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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات 

 )م٢٠١٥/  ١/  ٢٦(بتاريخ ) ٦٢٥(الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعل

 .٢٠١٤/  ١٢/  ٢٨بتاريخ ) ٦٢٤(
 القرار: 

م علي المصادقة            )٦٢٤(محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٠١٤/  ١٢/  ٢٨بتاريخ 

 
م *  اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٠١٥/  ١/  ٢٤بتاريخ ) ١٥(

 القرار: 
اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم 

 :، والذي يتضمن الموضوعات التالية٢٠١٥/  ١/  ٢٤بتاريخ ) ١٥(
 
المالية ـ (كتاب جامعة القاھرة بشأن اعتماد الالئحة األساسية و) ٢(

لمركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي ) اإلدارية
 .كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة

 القرار: 
المالية ـ اإلداري (ساسية وقرر المجلس الموافقة على اعتماد الالئحة األ         

لمركز استشارات وبحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي كوحدة ذات طابع 
 .خاص بالجامعة

 
المالية ـ (كتاب جامعة القاھرة بشأن اعتماد الالئحة األساسية و) ٣(

لمركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء كوحدة ذات طابع ) اإلدارية
 .خاص بالجامعة

 القرار: 
) المالية ـ اإلدارية(قرر المجلس الموافقة على اعتماد الالئحة األساسية و         

 .)كوحدة ذات طابع خاص بالجامعة(لمركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء 
 
كتاب جامعة القاھرة بشأن اعتماد الالئحة األساسية لمركز دار العلوم ) ٤(

ة ذات طابع خاص تتبع كلية دار للغات والبحوث اللغوية المتقدمة كوحد
 .العلوم بالجامعة
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 القرار: 
اعتماد الالئحة األساسية لمركز دار العلوم للغات قرر المجلس الموافقة على          

كوحدة ذات طابع ( والبحوث اللغوية المتقدمة تتبع كلية دار العلوم بالجامعة
 .)خاص

 
ودراسات التنمية الريفية كتاب جامعة القاھرة بشأن فصل مركز بحوث ) ٥(

عن مركز االستشارات الزراعية وإعادته ككيان مالي مستقل كوحدة 
 .ذات طابع خاص تابعة لكلية الزراعة بجامعة القاھرة

 القرار: 
بحوث ودراسات التنمية الريفية عن قرر المجلس الموافقة على فصل مركز 

لكلية الزراعة  ابعتمركز االستشارات الزراعية وإعادته ككيان مالي مستقل 
 .)كوحدة ذات طابع خاص( بجامعة القاھرة

 
بالالئحة الداخلية ) ٦.٥.٤(اقتراح جامعة القاھرة إجراء تعديل المواد ) ٦(

 ).مرحلة الليسانس(لكلية دار العلوم بالجامعة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
 ة لكلية دار العلوم بالجامعة بالالئحة الداخلي) ٦.٥.٤(إجراء تعديل المواد ـ ١

 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة )مرحلة الليسانس(    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
 ـ:كتابي جامعة القاھرة المتضمنين طلب اآلتي) ٧(

 كوحدة ذات طابع خاص تابعة  ةـ إعادة فتح مركز الدراسات األرميني١   
 .ية اآلداب بعد أن تم تجميد نشاطهلكل       

 ـ تعديل بعض بنود الئحة صندوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة ٢   
 .التابع لكلية الطب قصر العيني       
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
 جامعة القاھرة لكلية اآلدابالتابع   ةـ إعادة فتح مركز الدراسات األرميني١     

 .ت طابع خاصكوحدة ذا
طب دوق خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابع لكلية ـ تعديل بنود الئحة صن٢      

 .قصر العيني
 
اقتراح جامعة القاھرة بشأن إجراء تعديالت خاصة بالبنود العامة ) ٨(

) ٢٠٠٩مرحلة الدراسات العليا (وجداول المقررات بالالئحة الداخلية 
 .الطب بالجامعةبنظام الساعات المعتمدة بكلية 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥يناير   –معة القاھرة النشرة الرسمية لجا

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

داول المقررات بالالئحة الداخلية ـ إجراء تعديالت خاصة بالبنود العامة وج١
بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب ) ٢٠٠٩مرحلة الدراسات العليا (

 .بالجامعة
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم ف ھذا الشأن٢

 
عة جنوب الوادي بشأن إنشاء مركز عالج المشكالت كتاب جام) ٩(

االجتماعية والتعليمية لطالب الجامعة وحدة ذات طابع خاص واعتماد 
 .الئحته المالية واإلدارية

 القرار: 
مركز ل واعتماد الالئحة المالية واإلدارية إنشاءقرر المجلس الموافقة على 

وحدة ذات  جنوب الوادي عةجامت االجتماعية والتعليمية لطالب عالج المشكال
 .طابع خاص 

 
اقتراح جامعة جنوب الوادي بشأن إنشاء برنامج اآلثار المصرية ) ١٠(

بنظام الساعات المعتمدة بكلية ) بنظام التعليم المفتوح(واإلسالمية 
 .اآلثار بقنا بالجامعة ومشروع الالئحة الداخلية المقترحة له

 القرار: 
 :يليقرر المجلس الموافقة علي ما 

 بنظام ) بنظام التعليم المفتوح(اآلثار المصرية واإلسالمية ـ إنشاء برنامج ١
 .جنوب الوادي جامعةت المعتمدة بكلية اآلثار بقنا بالساعا    
 .ـ الالئحة الدراسية المقترحة لبرنامج اآلثار المصرية واإلسالمية٢
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٣

 
جامعة جنوب الوادي بشأن المعوقات التي تعترض العمل داخل  كتاب) ١١(

 .الجامعة
 القرار: 

ً بكتاب جامعة جنوب الوادي بشأن المعوقات التي تعترض  أحيط المجلس علما
 :العمل داخل الجامعة وھى

ـ قلة االعتمادات المالية في جميع أبواب الموازنة للجامعة عن حاجة ١
 .م الجامعة بدورھا علي قدر من الرضاالجامعة الفعلية الالزمة لقيا

ـ نقص العمالة الفنية والمتخصصة في وجود حظر من وزارة المالية ٢
 .باإلعالن أو التعيين لھذه الوظائف

ـ ضعف تمويل أنشطة البحث العلمي من دعم أبحاث وسفر للخارج ٣
 .واالشتراك في ورش العمل والمؤتمرات القومية والدولية
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مباني للكليات الجديدة : الالزمة للبنية التحتية من  ـ قلة االعتمادات٤
مدرجات وفصول ومعامل للكليات القائمة ـ وأماكن عقد االمتحانات ـ (

" ورقية وإلكترونية" شبكة الصرف الصحي ـ وإنشاء مكتبة مركزية 
 ).مباني اإلسكان الطالبي

م للحديث ـ نقص االعتماد المخصصة لتدريب الموظفين واإلداريين لمواكبتھ٥
في نظم اإلدارة وتنفيذ األعمال وذلك لتسريع التواصل بين إدارات الجامعة 

 .المختلفة وتوفير الوقت والجھد
ـ قلة موارد الجامعة من الوحدات ذات الطابع الخاص التي يدخل منتجھا ٦

)  مزارع الثروة الحيوانية والدواجن (المواد الخام ولوازم اإلنتاج مثل 
من صافي االيرادات وليس من صافي الربح %  ٢٥ة نظراً لخصم نسب

مما يؤدي إلي تأكل رأس ) لإلحالل والتجديد %  ١٥للمالية و% ١٠(
المال األساسي للوحدة وتوقفھا عن العمل أو لعدم قدرتھا علي المنافسة 

 .في تسويق منتجاتھا
حيث  الفجوة الكبيرة بين إمكانيات الخريج وسوق العمل: ـ العملية التعليمية٧

يحب تغيير المناھج لتشمل دورات التنمية البشرية وإدارة المشروعات 
 .والتأھيل لسوق العمل في كل كلية علي مستوي الطالب وليس بعد التخرج

عدم وجود إمكانيات مالية إلنشاء مبني لقطاع خدمة : ـ قطاع خدمة المجتمع٨
ين الوصول المجتمع وتنمية البيئة علي سور الجامعة يسھل علي المواطن

إليه دون اجراءات أمنية أو التجول بين مباني الجامعة المتباعدة وكذا 
تسويق الخدمات والمنتجات وتلقي المشاكل من المواطنين لحلھا وتقديم 

 .خدمات ما بعد التخرج 
قلة عدد األسرة وقلة عدد حجرات العمليات : ـ المستشفيات الجامعية ٩

 .ل المبتثرين والكلي الصناعي والعناية المركزة وحجرات األطفا
ـ عدم توفير الدرجات الفنية من التمريض وفني اإلشاعة وفني المعامل ١٠

