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محضر اجتماع
مجلس الدراسات العليا والبحوث
الجلسة رقم ) (٣٢٩بتاريخ ٢٠١٤/١٢/١٥

عقد مجلـس الدراسات العليا والبحوث اجتماعه التاسع والعشرين بعد الثالثمائة
فـي تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم االثنين الموافق ٢٠١٤/١٢/١٥
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 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.
 الترحيب والتھنئة للسادة األساتذة:
 .١الدكتور /محمود أحمد إسماعيل إبراھيم ـ وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.
 .٢الدكتور /ھشام أحمد حنفى أحمد ـ وكيل معھد الدراسات والبحوث اإلحصائية.
 .٣الدكتورة /إيمان بكر محمد خضر ـ وكيل كلية الطب البيطرى.
 .٤الدكتورة /لبنى عبد التواب يوسف ـ وكيل كلية اآلداب.
 .٥الدكتور /محمد طارق حسن زكى أنيس ـ وكيل كلية طب قصر العينى.
 .٦الدكتور /سلطان فولى حسن ـ وكيل معھد البحوث والدراسات األفريقية.
بمناسبة تعيين سيادتھم وكالء بكلياتھم.
 توجيه الشكر والتقدير للسادة األساتذة:
 .١الدكتورة /ھدى محمد أنسى على ـ وكيل كلية الحاسبات والمعلومات )سابقا ً(.
 .٢الدكتورة /ھالة محمد فاروق المنياوى ـ وكيل كلية الطب البيطرى )سابقا ً(.
 .٣الدكتور /إبراھيم محمد ابراھيم فھمى السيد ـ وكيل كلية طب قصر العينى )سابقا ً(.
 .٤الدكتورة /سلوى يوسف درويش ـ وكيل معھد البحوث والدراسات األفريقية
)سابقا ً(.
على ما بذلوه من جھد متميز أثناء فترة عضوية سيادتھم بالمجلس الموقر.
 اإلحاطة علما ً بخطاب أ.د .محمود صقر ـ رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
فى إطار التعاون بين جمھورية مصر العربية وجمھورية إيطاليا ،تعلن أكاديمية
البحث العلمى والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم لمشروعات بحثية فى مجال البحوث
النووية وتطبيقاتھا السلمية  ASRT/INFNويتم التقدم عن طريق موقع األكاديمية
.www.asrt.sci.eg
 اإلحاطة علما ً بخطاب الدكتور /خالد بن محمد الوھيبى ـ الملحق الثقافى بسفارة
المملكة العربية السعودية بالقاھرة ،بأنه تم إطالق )جائزة مركز الملك عبد ﷲ بن
عبد العزيز الدولى لخدمة اللغة العربية( وھى جائزة تقديرية عالمية يمنحھا المركز
كل عامين فى فرعين أولھما :خاص بالعلماء وموضوعه )جھود العلماء فى مجال
التعليم اللغة العربية لألطفال( ،ثانيھما ،خاص بالمؤسسات المتخصصة التى تقدم
مشروعات متميزة فى خدمة اللغة العربية وموضوعه )المؤسسات المعنية بتعليم
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الللغة العربية للناطقين بغيرھا( ،ويمنح الفائز فى كل فرع من فرعيھا مبلغ
) (٧٥٠٠٠٠﷼ سعودى ،وللمشاركة فى الجائزة ومعرفة طريقة الترشيح
وشروطه ومتطلباته ،وما تتضمنه الجائزة بشكل مفصل يمكنكھم زيارة الموقع
اإللكترونى الخاص بالجائزة ).(prize.kaica.org.sa
 تم اختيار السيد األستاذ الدكتور /جمعه محمد عبد المقصود ـ وكيل كلية اآلثار أمينا ً
للمجلس.
 التأكيد على أن تُحصل المصروفات من الطالب الوافدين فور التسجيل ودون انتظار
الموافقات األمنية على أن يُمنع من دخول االمتحان إذا لم يدفع المصروفات وفى حالة
عدم ورود الموافقات األمنية عند موعد اإلمتحانات يتم العرض على إدارة الجامعة،
وال تُعلن النتيجة إال بعد ورود الموافقة األمنية ودفع المصروفات.
 اإلحاطة علما ً بالخطاب الموجه للوكالء بخصوص بعض اإلحصائيات للبحث العلمى
والنشر الدولى وخالفه.
 التأكيد على وجود منسق لكل اتفاقية على أن يقدم تقرير كل  ٦أشھر وتقديم تقرير
كل  ٦أشھر من المشرفين على الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه.
 تميز جامعة القاھرة من خالل نشر أبحاث دولية ومكافأت النشر الدولى ـ وجوائز
أفضل رسالة وتمويل المشاريع ورسائل الماجستير من خالل بند  ٣خدمات أبحاث.
 كما تحدثت األستاذة الدكتورة /منال بوصيلة ـ المدير التنفيذى إلدارة العالقات الدولية
عن اإلدارة والھيكل التنظيمى والغاية والرؤية لھا واألھداف واألنشطة كما ذكرت
أسماء فريق العمل فى كل قطاع.

