
 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥فبراير   –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 َ  رابـعـــــــا
 

 قرارات المجلس األعلى للجامعات
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥فبراير   –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات 

 )م٢٠١٥/  ٢/  ٢٨(بتاريخ ) ٦٢٦(الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٥/  ١/  ٢٦بتاريخ ) ٦٢٥(
 القرار: 

ات بجلسته محضر اجتماعالمصادقة على     ى للجامع م  المجلس األعل ) ٦٢٥(رق
 .٢٠١٥/  ١/  ٢٦بتاريخ 

 
م *  اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٠١٥/  ٣/  ١٩بتاريخ ) ١٦(

 القرار: 
م  ة رق ات الجلس ى للجامع س األعل ب المجل ة مكت اع ھيئ اد محضر اجتم اعتم

 :، والذي يتضمن الموضوعات التالية٢٠١٥/  ٣/  ١٩بتاريخ ) ١٦(
 
ادة ) ٢( ديل نص الم اھرة بشأن تع ة الق ة ) ٧(اقتراح جامع بالالئحة الداخلي

 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة البكالوريوس(لكلية الزراعة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ادة ١ ص الم ديل ن ة ال) ٧(ـ تع ة لكلي ة الداخلي ة بالالئح ة (زراع مرحل

دة) البكالوريوس ذكرة  بنظام الساعات المعتم ين بم ي النحو المب ك عل وذل
 .الجامعة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
د الدراسات ) ٣( ة لمعھ اقتراح جامعة القاھرة بشأن مشروع الالئحة الداخلي

ائية  وث اإلحص ا(والبح ات العلي ة الدراس اعات) مرحل ام الس  بنظ
 .المعتمدة

 القرار: 
د الدراسات والبحوث اإلحصائية ١         ة لمعھ ة الدراسات (ـ الالئحة الداخلي   مرحل

 .بنظام الساعات المعتمدة) العليا
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
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ادة ) ٤( ديل نص الم ة ) ٢٠(كتاب جامعة دمنھور بشأن تع بالالئحة الداخلي
ة الزراع الوريوس(ة لكلي ة البك ة ) مرحل دة بكلي ام الساعات المعتم بنظ

 .الزراعة بالجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ادة ـ ١ ديل نص الم ة الزراعة ) ٢٠(تع ة لكلي ة دمنھور بالالئحة الداخلي جامع

دة) مرحلة البكالوريوس( ين  بنظام الساعات المعتم ي النحو المب ك عل وذل
 .ةبمذكرة الجامع

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ة الخاصة ) ٥( ة المنظم ة دمنھور بشأن إصدار الالئحة الداخلي اب جامع كت

ة  دة بالجامع ام الدراسة بالساعات المعتم بقواعد واإلحكام المنظمة لنظ
 ).البكالوريوس ـ الليسانس(للمرحلة الجامعية األولى 

 القرار: 
 :علي ما يلي المجلس الموافقةقرر 
 الالئحة الداخلية المنظمة الخاصة بقواعد واإلحكام المنظمة لنظام ـ ١

 للمرحلة الجامعية األولى  بجامعة دمنھورالدراسة بالساعات المعتمدة     
 ).البكالوريوس ـ الليسانس(    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
د) ٦( ادة كتاب جامعة المنصورة بشأن تع ة ) ٥(يل نص الم بالالئحة الداخلي

ة ) مرحلة الدراسات العليا(لكلية الزراعة  دة بكلي بنظام الساعات المعتم
 .الزراعة بالجامعة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

 جامعة المنصورة  --بالالئحة الداخلية لكلية الزراعة ) ٥(تعديل نص المادة ـ ١
 وذلك علي النحو  بنظام الساعات المعتمدة) ليامرحلة الدراسات الع(   
 .المبين بمذكرة الجامعة   
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
واد ) ٧( وص الم ديل نص أن تع ويف بش ي س ة بن راح جامع اقت

ا ) ٣٠،٢٠،١٣،١٢،١( ات العلي ة الدراس ة لكلي ة الداخلي ن الالئح م
 .المتقدمة بالجامعة

 القرار: 
 :مجلس الموافقة على ما يليقرر ال

 من الالئحة الداخلية لكلية ) ٣٠،٢٠،١٣،١٢،١(ـ تعديل نصوص المواد ١
 بجامعة بني سويف وذلك علي النحو المبين  الدراسات العليا المتقدمة    
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 .بمذكرة الجامعة    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
الدراسات صدار الالئحة الداخلية لكليةأن إاقتراح جامعة بني سويف بش) ٨(