واألمن وذلك لعدم توفير الدرجات المالية لھيكل المستشفي من قبل وزارة 
 .المالية

 
كتاب جامعة بني سويف بشأن منح طالب دولة أثيوبيا عدد خمسة ) ١٢(

 .البشري والھندسة والتعليم الصناعيمنح دراسية بكليات الطب 
 القرار: 

منح طالب دولة أثيوبيا عدد خمسة منح دراسية قرر المجلس الموافقة على 
 .بجامعة بني سويف بكليات الطب البشري والھندسة والتعليم الصناعي

 
كتاب جامعة بني سويف بشأن اعتماد الئحة النظام األساسي لوحدة ) ١٣(

 .األسنان بالجامعة كوحدة ذات طابع خاصالتعليم والتدريب لطب 
 القرار: 

اعتماد الئحة النظام األساسي لوحدة التعليم المجلس الموافقة على قرر 
 .والتدريب لطب األسنان بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص
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كتاب جامعة بني سويف بشأن اعتماد الالئحة األساسية لوحدة العالج ) ١٤(
 .الجامعة كوحدة ذات طابع خاصاالقتصادي بكلية طب األسنان ب

 القرار: 
اعتماد الالئحة األساسية لوحدة العالج االقتصادي قرر المجلس الموافقة علي          

 .بكلية طب األسنان بالجامعة كوحدة ذات طابع خاص
 
كتاب جامعة بني سويف بشأن اعتماد الالئحة المالية واإلدارية لمركز ) ١٥(

بكلية التربية الرياضية بالجامعة كوحدة  األنشطة الرياضية وعلومھا
 .ذات طابع خاص

 القرار: 
اعتماد الالئحة المالية واإلدارية لمركز األنشطة قرر المجلس الموافقة على          

كوحدة ذات  بجامعة بني سويفالرياضية وعلومھا بكلية التربية الرياضية 
 .طابع خاص

 
الجامعة على استمرار كتاب جامعة طنطا بشأن موافقة مجلس ) ١٦(

الطالب المصريين والوافدين المقيدين بدرجتي الماجستير والدكتوراه 
بالكليات التي ال تنتھي فيھا إجازة الرسالة ومنح الدرجة العلمية 

 ).الطب ـ طب األسنان ـ التمريض(بالمناقشة 
 القرار: 

استمرار الطالب ب مجلس الجامعة علىقرر المجلس الموافقة على قرار 
المصريين والوافدين المقيدين بدرجتي الماجستير والدكتوراه بالكليات التي ال 

الطب ـ طب (ة تنتھي فيھا إجازة الرسالة ومنح الدرجة العلمية بالمناقش
بل تطلب لمنح الدرجة دخول امتحانات " دكتوراه فقط )" األسنان ـ التمريض

كانت ھذه االمتحانات أخرى بسداد الرسوم الدراسية السنوية المقررة طالما 
خالل أعوام جامعية جديدة، على أن يتم تطبيق القرار على الطالب المتقدمين 

 .للقيد
 

كتاب جامعة اقتراح جامعة طنطا بشأن اعتماد مشروع الالئحة المالية ) ١٧(
ً لنظام ) B.I.S(واإلدارية لبرنامج نظم معلومات اإلعمال  وفقا

 .الساعات المعتمدة
 القرار: 
اإلدارية لبرنامج اعتماد مشروع الالئحة المالية وقرر المجلس الموافقة على          

ً لنظام الساعات المعتمدة) B.I.S(عمال نظم معلومات اإل بكلية التجارة وفقا
 .جامعة طنطا وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة 

 
مرحلة (كتاب اقتراح جامعة المنوفية بشأن مشروع الالئحة الداخلية ) ١٨(

 .لكلية اآلداب بالجامعة) الدراسات العليا ـ بنظام الساعات المعتمدة
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 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

لكلية ) ـ بنظام الساعات المعتمدةمرحلة الدراسات العليا (الالئحة الداخلية ـ ١        
 .اآلداب بالجامعة

 .الشأن ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا٢        
 
كتاب جامعة المنوفية بشأن الالئحة التنفيذية للمجلة العلمية لكلية ) ١٩(

 .العلوم بالجامعة
 القرار: 

للمجلة العلمية لكلية  الالئحة التنفيذيةقرر المجلس بالموافقة علي اعتماد          
 .المنوفية جامعةالعلوم 

 

حصاء في البحوث اقتراح جامعة اإلسكندرية بشأن استبدال مادة اإل) ٢٠(
االنثروبولوجية لطالب الفرقة الثالثة شعبة عامة في الفصل الدراسي 
األول إلي مقرر مادة تنمية الموارد البشرية لنفس الفرقة والفصل 

 .الدراسي بكلية اآلداب بالجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
 جية لطالب الفرقة الثالثة استبدال مادة اإلحصاء في البحوث االنثروبولوـ ١

 شعبة عامة في الفصل الدراسي األول إلي مقرر مادة تنمية الموارد     
 .جامعة اإلسكندرية البشرية لنفس الفرقة والفصل الدراسي بكلية اآلداب    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ل صندوق مركزي كتاب جامعة مدينة السادات بشأن إحياء فكرة عم) ٢١(

بوزارة التعليم العالي لدعم معاشات المتوفين من أعضاء ھيئة 
التدريس والھيئة المعاونة والعاملين بالجامعات المصرية الحكومية 

 .قبل سن الستين
 القرار: 

عباس منصور / قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور 
المشكلة لتعديل قانون تنظيم رئيس جامعة جنوب الوادي ورئيس اللجنة 

 .الجامعات
 
كتاب جامعة قناة السويس بشأن موافقة مجلس الجامعة على اقتراح ) ٢٢(

فرع الجامعة بالعريش بعدم قصر القبول بكليات الفرع بالعريش علي 
 .أبناء سيناء
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 القرار: 
 جامعة قناة السويساقتراح فرع على قرر المجلس عدم الموافقة علي          
وإتاحة  العريش بعدم قصر القبول بكليات الفرع بالعريش علي أبناء سيناءب

ً للقواعد العامة  الفرصة لجميع الطالب من جميع المحافظات األخري وفقا
 .للتنسيق

 
كتاب جامعة عين شمس بشأن البيان التفصيلي بقيمة المصروفات ) ٢٣(

 .واالعتمادالدراسية الخاصة بالدبلوم المھني في إدارة نظم الجودة 
 القرار: 

رئيس جامعة عين / قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور 
 .شمس نظراً ألنه من اختصاص مجلس الجامعة

 
كتاب السيد السفير نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمي ) ٢٤(

والتكنولوجيا واالتصاالت بالجامعات بشأن اإلفادة بالرأي على مدي 
 .إمكانية توقيع االتفاق الخاص بإنشاء الجامعة المصرية في الصين

 القرار: 
رئيس جامعة قناة / قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور 

محمد أحمد / السويس الستكمال مسيرة ما تم عمله من السيد األستاذ الدكتور 
ركة في فعاليات حول المشا) رئيس جامعة قناة السويس السابق(محمدين 

المنتدى العربي الصيني األول للغات والثقافة بالصين وتقديم تقرير شامل 
 .بالموضوع إلعادة عرضه على المجلس األعلى في جلسة قادمة

 
كتاب السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة أسيوط بشأن األطباء ) ٢٥(

/  ٣ / ١المقيمين بالمستشفيات الجامعية والذين تسلموا العمل في 
والمطبق عليھم الالئحة األساسية الجديدة التي أقرھا  ٢٠١٣

 .٢٠١٤/  ٨/  ٢٥المجلس األعلى للجامعات بتاريخ 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ـ مخاطبة الجھاز المركزي للتنظيم واإلدارة للسماح لمستشفيات جامعة ١

م الرابع أسيوط باستمرار التعاقد مع األطباء المقيمين بالمستشفيات للعا
والخامس وذلك حسب الالئحة األساسية لألطباء المقيمين بالمستشفيات 

 .٢٠١١/ ٥/  ٣٠بتاريخ  ١١٦١الجامعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
ـ مخاطبة وزارة المالية لدعم الباب األول بالمستشفيات الستكمال األطباء ٢

طباء المقيمين المقيمين للعام الرابع والخامس بالالئحة األساسية لأل
 ١١٦١بالمستشفيات الجامعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 .٢٠١١/  ٥/  ٣بتاريخ      
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كتاب جامعة حلوان بشأن تعديل مسميات بعض المواد بخطة الدراسة ) ٢٦(
وتغيير مسمي قسم إدارة ) إرشاد ـ سياحة ـ ضيافة(لألقسام العلمية 

لالئحة الداخلية لكلية السياحة الضيافة إلي قسم اإلدارة الفندقية با
 ).مرحلة البكالوريوس" (والفنادق بالجامعة