إدارة الجامعة

المصادقـــات

 المصادقة علي محضر اجتمـاع مجلـس الدراسـات العليـا والبحوث الجلسة رقـم) (٣٢٨بتاريخ  .٢٠١٤/١١/١٧رقم ) (٢١ليصبح عرض الموضوع على لجنة
قطاع العلوم األساسية كمرحلة األولى لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه
الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة ".
 المصادقة على قرارات األستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العلياوالبحوث بالتفويض خالل الفترة من  ٢٠١٤/١١/١٨حتى .٢٠١٤/١٢/١٥فى
المجاالت التالية ،مع تشكيل لجنة من السادة األساتذة وكالء كليات )الحقوق،
التجارة ،دار العلوم( بناء على اقتراح السيد أ.د .نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث لمراجعة الموضوعات الخاصة بالبنود )(١٣ ،١٢ ،١٠ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤
على أن تقوم اللجنة مستقبالً بمراجعة الموضوعات المتعلقة بھذه البنود قبل أسبوع
من إنعقاد مجلس الدراسات العليا ،وتكليف السيدة مدير عام الدراسات العليا بتقديم
الموضوعات للجنة فى وقت مناسب.
 .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.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – ديسمبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 .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
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية االقتصاد والعلوم السياسية(والجامعة الوطنية لألبحاث )المدرسة العليا لالقتصاد( بروسيا وتتخذ اإلجراءات
تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الھندسة
 الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية الھندسة( وجامعة كيونج ھى)كلية اإللكترونيات والمعلومات( بكوريا الجنوبية فى مجاالت البحوث والتعليم
وبرامج التدريب وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية الھندسة( مركز تطويرالبرمجيات المتقدمة واستشارات الھندسية الطبية ) (CASBECووزارة الصحة
والرعاية االجتماعية بغامبياوتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

كلية الزراعة
 الموافقة علي مذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة )كلية الزراعة( وجامعة بون )كليةالزراعة( بألمانيا وتتخذ اإلجراءات تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 قرر المجلس الموافقة علي عدم تجديد خطاب األستاذ الدكتور وكيل كلية الزراعةللدراسات العليا والبحوث بشأن طلب الموافقة على مخاطبة المجلس األعلى
للجامعات على عدم تجديد بروتوكول التعاون بين المجلس األعلى للجامعات ومجلس
المراكز والمعاھد والھيئات البحثية الذى يترتب عليه معاملة الطالب العاملين فى ھذه
األماكن معاملة المعيدين والمدرسين المساعدين من الناحية المالية ـ

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – ديسمبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

مھمات علمية
كلية طب قصر العينى
 الموافقة على مد المھمة العلمية بألمانيا لألستاذة الدكتورة /ھبة ﷲ محمد نبيل عبدالرازق )األستاذ بقسم الباثولوجيا اإلكلينيكية والكيميائية( بالكلية لمدة  ٤أشھر على
أن تحتسب الفترة من  ٢٠١٤/١٢/١حتى  ٢٠١٥/٢/٢٨استكماالً للعام الثانى بمرتب
يصرف من الداخل والفترة من  ٢٠١٥/٣/١حتى  ٢٠١٥/٣/٣١فى نطاق العام
الثالث بدون مرتب ـ