 ).مرحلة البكالوريوس(االقتصادية والعلوم السياسية بالجامعة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 بجامعة الالئحة الداخلية لكلية الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ـ ١         

 ).مرحلة البكالوريوس( بني سويف             
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ة ) ٩( ة التربي ة لكلي اقتراح جامعة طنطا بشأن إجراء تعديل بالالئحة الداخلي

 ).مرحلة الدراسات العليا(النوعية بالجامعة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 لية لكلية التربية النوعية من الالئحة الداخ) فقرة أ ١١،٧(ـ تعديل المادتين ١        

 وذلك علي النحو المبين بمذكرة ) مرحلة الدراسات العليا(جامعة طنطا             
 .الجامعة            
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ادة ) ١٠( ديل نص الم وادي بشأن تع وب ال ة جن اب جامع من الئحة ) ٢(كت

 .طابع خاص بكلية الحقوق بالجامعةمركز التحكيم كوحدة ذات 
 القرار: 

ادة  ديل نص الم ى تع ة عل يم ) ٢(قرر المجلس الموافق ز التحك من الئحة مرك
 ).كوحدة ذات طابع خاص( جامعة جنوب الواديبكلية الحقوق 

 
ة عن الفصل الدراسي ) ١١( كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن رؤية الجامع

ا يتعلق باألنشطة التع ل م ذلك الثاني بك ات وك ة وجداول االمتحان ليمي
 .تقرير باألنشطة الطالبية التي تمت خالل الفصل الدراسي األول

 القرار: 
اً           س علم يط المجل ن بأح ة ع ة الجامع أن رؤي وادي بش وب ال ة جن اب جامع كت

ات  ة وجداول االمتحان ا يتعلق باألنشطة التعليمي الفصل الدراسي الثاني بكل م
 .نشطة الطالبية التي تمت خالل الفصل الدراسي األولوكذلك تقرير باأل

 
د ) ١٢( ة الكب ر لزراع ز مصر الخي اء مرك أن إنش يوط بش ة أس اب جامع كت

ة  د بالجامع وحدة ذات طابع خاص بمستشفي الراجحي الجامعي للكب
 .واعتماد الئحته المالية واإلدارية
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 القرار: 
 مركزلالمالية واإلدارية  الالئحة قرر المجلس الموافقة على إنشاء واعتماد         
ابع خاص(بجامعة أسيوط مصر الخير لزراعة الكبد           بمستشفي  )وحدة ذات ط

 .جحي الجامعي للكبدالرا
 
ابع الخاص ) ١٣( كتاب جامعة أسيوط بشأن إنشاء بعض الوحدات ذات الط

 .بالجامعة واعتماد لوائحھم المالية واإلدارية
 القرار: 

بعض قرر المجلس ا ة ل ة واإلداري وائح المالي اد الل ي إنشاء واعتم ة عل لموافق
 :الوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة أسيوط وھى كالتالي

 ـ المركز االستشاري لنظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد بكلية 
 .الزراعة بجامعة أسيوط  

 .ـ مركز تقييم األثر البيئي بكلية الھندسة جامعة أسيوط
 .مركز تطوير التعليم الھندسي بكلية الھندسة جامعة أسيوطـ 

 
يوط ) ١٤( ة أس د األورام بمدين اء معھ أن إنش يوط بش ة أس راح جامع اقت

 .الجديدة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
وب ١ د جن داد وتوسع بمعھ دة امت ة أسيوط الجدي د األورام بمدين ـ إنشاء معھ

 ً  .بجامعة أسيوط مصر لألورام القائم حاليا
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
م ) ١٥( ادة رق ديل نص الم ة أسيوط تع والخاصة بتشكيل ) ٣(اقتراح جامع

ؤتمرات ودار الضيافة وحدة ذات  ز الم مجلس اإلدارة من الئحة مرك
 .طابع خاص بالجامعة

 القرار: 
ديل نص الم          ى تع ة عل س الموافق رر المجل م ق كيل ) ٣(ادة رق ة بتش والخاص

يافة  ؤتمرات ودار الض ز الم ة مرك ن الئح س اإلدارة م يوط مجل ة أس بجامع
 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة) وحدة ذات طابع خاص(

 
وب ) ١٦( د جن ة لمعھ ة أسيوط بشأن مشروع الالئحة الداخلي اقتراح جامع

 .الساعات المعتمدة بنظام) الدراسات العليا(مصر لألورام بالجامعة 
 القرار: 