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

إرشاد ـ (ـ تعديل مسميات بعض المواد بخطة الدراسة لألقسام العلمية ١
بالالئحة الداخلية لكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان ) سياحة ـ ضيافة

 .درجة البكالوريوس
 ـ تغيير مسمي قسم إدارة الضيافة إلي مسمي اإلدارة الفندقية بالالئحة  ٢         

حلوان وذلك علي النحو المبين  جامعةفنادق الداخلية لكلية السياحة وال             
 .باخر تعديل في مذكرة الجامعة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٣
 
ة بأمانة المجلس األعلى للجامعات بشأن مذكرة إدارة الشئون القانوني) ٢٧(

كتاب ھيئة النيابة اإلدارية ـ نيابة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن 
تعليم عالي المرفوعة من السيدة  ٢٠١٤لسنة  ١٠٧القضية رقم 

نيفين محمد الھاشمي مدير وحدة األسنان بالمستشفي / الدكتورة 
سيادتھا ضد كل  التخصصي ـ جامعة عين شمس والخاصة بشكوى

مدير / د .رئيس جامعة عين شمس ، وأ/ من السيد األستاذ الدكتور 
دينا / مستشفي عين شمس ، مدير شئون العاملين بالمستشفي ود

إكرام إبراھيم حيث تضرر فيھا من مخالفة المشكو في حقھم للوائح 
دينا إبراھيم بموجب / والقوانين التنظيمية فيما يخص تعين الدكتورة 

حال صدوره  ٢٠١١/  ١٠/  ٣بتاريخ  ٦٤٧مر التنفيذي رقم األ
 .مشوبا بالبطالن

 القرار: 
 .قرر المجلس حفظ الموضوع             

 
كتاب رئيس مجلس إدارة المنظمات القومية الحديثة لحقوق اإلنسان ) ٢٨( 

والتنمية البشرية حول المقترحات وآليات التنفيذ بشأن ظاھرة الخريجين 
 .انعكاس ذلك على األمن واألمان االجتماعيوالبطالة و

 القرار: 
ً بكتاب رئيس مجلس إدارة المنظمات القومية الحديثة          أحيط المجلس علما

لحقوق اإلنسان والتنمية البشرية حول المقترحات وآليات التنفيذ بشأن ظاھرة 
 .الخريجين والبطالة وانعكاس ذلك على األمن واألمان االجتماعي

 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥يناير   –معة القاھرة النشرة الرسمية لجا

كتاب جامعة بني سويف بشأن اعتماد الالئحة المالية واألساسية  )٢٩(
لوحدة إدارة األزمات والكوارث بكلية التمريض بالجامعة كوحدة ذات 

 .طابع خاص
 القرار: 

قرر المجلس الموافقة على اعتماد الالئحة المالية واألساسية لوحدة إدارة          
ني سويف كوحدة ذات طابع األزمات والكوارث بكلية التمريض بجامعة ب

 .خاص
 
كتاب جامعة بني سويف بشأن أول جامعة في الوطن العربي لدراسة ) ٣٠(

علوم ذوي القدرات الخاصة بكافة صورھا كمشروع قومي تطلقه 
 .الدولة لرعايتھم واالحتفاء بھم

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ة في الوطن العربي لدراسة أول جامع ـ الموافقة من حيث المبدأ علي إنشاء١        
ذوي القدرات الخاصة بكافة صورھا كمشروع قومي تطلقه الدولة علوم 

 .لرعايتھم واالحتفاء بھم
ـ إحالة الموضوع إلي المجلس القومي لمتحدي اإلعاقة للدراسة واتخاذ ٢        

 .الالزم
 
من الالئحة ) ٤٧(اقتراح جامعة حلوان بشأن تعديل نص المادة ) ٣١(

 .اخلية لكلية التربية الموسيقية بنظام الساعات المعتمدةالد
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 من الالئحة الداخلية لكلية التربية الموسيقية ) ٤٧(تعديل نص المادة ـ ١

 :لتصبح علي النحو التالي بنظام الساعات المعتمدة    
التربية الموسيقية ھو أربعة يشترط للطالب لنيل درجة الماجستير في "     

والحد األقصى ھو عشرة فصول ) سنتين(فصول دراسية كحد أدني 
 ".دراسية إجمالي خمس سنوات

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
بقسم ) مرحلة الدراسات العليا(اقتراح جامعة سوھاج ببدء الدراسة ) ٣٢(

 .التربية الرياضية بالجامعةمناھج وتدريس التربية الرياضية بكلية 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ـ بدء الدراسة بقسم مناھج وتدريس التربية الرياضية بكلية التربية ١

 ).مرحلة الدراسات العليا(الرياضية بجامعة سوھاج 
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥يناير   –معة القاھرة النشرة الرسمية لجا

ن إضافة مادة جديدة بالالئحة اقتراح جامعة جنوب الوادي بشأ) ٣٣(
بكل من ) مرحلة البكالوريوس(الداخلية لكلية التمريض بالجامعة 

/  ١٢/  ٢١بتاريخ  )٣٩٣٨(الالئحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
 .٢٠١٤/  ١٠/  ٢٢بتاريخ ) ٤٦٠٦(ورقم  ٢٠٠٨

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

 جنوب الوادي جامعةالداخلية لكلية التمريض الئحة ـ إضافة مادة جديدة بال١
بكل من الالئحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) مرحلة البكالوريوس(
/  ١٠/  ٢٢بتاريخ ) ٤٦٠٦(قم ور ٢٠٠٨/  ١٢/  ٢١بتاريخ ) ٣٩٣٨(

عدم انتقال الفرق األولى والثانية والثالثة من " والتي تنص علي  ٢٠١٤
على إال بعد حضوره فترة التدريب الصيفي الفرقة األدنى إلي الفرقة األ

بالمستشفيات الجامعية بقنا لمدة شھر في األجازة الصيفية من كل عام 
 ".علي أن يكون التدريب تحت إشراف كلية التمريض

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
 كتاب جامعة القاھرة بشأن إنشاء وحدة عالج عيوب النطق والكالم) ٣٤(

وحدة ذات طابع خاص تتبع كلية العالج الطبيعي بالجامعة واعتماد 
 .الئحتھا األساسية

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة على إنشاء واعتماد الالئحة األساسية لوحدة عالج          

تتبع كلية العالج الطبيعي ) وحدة ذات طابع خاص(عيوب النطق والكالم 
 .بجامعة القاھرة

 
عة القاھرة بشأن الموافقة علي إنشاء مركز المعامالت كتاب جام) ٣٥(

القانونية للتجارة الداخلية والدولية ـ وحدة ذات طابع خاص تابعة 
 .لكلية الحقوق بجامعة القاھرة واعتماد الئحته األساسية

 القرار: 
مركز المعامالت واعتماد الالئحة األساسية لإنشاء قرر المجلس الموافقة على 

وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية الحقوق تجارة الداخلية والدولية نية للالقانو
 بجامعة القاھرة 

 
اقتراح جامعة بنھا بإجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية لكلية ) ٣٦(

 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة الدراسات العليا(الحقوق بالجامعة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
  بنھا جامعة –ـ إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية لكلية الحقوق ١        
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وذلك علي النحو المبين  بنظام الساعات المعتمدة) الدراسات العليامرحلة (      
 .بمذكرةالجامعة

 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 

) بندا ٣٧، بندا  ٣٣(اقتراح جامعة حلوان بشأن تعديل المواد ) ٣٧(
بالالئحة الداخلية لكلية التجارة وإدارة األعمال مرحلة الدراسات 

 ).بنظام الساعات المعتمدة(العليا 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
        بالالئحة الداخلية لكلية التجارة وإدارة ) بندا ٣٧بندا،  ٣٣(ـ تعديل المواد ١        

جامعة حلوان )بنظام الساعات المعتمدة(مرحلة الدراسات العليا األعمال             
 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة

 .ـ ًإصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢        
 
اقتراح جامعة حلوان بشأن إضافة دبلوم الدراسات العليا في إدارة ) ٣٨(

سكرية لعلوم اإلدارة لضباط األزمات إلي الالئحة الداخلية للكلية الع
 .القوات المسلحة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ـ اقتراح جامعة حلوان بشأن إضافة دبلوم الدراسات العليا في إدارة األزمات ١        
إلي الالئحة الداخلية للكلية العسكرية لعلوم اإلدارة لضباط القوات 

 .المسلحة
 .ري الالزم في ھذا الشأنـ إصدار القرار الوزا٢
 

اقتراح جامعة المنصورة بشأن اعتماد الئحة التعليم المفتوح بقسمي ) ٣٩(
اللغات الشرقية وآدابھا ،والدراسات اليونانية والالتينية بكلية اآلداب 