تشكيل لجان ومجالس
كلية الحقوق
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة تجديد صالحية الرسالة للمناقشة للمرة السابعةللطالبة القطرية /برفين صالح محمد أحمد ـ المقيدة بدرجة الدكتوراه للعام الجامعى
 ٢٠١١/٢٠١٠نظراً لمرض إبنتھا ـ
قرر المجلس عرض الموضوع على اللجنة المشكلة بالموضوع رقم ) (٢لدراسته
وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

إدارة الجامعة
 بناء علي المذكرة المعروضة بشأن دليل حماية حقوق الملكية الفكرية لجامعةالقاھرة " سياسة الجامعة لحماية حقوق الملكية الفكرية بالكليات والمعاھد العلمية
والبحثية " ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليـــة الحقـــوق
الدكتور /شريـف سـيد كـامـل محمـد
)عضواً(
الدكتور /إيھاب محمد حسـن أبو عيـش وكيـــل كليـــة التجـــارة
الدكتور /أيمـن محمد على محمد مـيدان وكيـــل كليـــة دار العلـوم )عضواً(
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة مع تفويض األستاذ الدكتور
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس
الجامعة.

مسائل تنظــيمية
كلية التمريض
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء قسم تمريض المسنين وفصل جميعالبرامج التعليمية للدراسات العليا الخاصة بتمريض المسنين المندرجة بقسم تمريض
صحة المجتمع لتكون قائمة بذاتھا ـ
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.

كلية رياض األطفال
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على إنشاء الدبلومات المھنية التربوية التأھيليةفى المراحل الثالث )الحضانة ،رياض األطفال ،التربية الخاصة( ـ
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قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية وتقديم تقرير بما
تنتھى إليه الدراسة مع تفويض السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث فى عرض الموضوع على مجلس الجامعة.

إدارة الجامعة
 بناء علي محضر اجتماع لجنة القطاع الھندسى بالجامعة بتاريخ ٢٠١٤/١١/١٢فيما يخص مقترح عقد دورات تخصصية لطالب الدراسات العليا ـ
قرر المجلس عرض قرار اللجنة الخاص بالموضوع رقم ) (٥على رئيس الجامعة،
وإرجاء الموضوعات رقم ) (٧)،(٦للدراسة وعرضھا على المجلس فى جلسة قادمة.

تجديــد تعيــين
إدارة الجامعة

 الموافقة المذكرة المعروضة بشأن تعيين وتجديد تعيين عدد ) (٢أعضاء منالخارج بمجلس الدراسات العليا والبحوث تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.

شئون الطـــالب
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
 قرر المجلس عدم الموافقة علي خطاب األستاذة الدكتورة عميد كلية االقتصادوالعلوم السياسية بشأن مدى إمكانية إعفاء طالب برنامج الماجستير المھنى فى
اقتصاديات الصحة طبقا ً لحصة الجامعة من ھذه الرسوم .

كلية العالج الطبيعى
 الموافقة على دفع الطالب المتقدم لعمل مقاصة لمعادلة المقرراتمبلغ ) (٢٠٠مائتان جنيھا ً عن كل مقرر يتقدم لمعادلته أسوة بما يتم اتباعه
مع الطالب الوافدين تمھيداً للعرض على مجلس الجامعة.
 الموافقة على إعادة قيد الطالب /عصام أحمد عبد الباقى عباس ـ بدرجة الماجستيربالكلية للعام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤مع إعفاؤه من الفصلين الدراسيين األول
والثانى حيث سبق دراستھما والنجاح فيھما ـ

معھد الدراسات والبحوث التربوية
 بناء علي اقتراح المعھد الموافقة على إعفاء الطالب /عيد محمد عيد صالح ـالمقيد بالدبلوم العام للعام الجامعى  ٢٠١٥/٢٠١٤من دراسة المواد الدراسية التى
سبق دراستھا والنجاح فيھا
قرر المجلس عرض الموضوع على لجنة قطاع العلوم اإلنسانية لدراسة الموضوع،
وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