 :المجلس الموافقة على ما يليقرر 
 الدراسات ( بجامعة أسيوطـ الالئحة الداخلية لمعھد جنوب مصر لألورام ١

 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة بنظام الساعات المعتمدة) العليا    
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 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
راح) ١٧( ارب  اقت دة تج س إدارة وح كيل مجل ادة تش ة بإع ة المنوفي جامع

ة  ابع خاص تابع وبحوث اإلنتاج الحيواني بطوخ طنبشا وحدة ذات ط
 .إلدارة الجامعة

 القرار: 
ادة تشكيل مجلس إدارة وحدة تجارب وبحوث           قرر المجلس الموافقة علي إع

ابع خاص(اإلنتاج الحيواني بطوخ طنبشا  ة إلدارة تا )وحدة ذات ط ة بع جامع
 .المنوفية

 
د ) ١٨( ادة ) ٩(اقتراح جامعة المنيا تعديل نص البن ديل ) ١٣(من الم ، وتع

د  ص البن ادة ) ٣(ن ن الم وم ) ١٤(م ة العل ة لكلي ة الداخلي بالالئح
 ).مرحلة البكالوريوس ـ بنظام الساعات المعتمدة(
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
د ديل نص البـ تع١ ادة ) ٩(ن د )١٣(من الم ديل نص البن ادة ) ٣(، وتع من الم

وم) ١٤( ا بالالئحة الداخلية لكلية العل ة المني الوريوس ( بجامع ة البك مرحل
 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة )بنظام الساعات المعتمدة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ا ب) ١٩( ة دار اقتراح جامعة المني وح لكلي يم المفت شأن مشروع الئحة التعل

ة واإلسالمية وتحقيق  وم العربي العلوم لمنح درجة الليسانس في العل
 .التراث

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

بجامعة المنيا لمنح درجة الليسانس  ـ الئحة التعليم المفتوح لكلية دار العلوم١        
 .إلسالمية وتحقيق التراثالعربية وافي العلوم  

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ادة ) ٢٠( واردة بالالئحة ) ٢٦(اقتراح جامعة عين شمس بشأن تعديل الم ال

م  وزاري رق القرار ال ادرة ب ا والص ات العلي ة الدراس ة لمرحل الداخلي
 .بكلية الطب بالجامعة ٢٠٠٩/  ٧/  ٣٠بتاريخ  ١٨١٩

 القرار: 
 :المجلس الموافقة على ما يليقرر 

 لكلية الطب جامعة عين   الواردة بالالئحة الداخلية ) ٢٦(ـ تعديل المادة ١        
  ١٨١٩والصادرة بالقرار الوزاري رقم ) مرحلة الدراسات العليا(شمس             

 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة ٢٠٠٩/  ٧/  ٣٠بتاريخ              
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 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ـ٢
 
واد ) ٢١( ديل نصوص الم د٩(اقتراح جامعة عين شمس بشأن تع  ٣٦‘٦بن

ة الزراعة ) دكتوراه ٤٩ماجستير ،  ة (من الالئحة الداخلية لكلي مرحل
 ).الدراسات العليا

 القرار: 
واد ١         ديل نصوص الم تير ،  ٣٩،٦،٩(ـ تع وراه ٤٩ماجس ن ال) دكت ة م الئح

ة الزراعة  ا(الداخلية لكلي ة الدراسات العلي ين ) مرحل ي النحو المب ك عل وذل
 .بمذكرة الجامعة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ة ) ٢٢( ة بكلي ة الثالث اب االلتحاق بالفرق تح ب ادة ف اط إع ة دمي راح جامع اقت

ة ة التربي ي كلي يات لخريج م الرياض ة لقس وم بالجامع م  العل قس
ة قسم الرياضيات  ة التربي ام(الرياضيات لخريجي كلي داًء من ) ع ابت

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤العام الجامعي 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 لقسم  جامعة دمياطـ إعادة فتح باب االلتحاق بالفرقة الثالثة بكلية العلوم ١        

 قسم الرياضيات لخريجي كلية التربية  الرياضيات لخريجي كلية التربية             
 .٢٠١٥/  ٢٠١٤ابتداًء من العام الجامعي ) عام(قسم الرياضيات              

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢        
 
دة ذات ) ٢٣( ار كوح يم الكب ز لتعل اء مرك أن إنش وھاج بش ة س اب جامع كت

ز  طابع خاص يتبع كلية التربية بجامعة سوھاج مع تطبيق الئحة مرك
 .تعليم الكبار بجامعة عين شمس