 .بالجامعة وإضافة القسمين إلي برامج التعليم المفتوح بالكلية
 القرار: 

 :يقرر المجلس الموافقة على ما يل
ـ إنشاء برنامجي اللغات الشرقية وآدابھا ، والدراسات اليونانية والالتينية ١

بنظام التعليم المفتوح ) مرحلة الليسانس(بكلية اآلداب ـ جامعة المنصورة 
 .وإضافة القسمين إلي برامج التعليم المفتوح بالكلية

 .ـ الالئحة العلمية للبرنامجين٢
 .في ھذا الشأن ـ إصدار القرار الوزاري الالزم٣
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اقتراح جامعة القاھرة بشأن إنشاء برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات ) ٤٠(
الجغرافية بنظام التعليم المفتوح بكلية اآلداب بالجامعة ومشروع 

 .الالئحة الدراسية المقترحة له
 القرار: 

 :المجلس الموافقة علي ما يلي قرر
 الجغرافية بنظام التعليم المفتوح  إنشاء برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات ـ١

 ).جامعة القاھرة(بكلية اآلداب     
 .ـ الالئحة الدراسية للبرنامج٢
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٣
 

امج ) ٤١( ة لبرن ة اإلسكندرية إصدار الالئحة الدراسية المعدل اقتراح جامع
ة الع ة لكلي ة الداخلي رول بالالئح ا البت وم جيولوجي ة (ل مرحل

 .بنظام الساعات المعتمدة) البكالوريوس
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ـ الالئحة الدراسية المعدلة لبرنامج جيولوجيا البترول بكلية العلوم ـ جامعة ١

 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة البكالوريوس(اإلسكندرية 
 .لشأنـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا ا٢
 

اقتراح جامعة قناة السويس بشأن إدراج شعبة مصر والشرق األدنى ) ٤٢(
القديم بالالئحة الداخلية لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية للدراسات 

 ).تمھيدي ماجستير(العليا بقسم التاريخ والحضارة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
لقديم بالالئحة الداخلية لكلية اآلداب ـ إدراج شعبة مصر والشرق األدنى ا١

والعلوم اإلنسانية ـ جامعة قناة السويس للدراسات العليا بقسم التاريخ 
ً بأن الشعبة مدرجة بالئحة الكلية ) تمھيدي ماجستير(والحضارة  علما

بالسنوات األربع ويوجد بھا أساتذة متخصصون للتدريس بالقسم وذلك 
 .معةعلي النحو المبين بمذكرة الجا

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 

اقتراح جامعة قناة السويس بشأن إجراء تعديل علي أھداف الوحدات ) ٤٣(
 .ذات الطابع الخاص اآلتية

وحدة ذات طابع خاص تتبع (ـ مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة ١        
 ).كلية الصيدلة بالجامعة

وحدة ذات طابع خاص تتبع كلية (التحاليل الدقيقة ـ وحدة السموم و٢        
 ).العلوم باإلسماعيلية
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وحدة ذات طابع خاص تتبع (ـ مركز الخدمة واالستشارات العلمية ٣        
 ).كلية العلوم باإلسماعيلية

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة علي اعتماد األھداف المعدلة للوحدات ذات الطابع 

 :سويس اآلتيةالخاص بجامعة قناة ال
وحدة ذات طابع خاص تتبع كلية (ـ مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة ١        

 ).الصيدلة بالجامعة
وحدة ذات طابع خاص تتبع كلية العلوم (ـ وحدة السموم والتحاليل الدقيقة ٢        

 ).باإلسماعيلية
ص تتبع كلية العلوم وحدة ذات طابع خا(ـ مركز الخدمة واالستشارات العلمية ٣        

 ).باإلسماعيلية
 
اقتراح جامعة قناة السويس بشأن اعتماد الالئحة المعدلة الخاصة ) ٤٤(

وحدة ذات (بالمركز بحوث وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية 
 .تتبع كلية الطب البشري بالجامعة) طابع خاص

 القرار: 
الخاصة بالمركز بحوث  اعتماد الالئحة المعدلةقرر المجلس الموافقة علي 

تتبع كلية ) وحدة ذات طابع خاص(وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية 
 .بجامعة قناة السويسالطب البشري 

 
اقتراح جامعة عين شمس بشأن مشروع الالئحة الداخلية لمعھد ) ٤٥(

الدراسات العليا والبحوث الزراعية بالمناطق القاحلة بجامعة عين 
 .عات المعتمدةشمس بنظام السا

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ـ الالئحة الداخلية لمعھد الدراسات العليا والبحوث الزراعية بالمناطق ١
 .القاحلة بجامعة عين شمس بنظام الساعات المعتمدة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
مسمي منح ) ٢(دة رقم اقتراح جامعة عين شمس بشأن تعديل الما) ٤٦(

) مرحلة الليسانس(الدرجة العلمية بالالئحة الداخلية لكلية األلسن 
 .على أن يطبق التعديل بدءا من تاريخ صدور الالئحة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

 الدرجة العلمية بالالئحة الداخلية لكلية مسمي منح ) ٢(ـ تعديل المادة رقم ١
وذلك علي النحو المبين )مرحلة الليسانس( امعة عين شمس ج-أللسنا    

 .بمذكرة الجامعة
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 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
اقتراح جامعة طنطا بشأن إصدار الالئحة الداخلية بكلية التمريض ) ٤٧(

 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة الدراسات العليا(بالجامعة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
 مرحلة الدراسات (طنطا  جامعة لكلية التمريض  ـ إصدار الالئحة الداخلية١

في صورتھا النھاية من قبل لجنة قطاع  بنظام الساعات المعتمدة) العليا    
 .التمريض

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
المستشار القانوني للمجلس األعلى  رأي السيد األستاذ الدكتور) ٤٨(

للجامعات في طلب لجنة قطاع التمريض بإعادة النظر في قرار 
في شأن  ٢٠١٤/  ٥/  ١٠المجلس األعلى للجامعات الصادر بتاريخ 

القائمين بالتدريس بالمعھد الفني للتمريض الملحق بكليات التمريض 
 .بالجامعات المصرية

 القرار: 
اريخ قرر المجلس التأكيد عل /  ١٠ى قراره السابق الصادر بجلسته المنعقدة بت

ار  ٢٠١٤/  ٥ دكتور المستش تاذ ال يد األس ي رأي الس ة عل اص بالموافق والخ
ي  د الفن دريس بالمعھ ائمين بالت ات بشأن الق ى للجامع انوني للمجلس األعل الق
ى  لين عل رية والحاص ات المص ريض بالجامع ات التم ق بكلي ريض الملح للتم

ة درجة الماج املين بالدول وظيفي للع ادر ال ستير والدكتوراه والمعينين علي الك
 :طبقاً لقانون العاملين المدنيين بالدولة، والمتضمن ما يلي

يم "  انون تنظ اً لق اونيھم طبق دريس ومع ة الت ائف ھيئ ي وظ ين ف أن التعي
م  اريخ  ٥٤١٠الجامعات المصرية الصادرة بالقرار الوزاري رق /  ١٢/  ٢١بت

ام الخاصة بأقسام م ٢٠١٢ ه األحك ع األخذ في االعتبار أن المعھد يسري علي
من قانون تنظيم الجامعات ،ومن ) ٦(كلية التمريض طبقاً لتصريح نص المادة 

دريس  ة الت ي وظائف أعضاء ھيئ ين ف ي اإلعالن وشروط التعي م يسري عل ث
ام  ي األقس الن ف ق اإلع ن طري يادتھم ع ين س ات بتعي يم الجامع انون تنظ ق
ة  المناظرة لتخصصاتھم بالكلية، وينتدب أعضاء ھيئة التدريس المعينين بالكلي

 ".للعمل بالمعھد التابع للكلية

 
مذكرة إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعلى للجامعات بشأن ) ٤٩(

كتاب ھيئة النيابة اإلدارية ـ نيابة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن 
/ تعليم عالي المرفوعة من السيد  ٢٠١٤سنة ل ٣٦٣القضية رقم 

صالح عبد الجواد أبو سيف / د .أحمد ھاشم محمود طه ضد كال من أ
رئيس / طبيب عظام بمستشفي عين شمس التخصصي، والسيد 
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مجلس إدارة مستشفي عين شمس التخصصي وذلك لتسببھم حدوث 
 .وفاء يوسف محمد رضوان زوجة الشاكي/ عاھة مستديمة للسيدة 

 القرار: 
 .قرر المجلس حفظ الموضوع

 
 ١٢/٢٠١٤/ ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٥٠(

حاتم محمد عبد العال سليم ـ / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور 
جامعة حلوان لشغل وظيفة أستاذ ) المطرية(المدرس بكلية الھندسة 

