارات العرض الفعال ـ مھاراتاإلتصال الفعال.
 المتدربين من كلية الحقوق بعدم حضور برنامج الجوانب المالية والقانونية فىاألعمال الجامعية.
 اإلحاطة علما ً بقرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  ٢٠١٠/١٢/٢بشأن معادلة
درجة الدكتوراه التى يحصل عليھا المبعوثين على نفقة الدولة من الجامعات
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ،وكذا الطالب الموفدين للخارج للحصول على درجة
الدكتوراه على منح دراسية مقدمة للدولة.
 اإلحاطة علما ً بالرسالة الورادة من مكتب جامعة برلين الحر بالقاھرة الخاصة بمنح
للدراسات العليا من جامعة برلين الحر.
 التأكيد على حصر معلومات خاصة بالطالب الوافدين.
 عرض للخطاب الموجه للسادة الوكالء بشأن إعداد معلومات خاصة باألقسام العلمية
والنشاط البحثى والتى ستكون بياناتھا مفيدة بالنسبة إلى:
 اعتماد الجامعة. خطةالبحث العلمى للجامعة وتطويرھا. التصنيف العلمى. التأكيد على تقارير متابعة طالب الدراسات العليا كل  ٦شھور من قبل السادة
المشرفين.

إدارة الجامعة
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المصادقـــات

 المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم) (٣٢٧بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٥
 المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العلياوالبحوث بالتفويض خالل الفترة من  ٢٠١٤/١٠/١٦حتى  .٢٠١٤/١١/١٧فى
المجاالت التالية:
تسجيــــل رسائـــل الماجستـــير والدكتـــــــــوراه.
إلغــاء تسجيــل رسائـــل الماجستـــير والدكتــــــوراه.
تحديد مواعيد امتحانات الدراسـات العليا في كليـات الجامعة ومعاھدھـا.
حـاالت مـد القـيد االستثنائـى لمـدة عـام مـن خــارج الالئحـة.
حـاالت منـح التفـرغ للطـالب واالعتـذار عنھـا وتجديدھا وإنھائھا.
حـــاالت مـــد القــيد االستثنائــى للعــام الثانـى والثالـث.
إعــادة قيــد واستثنـاء مـن شـرط مـرور عـام على شطب القيد.
االستثناء من شرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على حصول الطالب
على السنة التمھيدية للتسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وذلك بعذر مقبول.
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 .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.

مھمات علمية
كلية الھندسة
الموافقة على مد المھمة العلمية بأمريكا للدكتور /تامر أحمد يوسف ـ المدرس بقسمھندسة الحيوية الطبية والمنظومات بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من ٢٠١٤/٩/١
بدون مرتب .

كلية الزراعة
 الموافقة على مد المھمة العلمية للدكتور /محمد عويس عبد العزيز ـ المدرس بقسمالخضر بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من  ٢٠١٤/١١/١بدون مرتب مع تغيير مقر
المھمة العلمية لكلية البساتين جامعة مندل الزراعية بالتشيك بدالً من جامعة الملك
عبد ﷲ للعلوم والتكنولوجيا بالسعودية ـ

كلية اإلعالم
 الموافقة على مد المھمة العلمية بأمريكا لألستاذ الدكتور /أيمن منصور أحمد ندا ـاألستاذ بقسم اإلذاعة بالكلية لمدة عام ثالث اعتباراً من  ٢٠١٤/٧/١بدون مرتب.

اتفاقيات تعاون
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علي ملحق اتفاقية التمويل بين مؤسسة مصر الخير ومركز الدراساتالحضارية وحوار الثقافات بكلية االقتصاد والعلوم السياسية تمھيدا للعرض على
مجلس الجامعة

إدارة الجامعة
 الموافقة على بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة القاھرة والھيئة العامة لتعليمالكبار تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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تشكيل لجان ومجالس
كلية طب قصر العينى
بناء علي قرار مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  ٢٠١٤/١٠/٢٧القاضىبإحالة تعديل ھيكل المسالك البولية بكلية طب قصر العينى لألعوام
)٢٠١٤ـ٢٠١٥ـ (٢٠١٦ليصبح عدد ) (٣عام  ٢٠١٤وعدد ) (٥بدالً من ) (٢عام
 ٢٠١٥وعدد ) (٤بدالً من ) (٢عام  ٢٠١٦على مجلس الدراسات العليا والبحوث ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
الدكتور /شريـف سـيد كـامـل محمـد وكيـــل كليـــة الحقـــوق
الدكتورة /أمال أحمد عبد الفتاح عبد
)عضواً(
وكيـــل كليــة الصــيدلـة
الباقى
وكيـــل كلية طب الفم
الدكتورة /فاتـن حسـين كامـل عثمـان
)عضواً(
واألسنان
رئيـس قسـم المسـالك البوليـة )عضواً(
الدكتور /ھشـــــام بــــــدوى
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة مع تفويض األستاذ الدكتور
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس
الجامعة.