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

 ـ إنشاء مركز لتعليم الكبار كوحدة ذات طابع خاص يتبع كلية التربية ١
 بجامعة سوھاج     
ار  تطبيق الئحة مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ـ٢ يم الكب علي مركز تعل

 .بجامعة سوھاج
 
اعي  )٢٤( ي قط ة (رأي لجنت ي ـ التربي اد المنزل ة واالقتص ة النوعي التربي

ية ية ) الرياض ة الرياض عبة التربي ي ش د خريج حة قي دى ص أن م بش
 .بكليات التربية النوعية بالدراسات العليا بكليات التربية الرياضية

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي
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 ضية بكليات التربية ـ الموافقة على التحاق خريجي شعبة التربية الريا١
 .النوعية بالدراسات العليا بكليات التربية الرياضية    
اء ٢ ة رياضية بإلغ ـ التوصية لدي السادة رؤساء الجامعات التي بھا كلية تربي

 .تخصص التربية الرياضية في التربية النوعية
 
ي ) ٢٥( لين عل الب الحاص ض الط ن بع ة م ات المقدم ي االلتماس ر ف النظ

ة المعھد ا دات الكھربي ة(لفني لصيانة المع د الثانوي ام السنتان بع ) نظ
دم المتحان  ون في التق ة األزھر ، ويرغب التابع لكلية الھندسة بجامع
ى  ة المجلس األعل راف أمان د تحت إش ذي يعق ة ال ابقة المركزي المس
ات  ة بالجامع ات الھندس اق بكلي م االلتح نى لھ ى يتس ات حت للجامع

 .٢٠١٦/  ٢٠١٥لعام الجامعي الحكومية المصرية في ا
 القرار: 

ة قطاع الدراسات الھندسية للدراسة  ي لجن ة الموضوع إل رر المجلس إحال ق
 .وإبداء الرأي

 
يد أ) ٢٦( اب الس ة / د .كت ئون الثقافي اع الش يس قط وزارة ورئ ل أول ال وكي

ة  والبعثات بوزارة التعليم العالي المتضمن االستفسار عن مدى إمكاني
ب  ول الطال ھادة / قب ى الش ل عل م ـ الحاص د ھاش ي محم ين عل ياس

عودية  ة الس ارج(الثانوي ن الخ ن ) م ه م ات المصرية وإعفائ بالجامع
 .شرط أداء اختبار القدرات

 القرار: 
ذا  ي ھ ادرة ف ات الص ى للجامع رارات المجلس األعل زام بق رر المجلس االلت ق

 .الشأن
 
يد أ) ٢٧( اب الس أن اع/ د .كت وم بش ة الفي يس جامع ض رئ ول بع اد قب تم

ة  الطالبات والعائدات من ليبيا لاللتحاق بكليتي الطب والھندسة بجامع
 .٢٠١٥/  ٢٠١٤الفيوم للعام الجامعي 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ات ١ ة صديق ـ نورھان عاطف عباس ـ رغدة (ـ بالنسبة للطالب نسرين عطي
اس زن امتحا) عاطف عب د اجت ات ق د أن الطالب ا يفي د م ة ال يوج ات الفرق ن

ي  تم تحويلھن إل ه في اءا علي ا وبن ات المحولين منھ اإلعدادية بنجاح بالكلي
د  ات والمعاھ ول بالجامع الجامعات المصرية عن طريق مكتب تنسيق القب

 .٢٠١٤/  ١٠/  ١٤في ضوء قرار المجلس الصادر بجلسته بتاريخ 
ة ٢ دھ/ ـ الموافقة على قبول الطالب ة صديق سليمان وقي اني عطي ة أم ا بالفرق

 .اإلعدادي بكلية الھندسة بجامعة الفيوم
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ة ) ٢٨( ي توصية اللجن ة عل ة الجامع أن موافق ة المنصورة بش اب جامع كت
ل الطالب  ول تحوي راھيم / الطبية بالجامعة بالموافقة علي قب د إب محم

اھرة  ة (علي بدير ـ من المعھد الفني للتمريض التابع لجامعة الق الفرق
اد اق لإلع ابع ) ةاألولى ب د الفني للتمريض الت ه بالمعھ ل فرقت ي مث إل

 .لجامعة المنصورة نظرا لظروف مرضه
 القرار: 

ة  ة الطبي ية اللجن ي توص ة المنصورة عل ة جامع اً بموافق س علم يط المجل أح
دير ـ من / بالجامعة بالموافقة علي قبول تحويل الطالب  ي ب راھيم عل د إب محم