 .مساعد
 القرار: 

رئيس جامعة / علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور قرر المجلس الموافقة 
حاتم / حلوان لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 

بالجامعة لشغل ) المطرية(محمد عبد العال سليم ـ المدرس بكلية الھندسة 
وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصوله علي تقدير جيد في ثالثة أبحاث وعلى 

بحثين وعلي تقدير ضعيف في بحث واستبعاد بحث بإجمالي تقدير مقبول في 
 ودرجة نشاط علمي ١٠/ ٩ودرجة مناقشة  ٧٠/ ٤٢.٩٣

 . ١٠٠/  ٧٠مع جبر كسر درجة اإلجمالي لتصبح  ٢٠/  ١٨ 
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٥١(

حمد السبكي ـ نور م/ بالموافقة على ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
 .األستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية بكلية اآلداب جامعة المنوفية

 القرار: 
رئيس جامعة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 

نور / المنوفية لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 
الفرنسية بكلية اآلداب بالجامعة  محمد السبكي األستاذ المساعد بقسم اللغة

لشغل وظيفة أستاذ وذلك لحصوله علي تقدير جيد في بحثين وعلى تقدير 
ودرجة  ١٠/  ٥ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٤٠.٨٦مقبول في بحثين بإجمالي نقاط 

ومجمل تقييم نھائي  ١٠/  ٧ومجمل التقييم ألستاذ  ٢٠/  ٢٠نشاط علمي 
١٠٠/  ٧٢.٨٦. 

  
/  ١٢/  ٢٣االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ  توصية اللجنة) ٥٢(

رباب محمد مصيلحي / بالموافقة علي ترقية السيدة الدكتورة  ٢٠١٤
ـ المدرس المساعد بشعبة اللغة الفرنسية بقسم اللغات األجنبية بكلية 

 .التربية جامعة السويس لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

رئيس جامعة / لسيد األستاذ الدكتور قرر المجلس الموافقة على مخاطبة ا
رباب / الدكتور السويس لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيدة 
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محمد مصيلحي ـ المدرس المساعد بشعبة اللغة الفرنسية بقسم اللغات 
وذلك  األجنبية بكلية التربية جامعة السويس لشغل وظيفة أستاذ مساعد

أبحاث وعلي تقدير مقبول في بحث  لحصولھا علي تقدير جيد في ثالثة
 ٢٧/٣٠ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٧ودرجة مناقشة  ٤٠.٢بإجمالي نقاط 

 .١٠٠/ ٧٤.٠٢ومجمل تقييم نھائي 
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٥٣(

عبد الناصر محمود طه / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
المساعد بكلية التربية الفنية جامعة حلوان لشغل وظيفة ـ األستاذ 

 .أستاذ
 القرار: 

رئيس جامعة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 
عبد / حلوان لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 

معة لشغل الناصر محمود طه ـ األستاذ المساعد بكلية التربية الفنية بالجا
وظيفة أستاذ وذلك لحصوله علي تقدير جيد في ثالثة أبحاث وعلى تقدير 

ودرجة  ١٠/  ٧ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٥٧مقبول في بحثين بإجمالي نقاط 
 بإجمالي تقييم نھائي ٧/١٠مجمل التقييم ألستاذ  ١٧/٢٠نشاط علمي 

١٠٠/  ٨٨. 
 
/  ١٢/  ٢٣ريخ توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتا) ٥٤(

إيھاب محمد علي / بالموافقة على ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
البرقي ـ األستاذ المساعد بقسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب 

 .جامعة بنھا لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

رئيس جامعة بنھا / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 
إيھاب محمد / ى مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور لعرض الموضوع عل

علي البرقي ـ األستاذ المساعد بكلية الطب بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ وذلك 
لحصوله علي تقدير جيد جداً في بحث وعلى تقدير جيد في بحث وعلي تقدير 

/  ٤٧.٨مقبول في ثالثة أبحاث وعلي تقدير ضعيف في بحث بإجمالي نقاط 
بإجمالي تقييم  ٢٠/٢٠ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٥جة مناقشة ودر ٧٠

 .١٠٠/  ٧٢.٨نھائي 
 
كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن إنشاء كلية للعالج الطبيعي ) ٥٥(

 .بالجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 ـ إنشاء كلية العالج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي، علي أال تبدأ الدراسة ١
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 إال بعد تأكد لجنة القطاع المختصة من توافر اإلمكانيات المادية والبشرية     
 .الالزمة لبدء الدراسة    
 ـ تطبيق الالئحة الداخلية لكلية العالج الطبيعي بجامعة بني سويف علي ٢

 .كلية العالج الطبيعي بجامعة جنوب الوادي    
 .نـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية األزمة في ھذا الشأ٣

 
اقتراح جامعة كفر الشيخ بشأن إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات ) ٥٦(

بنظام ) مرحلة البكالوريوس(بالجامعة واعتماد الالئحة الداخلية للكلية
 .الساعات المعتمدة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

 أ ـ إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ ، علي أال تبد١
 الدراسة إال بعد تأكد لجنة القطاع المختصة من توافر اإلمكانيات المادية     
 .والبشرية الالزمة لبدء الدراسة    
 ) مرحلة البكالوريوس(ـ الالئحة الداخلية لكلية الحاسبات والمعلومات ٢

 .بنظام الساعات المعتمدة    
 .ـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية األزمة في ھذا الشأن٣

 
المنيا ـ اإلسكندرية ـ المنصورة ـ أسيوط ـ ( النظر في كتب جامعات ) ٥٧(

بشأن الموافقة على تحويل بعض الطالب العائدين من ) جنوب الوادي
دولتي ليبيا وأوكرانيا والمقيدين بالكليات الجامعية بھاتين الدولتين 
 إلي الكليات المناظرة بھذه الجامعات في ضوء ما قامت به الجامعة

 .من اإلجراءات الالزمة للمقاصة العلمية لھؤالء الطالب
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً بتحويل كل من

 الجامعة المقيد بھا/ الكلية  اسم الطالب م
الجامعة / الكلية 

 المحول إليھا

 منسي توما خيري ١
جامعة الزاوية / كلية الصيدلة 

 بليبيا
جامعة / كلية الصيدلة 

 وليالفرقة األ/المنيا

٢ 
سعد عبد الناصر 

 شعبان

/ كلية طب الفم واألسنان 
الجامعة األسمرية اإلسالمية 

 بليبيا

/ كلية طب األسنان 
الفرقة /جامعة أسيوط
 األولي

 محمد صبري السيد ٣
جامعة / كلية طب األسنان 

 برتموف بأوكرانيا

/ كلية طب األسنان 
جامعة 
الفرقة /اإلسكندرية
 الثانية

٤ 
مد عبد الرحمن أح
 متولي

جامعة / كلية طب األسنان 
 مصراته بليبيا

/ كلية طب األسنان 
جامعة 
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الفرقة /اإلسكندرية
 الثانية

٥ 
محمد عبد الرحمن 

 السيد

جامعة / كلية طب األسنان 
 مصراته بليبيا

 

/ كلية طب األسنان 
جامعة 
الفرقة /اإلسكندرية
 الثانية

 بياجامعة الخمس بلي/كلية الطب  أمنية أحمد محمد ٦

/ كلية طب األسنان 
جامعة 
الفرقة /اإلسكندرية

ببرنامج (األولي 
 )التعليم الدولي

٧ 
عبد الرحمن ناصر 

 فاروق
 كلية الطب بأوكرانيا

جامعة / كلية الطب 
الفرقة /المنصورة
 الثالثة

٨ 
كمال عبد الغني أبو 

 العزم
 جامعة بنغازي بليبيا/ كلية الطب 

جامعة / كلية الطب 
قة الفر/المنصورة
 األولي

٩ 
دينا راجح عبد 

 الحميد
جامعة طرابلس / كلية الطب 

 بليبيا

جامعة / كلية الطب 
الفرقة /المنصورة
 األولي

 محمد إسماعيل سيد ١٠
جامعة الجبل الغربي / كلية الطب 

 بليبيا

/ كلية الطب بقنا 
جامعة جنوب 

 الفرقة األولي/الوادي
سكندرية ـ المنصورة ـ أسيوط ـ المنيا ـ اإل( جامعات وذلك في ضوء موافقة 

 .علي ذلك )جنوب الوادي
 
 .كتاب جامعة بني سويف بشأن إنشاء كلية رياض األطفال بالجامعة) ٥٨(

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

ـ إنشاء كلية رياض األطفال بجامعة بني سويف ، علي أال تبدأ الدراسة إال ١
ن توافر اإلمكانيات المادية والبشرية بعد تأكد لجنة القطاع المختصة م