كلية الصيدلة
 بناء علي تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بتاريخ ٢٠١٤/٩/١٦القاضى بعرض عدم موافقة كلية الصيدلة على قرار المجلس األعلى
للجامعات بشأن معادلة شھادة البورد األمريكى لدرجة الماجستير فى الصيدلة
اإلكلينيكية ـ
قرر المجلس عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

تعديل لوائح
كلية طب الفم واألسنان
 بناء اقتراح الكلية الموافقة على الئحة برنامج خاص بنظام النقاط المعتمدةلماجستير زراعة األسنان
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم الطبية لدراسةالموضوع
وتقديم تقرير بما تنتھى إلية الدراسة مع تفويض األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على تعديل المادة ) (٣٠والمادة ) (٣٦من الالئحة الداخلية للدراساتالعليا الخاصة بتوضيح الحد األدنى للمدة الزمنية للرسالة العلمية بعد موافقة لجنة
القطاع الھندسى بالجامعة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
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شئون الطالب
كلية التجارة
 بناء علي مذكرة بشأن حالة الدارسة /سارة صبحى محمد حسن ـ المدرسالمساعد بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة ـ
قرر المجلس إعادة الموضوع للكلية لمعرفة رأى مجلس قسم إدارةاألعمال فى ھذا
الشأن  ،والتأكيد على موافقة المشرف الخارجى قبل مناقشة الرسالة.
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء الدبلومات المھنية بأقسام )إدارةاألعمال محاسبة ـ الرياضة والتأمين( ـ
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم االجتماعية لدراسة
الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى الية الدراسة  ،مع تفويض األستاذ الدكتور نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء الدبلومات المھنية بأقسام )إدارةاألعمال محاسبة ـ الرياضة والتأمين(
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم االجتماعية لدراسة
الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى الية الدراسة  ،مع تفويض األستاذ الدكتور نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.
 سحب اقتراح الكلية الموافقة على إعفاء السادة العاملين بمختلف إدارات الكليةمن كافة الرسوم الدراسية لدبلوم الدراسات العليا بشرط النجاح من أول مرة من
جدول االعمال

كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إيقاف قيد الطالب/ھانى عبد المنعم عبدالرازق التلبانى المقيد ببرنامج الماجستير للعام الجامعى  ٢٠٠٨/٢٠٠٧لمدة
عامين)أول  ،ثانى( اعتباراً من  ٢٠١٢/٦/١نظراً لسفر الطالب بمھمة رسمية
للخارج قرر المجلس عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

كلية طب الفم واألسنان
 بناء علي اإللتماس المقدم من الطالب /عالء الدين محمد عبد االسميع ـ المقيدبدرجة الماجستير بكلية طب الفم واألسنان بضم أ.د /أحمد غنام ـ مشرف خارجى
رابع من جامعة كارولينا الشمالية بأمريكا للجنة اإلشراف الخاصة به علما ً بأن ھذا
مخالف لقرار مجلس الجامعة ـ
قرر المجلس الموافقة على إضافة مشرف أجنبى رابع فى حالة فتح قناة علمية مع
عدم تحمل الجامعة تكاليف المشرف الخارجى الرابع ،تمھيداً للعرض على مجلس
الجامعة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة علي المذكرة بشأن االلتماس المقدم من الطالبة /إبتسام عبد النبى عبدالحميد ـ للموافقة على إيقاف قيدھا من دراسة الماجستير لمدة عام أول وذلك لرعاية
الطفل بعدم إيقافھا عن العمل حيث أنھا معيدة بكلية التمريض لرعاية الطفل
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 بناء علي المذكرة بشأن إعادة عرض موضوع تكلفة الشھادة األصلية للحاصلينعلى شھادة )الماجستير ـ الدكتوراه ـ الدبلوم( لتحريرھا من اإلدارة العامة للدراسات
العليا ـ
قرر المجلس الموافقة على أن يصبح رسم الشھادة للماجستير والدكتوراه )١٠٠
جنيه( وللدبلومات ) ٧٥جنيه( تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة .

مسائل مالية
 الموافقة علي المذكرة المعروضة على المساھمة المالية لبعض أعضاء الھيئةالمعاونة لحضور مؤتمرات دولية وورش عمل بالخارج بـ  %٥٠من قيمة نفقات
السفر من الجامعة والـ  %٥٠األخرى من الكلية ممن لھم أبحاث مقبولة طبقا ً للحد
األقصى والقواعد المعمول بھا تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية التخطيط اإلقليمى والعمرانى
 الموافقة على تحصيل المساھمات )خدمات بحثية( فى بداية كل فصل دراسى بعدموافقة لجنة القطاع الھندسى بالجامعة تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية العالج الطبيعى
الموافقة على تعديل قيمة المساھمات المالية نظير خدمات لطلبة الدراسات العلياإبتداء من العام الجامعى ٢٠١٥/٢٠١٤تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

المعھد القومى لعلوم الليزر
الموافقة على رفع قيمة المساھمات المالية نظير خدمات لطلبة الدراسات العلياوالبحوث برفع النسبة إلى %٥٠تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

بحـوث
كلية العلوم
 الموافقة علٮمذكرة بشأن إجراء المشروع البحثى "المصادر المعدنية والطاقةالمتجددة لمركز أبو زنيمة الصناعى ـ جنوب سيناء" بكلية العلوم بإشراف األستاذ
الدكتور /محمد عبد الحميد الشرقاوى ـ األستاذ بالكلية وبتمويل من صندوق العلوم
والتنمية التكنولوجية وفقا ً لبنود التعاقد بين الطرفين.

إدارة الجامعة
بناء علي خطاب األستاذ الدكتور /محمد زكى عويس ـ بشأن إنشاء مركز بحوث علوم
البيئة بجامعة القاھرة ـ

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – نوفمبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية كمرحلة أولى
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إلية الدراسة وعرضه على المجلس فى
جلسة قادمة.

كلية الحاسبات والمعلومات
 الموافقة على تعديل مساھمات )خدمات بحثية( لالئحة المالية لبرامج الدراساتالعليا بنظام الساعات المعتمدة بعد موافقة لجنة القطاع الھندسى بالجامعة تمھيدا
للعرض على مجلس الجامعة.