ي ) الفرقة األولى باق لإلعادة(القاھرة  المعھد الفني للتمريض التابع لجامعة إل
را لظروف  ة المنصورة نظ ابع لجامع ريض الت ي للتم د الفن ه بالمعھ ل فرقت مث

 .مرضه
 
يم بشأن النظر في / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٢٩( ة والتعل ر التربي وزي

ن  ة م ة العام ي الثانوي لين عل ودانيين الحاص الب الس ة الط معامل
ودان ة الس ي المدرس لين عل ين الحاص الطالب الليبي وة ب ر أس ية بمص

ر  اطع بمص نجم الس ة ال ن مدرس ة م ة الليبي ة العام ھادة الثانوي ش
 .والسماح لھم بالتقدم إلي مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھد

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ھاد١ ي الش لين عل ية والحاص ودانيين الجنس الب الس ول الط ة ـ قب ة الثانوي
ة  ر العربي ة مص ودان بجمھوري ة الس فارة دول ة لس ودانية التابع الس
ة  ھادة الثانوي ول الش د قب نفس قواع رية ب د المص ات والمعاھ بالجامع

 .السودانية الممنوحة من دولة السودان
ـ قبول الطالب الليبيين الجنسية والحاصلين علي الشھادة الثانوية الليبية من ٢

ا نجم الس ة ال د مدرس ات والمعاھ ة بالجامع ر العربي ة مص طع بجمھوري
ة  ة الممنوحة من دول ة الليبي ول الشھادة الثانوي المصرية بنفس قواعد قب

 .ليبيا
ذا / وذلك في ضوء كتاب السيد األستاذ الدكتور     يم في ھ وزير التربية والتعل

 .الشأن
 
دات كتاب جامعة المنصورة بشأن بعض الطالب الحاصلين على الشھا) ٣٠(

ام  ة ع ق  ٢٠١٤المعادل ن طري ة ع ات الجامع ي كلي حين إل والمرش
ر  اتھم غي ذين وردت ملف د وال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھ

 .مستوفاة استمارة النجاح األصلية
 القرار: 

ة  قرر المجلس الموافقة على السماح للطالب الحاصلين على الشھادات المعادل
عن طريق مكتب تنسيق  المنصورة جامعة والمرشحين إلي كليات ٢٠١٤عام 
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د ات والمعاھ ول بالجامع ه  القب دم السماح ل ب بع ل طال ى ك رار عل ة إق مع كتاب
ة أصول  ديم كاف د إحضار وتق اني إال بع ات الفصل الدراسي الث دخول امتحان ب

 .الشھادات واألوراق المطلوبة
 
 .بالجامعة كتاب جامعة بني سويف بشأن إنشاء كلية الفنون التطبيقية) ٣١(

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

دأ الدراسة أال ١ ـ إنشاء كلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف ، على أال تب
رية  ة والبش ات المادي وافر اإلمكاني ن ت اع المختصة م ة القط د لجن د تأك بع

 .الالزمة لبدء الدراسة
 .الشأن ـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا٢

 
اريخ ) ٣٢( ا بت ا باجتماعھ ة االستشارية العلي  ٢٠١٥/  ٢/  ٣توصية اللجن

دكتورة  ة السيدة ال ى ترقي ة عل نينت سامي فھمي ـ أستاذ / بالموافق
ة  م اإلدارة العام يس قس ل رئ ائم بعم ية والق وم السياس اعد العل مس

 .والمحلية بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

ة  يس أكاديمي دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ق
ة  ة لترقي س األكاديمي ى مجل وع عل رض الموض ة لع وم اإلداري ادات للعل الس

دكتور  يدة ال ية / الس وم السياس اعد العل تاذ مس ي ـ أس امي فھم ت س نين
د دير جي ي تق ك لحصولھا عل تاذ وذل ة أس غل وظيف ة لش ين  باألكاديمي ي بحث ف

 ٧نقطة ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٣٩وعلي تقدير مقبول في بحثين بإجمالي نقاط 
يم ألستاذ  ٢٠/  ١٩ودرجة نشاط علمي  ١٠/  الي  ١٠/  ٧ومجمل التقي بإجم

 .١٠٠/  ٧٢تقييم نھائي 
 
اريخ ) ٣٣( ا بت ا باجتماعھ ة االستشارية العلي  ٢٠١٥/  ٢/  ٣توصية اللجن

ة حسن ثابت ـ المدرس / ة الدكتورة بالموافقة على ترقية السيد كرام
وان لشغل  ة حل ي جامع بقسم المالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزل

 .وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ة           يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ق
دكتور ة السيدة ال ة لترقي ة  /حلوان لعرض الموضوع على مجلس الجامع كرام

ي  اد المنزل ة االقتص يج بكلي س والنس م المالب درس بقس ت ـ الم ن ثاب حس
بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصولھا علي تقدير جيد في أربعة 

اط  الي نق ين بإجم ي بحث ول ف دير مقب ي تق اث وعل ة  ٦٠/  ٣٤.٣أبح ودرج
ة  ي  ١٠/  ٦.٤مناقش اط علم ة نش يم  ٣٠/  ٢٥ودرج الي تقي /  ٦٥.٨بإجم
 .درجة ١٠٠
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اريخ ) ٣٤( ا بت ا باجتماعھ ة االستشارية العلي  ٢٠١٥/  ٢/  ٣توصية اللجن
د فكري الشريف ـ / بالموافقة على ترقية السيدة الدكتورة  لمياء محم

 .المدرس بكلية اآلداب جامعة حلوان لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

يد األس          ة الس ى مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ة ق يس جامع دكتور رئ تاذ ال
ة السيدة  ي ترقي ة عل ة والموافق ى مجلس الجامع حلوان لعرض الموضوع عل

وان / الدكتورة  ة حل ة اآلداب جامع لمياء محمد فكري الشريف ـ المدرس بكلي
اعد تاذ مس ة أس غل وظيف د  لش دير جي ي تق ك لحصولھا عل داً وذل ي ج ثف  بح

ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٥٥.٠٨اط بإجمالي نق أربعة أبحاثفي  جيدوعلي تقدير 
 .١٠٠/  ٨٧.٠٨نھائي بإجمالي تقييم  ٣٠/  ٢٥ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٧

 
اريخ ) ٣٥( ا بت ا باجتماعھ ة االستشارية العلي  ٢٠١٥/  ٢/  ٣توصية اللجن

دكتور  ة السيدة ال اني رأفت بشري ـ مدرس / بالموافقة على ترقي أم
ي  اد المنزل م االقتص يج بقس س والنس ة المالب ة النوعي ة التربي بكلي
 .بجامعة عين شمس لشغل وظيفة أستاذ مساعد

 القرار: 
ة           عين قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ الدكتور رئيس جامع

دكتور  شمس ة السيدة ال اني / لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقي أم
ة رأفت بشري ـ  ةالمدرس بقسم المالبس والنسيج بكلي ة النوعي ة  تربي جامع
ول في  لشغل وظيفة أستاذ مساعد عين شمس دير مقب وذلك لحصولھا علي تق

اط  الي نق ين بإجم ى  ٩.٣بحث رة األول ي الم اث ف اط األبح الي نق ون إجم ويك
ة  ة  ٦٠/ ٣٤) = ٢٤.٧+  ٩.٣(والثاني ة مناقش اط  ١٠/  ٥ودرج ة نش ودرج

 .١٠٠/  ٦٤بإجمالي تقييم  ٣٠/  ٢٥علمي 
 
اريخ توص) ٣٦( ا بت ا باجتماعھ ة االستشارية العلي  ٢٠١٥/  ٢/  ٣ية اللجن

داري ـ مدرس / بالموافقة على ترقية السيد الدكتور  صالح سمير البن
ة  العلوم السياسية تخصص العالقات الدولية بقسم اإلعالم بكلية التربي

 .جامعة بورسعيد لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ور قرر المجلس الموا          ة ب دكتور رئيس جامع فقة على مخاطبة السيد األستاذ ال
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ى مجلس الجامع صالح / سعيد لعرض الموضوع عل

م  ة بقس ات الدولي ية تخصص العالق وم السياس درس العل داري ـ م مير البن س
ي  وذلك لحصوله لشغل وظيفة أستاذ مساعد بالجامعةاإلعالم بكلية التربية  عل

د في تقدير ج يني اط  بحث الي نق ين بإجم ول في بحث ودرجة  ٦٠/ ٢٩.٨و مقب
ة  ي  ١٠/  ٨مناقش اط علم ة نش يم  ٣٠/  ٣٠ودرج الي تقي ائي بإجم /  ٦٨نھ
١٠٠ . 
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اعات ) ٣٧( ام الس ييد بنظ ة التش امج ھندس اء برن ا إنش ة طنط راح جامع اقت
 .المعتمدة بكلية الھندسة بالجامعة