 .الالزمة لبدء الدراسة
 .ـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن٢

 
رئيس جامعة المنوفية بشأن موافقة / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٥٩(

 ٢٠٠١مجلس الجامعة على الالئحة التنفيذية لمجلة طب المنوفية 
)MMJ (Minufiya Medical Journal. 
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 القرار: 
الموافقة على اعتماد الالئحة التنفيذية لمجلة طب المنوفية قرر المجلس          

٢٠٠١ )MMJ (Minufiya Medical Journal  والمعدلة بموافقة
 .٢٠١٤/  ٦/  ٣٠مجلس الجامعة بتاريخ 

 
 .كتاب جامعة اإلسكندرية بشأن المعوقات التي تعترض عمل الجامعة) ٦٠(

 القرار: 
 ً كتاب جامعة اإلسكندرية بشأن المعوقات التي تعترض أحيط المجلس علما

 .عمل الجامعة
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٦١(

محمد عبد الحميد / بالموافقة على ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
س فرجاني ـ المدرس بقسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شم

 .لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

رئيس جامعة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 
/ عين شمس لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 

محمد عبد الحميد فرجاني ـ المدرس بقسم المحاصيل بكلية الزراعة بالجامعة 
ك لحصوله علي تقدير جيد جداً في بحثين لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذل

وعلي تقدير جيد في أربعة أبحاث وعلي تقدير مقبول في أربعة أبحاث 
ودرجة نشاط علمي  ١٠/ ٨ودرجة مناقشة  ٦٠/ ٣٤.٨٣بإجمالي نقاط 

 .٦٩.٤٣وبإجمالي تقييم نھائي  ٣٠/  ٢٦.٦
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٦٢(

مصطفي محمود حمدي / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
ـ أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة أسيوط لشغل 

 .وظيفة أستاذ
 :القرار

رئيس جامعة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور  
/ لسيد الدكتور القاھرة لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقية ا

مصطفي محمود حمدي ـ أستاذ مساعد بقسم الفارماكولوجي بكلية الطب 
بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ وذلك لحصولھعلي تقدير جيد في سته أبحاث 
وعلي تقدير مقبول في بحث وعلي تقدير ضعيف في بحث واستبعاد بحث 

ودرجة نشاط علمي ٧/١٠نقطة ودرجة مناقشة ٣٦.٧٦بإجمالي نقاط 
 . ٧١.٧٦/١٠٠وباجمالي تقييم نھائي ٨/١٠ومجمل التقييم ألستاذ ٢٠/٢٠
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/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٦٣(
شريف محمد عوض ـ / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤

المدرس بقسم اإلجتماع بكلية االداب جامعة القاھرة لشغل وظيفة 
 . أستاذ مساعد

 القرار 
رئيس جامعة القاھرة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 

شريف محمد / لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 
عوض ـ المدرس بقسم االجتماع بكلية اآلداب بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ 

تقدير مقبول في أربعة  مساعد وذلك لحصوله علي تقدير جيد في بحثين وعلي
ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٤٨.٩أبحاث بإجمالي نقاط 

 .١٠٠/  ٨٣.٩بإجمالي تقييم نھائي  ٢٧/٣٠
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٦٤(

أسامة أحمد حسنين ـ / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
 .بقسم إدارة األعمال بكلية التجارة جامعة سوھاجالمدرس 

 القرار: 
رئيس جامعة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 

أسامة /سوھاج لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 
أحمد حسنين ـ المدرس بكلية التجارة بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد 

 ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  ٧٠/  ٤٧.٦٦حصوله في مجمل األبحاث علي وذلك ل
 بإجمالي تقييم نھائي  ٢٠/٢٠ودرجة نشاط علمي 

١٠٠/  ٧٥.٦٦. 
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٦٥(

ميرفت أسعد عطا هللا / بالموافقة علي ترقية السيدة الدكتورة  ٢٠١٤
بقسم العلوم االجتماعية بكلية التربية جامعة األستاذ المساعد 

 .اإلسكندرية
 القرار: 

رئيس جامعة / قرر المجلس الموافقة علي مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 
/ اإلسكندرية لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السيدة الدكتورة 

لشغل وظيفة ميرفت أسعد عطا هللا ـ األستاذ المساعد بكلية التربية بالجامعة 
أستاذ وذلك لحصولھا علي تقدير جيد جداً في بحث وعلى تقدير جيد في أربعة 

ودرجة نشاط  ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٤٩.٩٤أبحاث بإجمالي نقاط 
/  ٨٤.٩٤بإجمالي تقييم نھائي  ٨/١٠ومجمل التقييم ألستاذ  ١٩/٢٠علمي 
١٠٠. 
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رئيس جامعة عين  حسين عيسي/ تقرير السيد األستاذ الدكتور ) ٦٦(
شمس ورئيس اللجنة المشكلة لبحث مطالب العاملين بالجامعات حول 
المفاوضات مع وزارة المالية بشأن الالئحة األساسية الخاصة 

 .بصدوق تحسين أوضاع العاملين بالجامعات
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً بما يلي
  ين شمس ــسي رئيس جامعة عـــحسين عي/ تور ـــ تقرير السيد األستاذ الدك         

  ورئيس اللجنة المشكلة لبحث مطالب العاملين بالجامعات حول المفاوضات           
 مع وزارة المالية بشأن الالئحة األساسية الخاصة بصدوق تحسين أوضاع           
 .العاملين بالجامعات          

بتحديد معايير تنظيم  ٢٠١٥/  ١/  ٢٦بتاريخ ) ١٢٧(ـ القرار الوزاري رقم 
صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء ھيئة 

 .التدريس وأوجه اإلنفاق منه
بتشكيل مجلس إدارة  ٢٠١٥/  ١/  ٢٦بتاريخ ) ١٢٨(ـ القرار الوزاري رقم 

صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء ھيئة 
 .التدريس

 
كتاب جامعة طنطا بشأن مالحظات الجھاز المركزي للمحاسبات  )٦٧(

واإلدارة المركزية للرقابة علي شئون العاملين نتيجة فحص اإلدارة 
رئيس الجامعة والسادة / د .العامة للجامعة والتي تخص السيد أ

النواب في تدرج مرتباتھم طبقاً لمربوط الدرجة عند التعيين وحساب 
ى أحقية صرف بدل الريادة العلمية لجميع العالوات الخاصة ومد

 .رؤساء الجامعات
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ـ التأكيد على قرار المجلس األعلى للجامعات السابق الصادر بجلسته ١

والخاص بالموافقة على تقرير اللجنة  ٢٠١٤/  ٢/  ١٣المنعقدة بتاريخ 
/  ٢٨نعقدة بتاريخ المشكلة بقرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته الم

السيد أحمد أحمد عبد / برئاسة السيد األستاذ الدكتور  ٢٠١٣/  ١١
 :وعضوية كل من السادة) رئيس جامعة المنصورة(الخالق 

 الدرجة االسم
 رئيس جامعة المنيا محمد أحمد شريف/ د .أ
 رئيس جامعة عين شمس حسين محمد أحمد عيسي/ د .أ
 ستشار القانوني للمجلسالم صبري محمد السنوسي/ د .أ
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥يناير   –معة القاھرة النشرة الرسمية لجا

حول وضع ضوابط محددة لتوحيد المعاملة المالية للسادة رساء الجامعات 
الحكومية ونوابھم في كيفيةحساب قيمة العالوات الخاصة وأحقيتھم في 

 .بدل الريادة العلمية
ـ إرسال تقرير اللجنة المشكلة لوضع ضوابط محددة لتوحيد المعاملة المالية ٢

الجامعات الحكومية ونوابھم في كيفية حساب قيمة  للسادة رؤساء
العالوات الخاصة وأحقيتھم في بدل الريادة إلي الجھاز المركزي 

 .للمحاسبات
 
كتاب السيد األستاذ الدكتور مدير مكتبه اإلسكندرية بشأن دعوة ) ٦٨(

 ٢٠١٥المجلس األعلى للجامعات في النصف الثاني من شھر يناير 
د اجتماع المجلس الشھري بھا واالحتفال بتوقيع لزيارة المكتبة وعق

االتفاقيات الخاصة بمبادرة سفارات المعرفة في العديد من الجامعات 
 .المصرية

 القرار: 
قرر المجلس توجيه الشكر إلي السيد األستاذ الدكتور مدير مكتبة اإلسكندرية 
ر بشأن دعوته للمجلس األعلى للجامعات في النصف الثاني من شھر يناي

لزيادة المكتبة وعقد اجتماع المجلس الشھري بھا واالحتفال بتوقيع  ٢٠١٥
االتفاقيات الخاصة بمبادرة سفارات المعرفة في العديد من الجامعات المصرية 

 .لحين تحديد موعد لعقد اجتماع المجلس األعلى للجامعات
 
 كتاب لجنة قطاع التمريض بشأن طلب إعادة النظر في قرار المجلس) ٦٩(

 ٢٠١٤/ ١٠/  ١٤األعلى للجامعات الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 
بقبول الطالب الحاصلين علي المدارس الفنية لمساعدي الخدمات 
الصحية بالمعاھد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات 
وطلب عدم الموافقة علي قبول خريجي المدرسة الثانوية الفنية 

لصحية بالمعاھد الفنية للتمريض بالجامعات ، لمساعدي الخدمات ا
 .٢٠١٦/  ٢٠١٥وضرورة اغالق ھذه المدارس من العام الجامعي 

 القرار: 
 :قرر المجلس بالموافقة علي ما يلي

قبول الطالب الحاصلين علي الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية  ) أ
ات المصرية في بالمعاھد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامع

عن طريق المعاھد الفنية للتمريض  ٢٠١٥/  ٢٠١٤العام الجامعي 
مباشرة وبموافقة الكلية والجامعة ، مع مراعاة القواعد المقررة والواردة 
بالالئحة الموحدة للمعاھد الفنية للتمريض الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 . ٢٠١٢/  ١٢/  ١٢بتاريخ ) ٥٤١٠(
عن  ٢٠١٦/  ٢٠١٥لطالب اعتبارا من العام الجامعي يتم قبول ھؤالء ا  ) ب

 طريق         
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 مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھد ضمن طالب الشھادات الفنية مع  
مراعاة القواعد المقررة في ھذا الشأن والواردة بالقرار الوزاري رقم  
 .٢٠١٥/  ١٢/  ١٢بتاريخ ) ٥٤١٠(

 
ھندسية بشأن عقد امتحان موحد توصية لجنة قطاع الدراسات ال) ٧٠(

لجميع الطالب الراغبين في االلتحاق بالكليات والمعاھد العالية 
 .للھندسة من خريجي التعليم الفني

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة علي رأي لجنة قطاع الدراسات الھندسية بجلستھا 

 بتاريخ 
 ـ:والذي يتمثل فيما يلي ٢٠١٤/  ٩/  ٤
ً لتنفيذ مشروع ٧٠٠ص موازنة في حدود ـ الموافقة علي تخصي١ ألف جنيھا

أعداد المحتوي العلمي وبنوك األسئلة وأعداد امتحان العام القادم 
الرياضيات ـ الفيزياء ـ الميكانيكا ـ (وتصحيحه للمقررات المقترحة 

ً للمحتوي الذي تم تقديمه من مقررات ) الكيمياء ـ اللغة االنجليزية طبقا
 .مشي مع متطلبات كليات الھندسةالثانوية العامة ويت

ـ إسناد األعمال الفنية لنشر المحتوي العلمي واالمتحانات النموذجية وطرح ٢
االمتحانات وبنوك األسئلة لمركز القياس والتقويم بوحدة تنفيذ 

 .المشروعات بوزارة التعليم العالي
تحان ـ تشكيل لجنة دائمة تابعة للمجلس األعلى للجامعات تسمي لجنة االم٣

الموحد لخريجي التعليم الفني تتولي اإلشراف علي تنفيذ المشروع الذي 
يتوقع إتمامه في خالل ستة أشھر، وتستمر في العمل لمتابعة التنفيذ من 
خالل مركز القياس والتقويم وتقوم بوضع قواعد شروط دخول خريج 

تحان التعليم الفني لالمتحان الموحد من كل فئة من الخريجين ونسبة االم
الموحد في المجموع االعتباري للطالب والتي سيتم على أساسھا القبول 
ً وتحديد عدد المرات  بكليات الھندسة وتقدير العدد الممكن قبوله سنويا

 .المسموح فيھا لخريج التعليم الفني بدخول االمتحان الموحد
 
طلب السادة أعضاء ھيئة التدريس للجان العلمية التابعة للمجلس ) ٧١(

األعلى للجامعات وذلك للحصول علي اللقب العلمي أستاذ مساعد من 
 ).من الخارج(الكلية الفنية العسكرية 

 القرار: 
قرر المجلس االعتراف بالدرجات العلمية الحاصلين عليھا الباحثين العلميين 
من الكلية الفنية العسكرية والذين تم ترقيتھم إلي وظيفة أستاذ أو أستاذ 

لمية مختلفة من لجان الترقيات المشكلة من المجلس األعلى مساعد بلجان ع
للجامعات عند االنتقال وطلب التعيين تحت مظلة المؤسسات العلمية األخرى 

 .١٩٧٢لسنة  ٤٩الخاضعة للقانون رقم 
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م ) ٧٢( وزاري رق رار ال ي الق ر ف اريخ  ٥٢٠النظ  ٢٠١٣/  ٢/  ٢٨بت
ة  ان العلمي كيل اللج اص بتش دورة الحاد(الخ رينال ة والعش   ي

ل ) ٢٠١٣/٢٠١٥ ھر إبري ذ ش رار من ذا الق ل بھ دأ العم  ٢٠١٣وب
ى  س األعل رار المجل وء ق ي ض وع ف س الموض تعرض المجل اس

 .٢٠١٤/  ٢/  ٢٧بتاريخ  للجامعات السابق الصادر بجلسته المنعقدة
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس الموافقة على إلغاء تجميد عضوية كل من
كلية الصيدلة جامعة اإلسكندرية ، ) أمين اللجنة(عد إيفان إبراھيم س/ د .ـ أ

 .والذي تقلدت منصب عميد الكلية
أيمن سعد نصر الدين الخطيب ـ كلية الصيدلة جامعة القاھرة ،والذي / د .ـ أ

 .تقلد منصب عميد الكلية
 
/  ١٢/  ٢٣توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بتاريخ ) ٧٣(

ياسر عبد المنصف / رقية السيد الدكتور بالموافقة علي ت ٢٠١٤
قنصوه ـ األستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة طنطا 

 .لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
   ياسر عبد المنصف قنصوه ـ األستاذ المساعد بقسم / ترقية السيد الدكتور  --   

جامعة لشغل وظيفة أستاذ وذلك لحصوله علي تقدير جيد في الفلسفة بكلية اآلداب بال
ودرجة  ٦٠/  ٤٩.٣٤أربعة أبحاث وعلي تقدير مقبول في بحث بإجمالي نقاط 

بإجمالي   ٨/١٠ومجمل التقييم ألستاذ ١٨/٢٠ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٨مناقشة 
 .نقطه١٠٠/  ٨٣.٣٤تقييم نھائي 

ياسر عبد المنصف / ي السيد الدكتور إجراء التحقيقات الالزمة فيما نسب إل -- 
قنصوه من اللجنة العلمية للفلسفة بتطاوله علي جميع أعضاء اللجنة العلمية 
والھجوم بألفاظ غير الئقة وكذلك تطاوله علي المجلس األعلى للجامعات ووصفه بأنه 

 .أخطأ في اختيار ھذه اللجنة
 
ھورية بشأن اقتراح كتاب السيد اللواء مدير مكتب السيد رئيس الجم) ٧٤(

مؤسس معھد بحوث الھندسة (األستاذ الدكتور محمود إمام نصر 
تكريم شباب الباحثين الحاصلين علي ) الوراثية والتكنولوجيا الحيوية

جائزة النيل من خالل ضمھم بشكل دائم إلي مجالس جامعتھم 
 .لالستفادة من خبراتھم

 القرار: 
 :من كل من السادة قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الموضوع
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 الدرجة االسم
 رئيس جامعة دمنھور حاتم صالح الدين الدسوقي/ د .أ

 رئيس جامعة مدينة السادات صالح البالل/ د .أ
معوض محمد معوض / د .أ

 الخولي
 فيةورئيس جامعة المن

 
رأي اللجنة الثالثية المشكلة بقرار المجلس األعلى للجامعات للتحقيق ) ٧٥(

ً ف حامد عطية محمد سيد / يما نسب إلي السيد األستاذ الدكتور إداريا
نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية (أحمد 
 ).البيئة

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ـ الموافقة على رأي اللجنة الثالثية المشكلة بقرار المجلس األعلى للجامعات ١
حامد عطية محمد / ألستاذ الدكتور للتحقيق إداريا فيما نسب إلي السيد ا

نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية (سيد أحمد 
حامد عطية محمد سيد / وھو أن عدم وجود السيد األستاذ الدكتور ) البيئة

أحمد في وظيفته كنائب لرئيس الجامعة لشئون خدمة وتنمية البيئة 
وإحالته للمحاكمة  ٢٠١٣/  ٩/  ٢٢وانقطاعه عن العمل اعتبارا من 