 القرار: 
 :ما يليقرر المجلس الموافقة على 

ة ١ ة الھندس دة بكلي اعات المعتم ام الس ييد بنظ ة التش امج ھندس اء برن ـ إنش
 .بجامعة طنطا

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ات ) ٣٨( اھرة ـ اإلسكندرية ـ المنصورة ـ عين (النظر في كتب جامع الق

ل بعض ) شمس ـ المنوفية ـ قناة السويس ي تحوي ة عل بشأن الموافق
دين  يمن والمقي الطالب العائدين من دولتي ليبيا وأوكرانيا وسوريا وال
بالكليات الجامعية بتلك الدول إلي الكليات المناظرة بھذه الجامعات في 
ة  ة للمقاصة العلمي ة من اإلجراءات الالزم ه الجامع ضوء ما قامت ب

 .لھؤالء الطالب
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً بقبول تحويل كل من
 

الفرقة / الجامعة / الكلية  سم الطالبا م
 المقيد بھا

الفرقة / الجامعة / الكلية 
 المحول إليھا

جامعة / كلية الطب  قيثارة مجدي فتحي ١
الفرقة / صنعاء باليمن 
 الثانية

جامعة / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ القاھرة 

أالء جبقجي عبد  ٢
 الحميد

جامعة / كلية االقتصاد 
 /حلب بسوريا 

 الفرقة األولى 

 / كلية االقتصاد 
الفرقة / جامعة القاھرة 
 األولى

كريم عالء الدين  ٣
 نظمي

جامعة / كلية االقتصاد 
/ عمر المختار بليبيا 
 الفرقة الثانية

جامعة / كلية االقتصاد 
 الفرقة األولى/ القاھرة 

جامعة / كلية االقتصاد  عصام أنور سعد ٤
الفرقة / دمشق بسوريا 
 ةالثاني

جامعة / كلية التجارة 
الفرقة / اإلسكندرية 
 الثالثة

جامعة / كلية الھندسة  نوران محمد صابر ٥
الفرقة / بني غازي 

 اإلعدادي

جامعة / كلية الھندسة 
الفرقة / اإلسكندرية 

 اإلعدادي
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يوسف عبد اللطيف  ٦
 يوسف

/ كلية طب األسنان 
جامعة العلوم 

/ والتكنولوجيا باليمن 
 لىالفرقة األو

/ كلية طب األسنان 
/ جامعة اإلسكندرية 

الفرقة األولى مع إيقاف 
/  ٢٠١٤قيدھا ھذا العام 
٢٠١٥ 

جامعة / كلية الھندسة  السعيد مكرم السعيد ٧
العلوم والتكنولوجيا 

 الفرقة اإلعدادي/ باليمن 

جامعة / كلية الھندسة 
الفرقة / المنصورة 

 اإلعدادي
نان كلية طب األس أحمد نوح محمد ٨

 الفرقة الثالثة/ بأوكرانيا 
/ كلية طب األسنان 
/ جامعة عين شمس 
 الفرقة األولى

/ كلية طب األسنان  إسالم سيد حسن ٩
/ جامعة الزاوية بليبيا 
 الفرقة اإلعدادي

/ كلية طب األسنان 
/ جامعة عين شمس 
 الفرقة األولى

/ كلية طب األسنان  رنا أحمد محمد  ١٠
/ يا جامعة الزاوية بليب
 الفرقة اإلعدادي

/ كلية طب األسنان 
/ جامعة عين شمس 
 الفرقة األولى

جامعة / كلية الھندسة  مايكل مرزوق زكي  ١١
الفرقة / مصراته بليبيا 
 الثالثة

جامعة / كلية الھندسة 
الفرقة / عين شمس 
 الثانية

/ كلية الھندسة بمصراته  ھشام أحمد محمد  ١٢
/ جامعة الزاوية بليبيا 
 الفرقة اإلعدادي

جامعة / كلية الھندسة 
الفرقة / عين شمس 
 األولى

إبراھيم صالح  ١٣
 إبراھيم

جامعة / كلية الصيدلة 
/ عمر المختار بليبيا 
 الفرقة اإلعدادي

جامعة / كلية الصيدلة 
 قناة السويس

والعلوم  كلية الطب عبد هللا ناصر محمد  ١٤
 /الصحية 

جامعة العلوم  
/ والتكنولوجيا باليمن 
 الفرقة اإلعدادي

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

إيمان سيد عبد  ١٥
 المولي

جامعة دار / كلية الطب 
السالم الدولية للعلوم 

/ والتكنولوجيا بليبيا 
 الفرقة األولى

جامعة عين / كلية الطب 
 نيةالفرقة الثا/ شمس 

جامعة / كلية الطب  حسام الدين حسين  ١٦
/ فاركوف بأوكرانيا 
 الفرقة األولى

 