الجنائية وعدم قيامه بأعباء وظيفته علي الوجه الذي يحقق الصالح العام 
مما ال يتوافر له الصالحية الالزمة لشغل ھذه الوظيفة مما يتعين شغل 
وظيفة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحقيقاً 

أقره مجلس جامعة الزقازيق في ھذا  لصالح العملية التعليمية وتأييدا لما
 .الشأن

 .ـ إحالة الموضوع إلي السلطة المختصة بالتعيين التخاذ الالزم٢
 
كتاب السيد وزير المالية حول ما أثير من صعوبات تواجه ديوان عام ) ٧٦(

وزارة التعليم العالي وعدد من الجامعات المصرية والسيما مد مھلة 
/  ٣١ابات الخاصة المقرر انتھائھا في التعامل علي الصناديق والحس

 .كمھلة أخيرة ٢٠١٤/  ١٢
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً بما يلي
ـ بالنسبة للوائح الصناديق والحسابات الخاصة األخرى تم الموافقة علي مد ١

 ٢٠١٥/  ٣/  ٣١مھلة التعامل علي الصناديق والحسابات الخاصة حتى 
ة وسالمة الصرف وذلك ضماناً مع مراعاة قانونية االستحقاق وصح

لحقوق الغير واتاحة الفرصة الكاملة خاصة مع ورود بعض اللوائح 
المستوفاة إجراءات المراجعة واالعتماد والتي يتطلب االنتھاء منھا مزيدا 

 .من الوقت
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االنتساب الموجه ـ التعليم المفتوح ـ " ـ بالنسبة لبرامج التعليم الموازي ٢
ـ نظام الساعات المعتمدة ، فأن األمر يتطلب ضرورة  الدراسة بلغة أجنبية

من قانون تنظيم الجامعات رقم  ١٩٧إجراء تعديل تشريعي بأحكام المادة 
لتمكين تلك البرامج التعليمية من أداء عملھا النتھاء  ١٩٧٢لسنة  ٤٩

" الرأي بعدم قانونيتھا أو أولوية كافة مواردھا للموازنة العامة للدولة 
عة وتحملھا بكافة أعبائھا التزاما بقرارات اللوائح الخاصة في أرادت جام

ھذا الشأن وذلك لكونھا تعد أحد التخصصات التي تباشرھا الجامعات من 
 .خالل كلياتھا

 
تشكيل وتحديد اختصاصات لجان التخطيط وھيئة المكتب لقطاعات ) ٧٧(

 .٢٠١٧/  ٢٠١٤التعليم الجامعي بالمجلس األعلى للجامعات الدورة 
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس ما يلي 
 بتشكيل وتحديد اختصاصات لجان التخطيط وھيئة ـ أحيط المجلس علماً ١        

 المكتب لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس األعلى للجامعات الدورة             
            ٢٠١٧/  ٢٠١٤. 
 .رأيـ إحالة التشكيل إلي السادة رؤساء الجامعات إلبداء ال٢
 

   ٢٠١٥/  ١/  ١٥اعتماد محضر اجتماع اللجنة االستشارية القانونية العليا بتاريخ *
 :والذي يتضمن القرارات التالية  
 
أوضاع الدراسات العليا في كليات الطب بالجامعات الحكومية ) ٧٨(

 .وأساليب تطويرھا وزيادة فرص الدراسة بھا
 القرار: 

اسات الطبية بأعداد دراسة شاملة عن قرر المجلس تكليف لجنة قطاع الدر
أوضاع الدراسات العليا في كليات الطب بالجامعات الحكومية وإمكانية زيادة 

 .فرص الدراسة بھا
 
خطاب السيد األستاذ مدير مكتب وزير التعليم العالي بشأن الشكوى ) ٧٩(

المقدمة من أعضاء ھيئة التدريس بجامعة طنطا يتضرروا فيھا من 
فحص السادة المرشحين لشغل منصب عمداء الكليات  تشكيل لجنة
 .بجامعة طنطا

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة
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خطاب السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس جامعة بني سويف بشأن ) ٨٠(
اإلفادة عن مدي صحة اختيار أعضاء اللجنة الخماسية والعضو 

 .رض علي الوزيراالحتياطي حتى يتسني الع
 القرار: 

المستشار القانوني لوزارة / د .قرر المجلس أنه سبق الرد بمعرفة السيد أ
 .التعليم العالي

 
خطاب السيد األستاذ مدير مكتب وزير التعليم العالي بشأن الشكوى ) ٨١(

محمود عبد الحليم رئيس قسم الھندسة الكيميائية / د .المقدمة من أ
تضرر فيھا من لجنة فحص السادة المرشحين جامعة المنيا والتي ي

 .لشغل منصب عميد كلية الھندسة وذلك علي نحو ما جاء بالشكوى
 القرار: 

 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة
 
التلغراف المرسل من السيد األستاذ الدكتور طلعت مصطفي محمد ) ٨٢(

 .لزراعة جامعة سوھاجبشأن التظلم من لجنة اختيار العميد لكلية ا
 القرار: 

 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة
 

محبات أبو عميره األستاذ بكلية البنات جامعة / د .خطاب السيدة أ) ٨٣(
عين شمس بشأن طلب معرفة أسباب استبعادھا من االختيار لعمادة 

 .الكلية
 القرار: 

ببيان األسباب إال إذا كان ھناك دعوي اللجنة االستشارية القانونية غير ملزمة 
 .قضائية منظورة أمام القضاء

 
د .طارق محمد حسن محمود ضد ترشيح أ/ د .الشكوى المقدمة من أ) ٨٤(

 .عالء الدين محمد الغزاري لرئاسة أكاديمية السادات/ 
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الشكوى
 
دھا من الترشح لعمادة د عزة فاروق بشأن استبعا.التظلم المقدم من أ) ٨٥(

 .كلية اآلثار جامعة القاھرة
 القرار: 

قرر المجلس أن سبب استبعاد المذكورة ھو توقيع جزاء تأديبي لم يمنح حتى 
 .تاريخه
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خطاب السيد األستاذ مدير مكتب وزير التعليم العالي بشأن الشكوى ) ٨٦(
اب أسامة عبد الفتاح مدني عبد البر بكلية اآلد/ د .المقدمة من أ

 .جامعة المنوفية يتضرر فيھا من لجنة االختيار للعمادة
 القرار: 

 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة
 
رئيس جامعة بني سويف بشأن الحكم الصادر في / د .خطاب السيد أ) ٨٧(

رجب عثمان بكلية اآلداب / د .ق لصالح أ٢لسنة  ٧٦٢الدعوى رقم 
 .بالجامعة

 القرار: 
ً  أحيط  .المجلس علما

 
اقتراح مقدم من أعضاء ھيئة التدريس جامعة طنطا بشأن وضع حد ) ٨٨(

 .أقصي لسنوات اإلعارة
 القرار: 

 .قرر المجلس عدم اختصاص اللجنة االستشارية القانونية بنظر الطلب
 
خطاب السيد مدير مكتب وزير التعليم العالي بشان الشكوى المقدمة ) ٨٩(

حمد بشأن لجنة اختيار العميد لكلية الزراعة طلعت مصطفي م/ د.من أ
 .جامعة سوھاج

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة

 
خطاب السيد مدير مكتب وزير التعليم العالي بشان الشكوى المقدمة ) ٩٠(

سھام حنفي / أحمد حسن الغامرى وآخرين  بشأن ترشيح د / د.من أ
 .جامعة بني سويف لعمادة كلية التربية

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة

 
خطاب السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي بشأن االلتماس ) ٩١(

محمد / د .سامي الجندي لتضمين اسمه بدال من أ/ د .المقدم من أ
 .السعيد

 القرار: 
يخ الحق النتھاء أعمال لجنة قرر المجلس حفظ التظلم حيث انه ورد في تار

 .االختيار
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د .وزير التعليم العالي بشأن الشكوى المقدمة من أ/ د .خطاب السيد أ) ٩٢(
أسامة الباز بشأن المخالفات القانونية التي شابت تشكيل لجنة / 

 .االختيار
 القرار: 

قرر المجلس إعادة إجراءات الترشح من جديد، وذلك لورود العديد من 
 .لمتضمنة مخالفات تشوب عمل اللجنةالشكاوي ا

 
خطاب السيد األستاذ مدير مكتب وزير التعليم العالي بشأن الشكوى ) ٩٣(

محمود إبراھيم عبد الحليم بخصوص إجراءات / د .المقدمة من ا
 .تقييد لجنة االختيار لعمداء كلية الھندسة

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الشكوى للجنة االختيار بالجامعة

 
 

 وزير التعليم العالي     أمين المجلس األعلى للجامعات              
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                    

 
 السيد أحمد أحمد عبد الخالق/ د .أشرف محمود حاتم                   أ/ د .أ
 
 
 
 
 