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 
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جامعة / كلية الطب  أحمد يوسف أحمد  ١٧
الفرقة / طرابلس بليبيا 
 اإلعدادي

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

/ الطب بأوكرانيا  كلية أحمد عصام الدين  ١٨
الفرقة / جامعة يرجوف 
 الثانية

 / كلية الطب 
 / جامعة المنوفية 
 الفرقة األولي

/ كلية الطب البشري  رضوي احمد محمد ١٩
جامعة عمر المختار 

 الفرقة الرابعة/ بليبيا 

/ كلية الطب البشري 
 / جامعة المنوفية 
 الفرقة الرابعة

/ البشري كلية الطب  خالد جمال طه أحمد ٢٠
جامعة عمر المختار 

 الفرقة اإلعدادي/ بليبيا 

/ كلية الطب البشري 
/ جامعة عين شمس 
 الفرقة األولي

آالء عبد العزيز  ٢١
 صالح

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / سيرت بليبيا 

 اإلعدادي
 

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

منى سعد محمود  ٢٢
 على

 جامعة/ كلية الطب 
الفرقة / سيرت بليبيا 

 اإلعدادي
 

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

عبد الرحمن محمد  ٢٣
 فراج

جامعة بني / كلية الطب 
 / غازي بليبيا 

 الفرقة اإلعدادي

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

جامعة /  كلية الطب  أندرو ھارون صبحي ٢٤
/ األسمرية اإلسالمية 

 لفرقة اإلعداديا

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

جامعة / كلية الطب  ھند ممدوح السيد  ٢٥
الفرقة / صنعاء باليمن 
 الثانية

جامعة عين / كلية الطب 
 الفرقة األولي/ شمس 

 
اة (وذلك في ضوء موافقة جامعات  ة ـ قن القاھرة ـ اإلسكندرية ـ عين شمس ـ المنوفي

 .ي ذلكعل) السويس
 

 اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى للدراسات العليا والبحوث* 
 والذي يتضمن الموضوعات ٢٠١٥/  ٢/  ١٠بتاريخ  ١٤الجلسة رقم 

 :التالية
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ا / د .كتاب السيد أ) ٣٩( اھرة لشئون الدراسات العلي ة الق نائب رئيس جامع
دريس  ة الت اء ھيئ درات أعض ة ق ز تنمي ام مرك أن قي وث بش والبح
زام  رفين دون االلت دربين المحت ين للم بجامعة بني سويف بتنفيذ دورت

 .٢٠١٤/  ٦/  ٢٨بقرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بتاريخ 
 القرار: 

اريخ      دة بت ته المنعق ادر بجلس راره الص ي ق د عل س التأكي رر المجل /  ٦/  ٢٨ق
 :والخاص بما يلي ٢٠١٤

  دة مركزية العتماد مراكز التدريب والمدربين ـ الموافقة على أن يكون المركز وح  ١
تم  ي أن ي ات المصرية بالمجان عل ي مستوي الجامع والمواد العلمية والتدريبية عل
ة التي ستكلف  ي أن تضم الھيئ ك عل ات وذل ى للجامع ل المجلس األعل دعمه من قب
ا دين بالجامع دوليين والمعتم دربين ال ع الم ت باعتماد المراكز ضمن أعضاءھا جمي

 .المصرية الحكومية كلھا
درات ٢ ة ق ة بتنمي ز الخاص وير المراك ي تط ات عل ة الجامع ي أحقي د عل ـ التأكي

 .أعضاء ھيئة التدريس بھا حسب رؤيتھا
 
يد أ) ٤٠( اب الس ات / د .كت ئون الدراس كندرية لش ة اإلس يس جامع ب رئ نائ

رامج  دين بب الب المقي درجات للط اد ال أن اعتم وث بش ا والبح العلي
دكتوراهالدب( ين ) لوم ، الماجستير ، ال ة ب ة الموقع ي االتفاقي اءا عل بن

ل  ا والنق وم والتكنولوجي ة للعل ة العربي كندرية واألكاديمي ة اإلس جامع
 .البحري في مجال اللغويات التطبيقية

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلي لجنة قطاع اآلداب للدراسة وإبداء الرأي

 
يد أ) ٤١( اب الس اع /  د.كت يس قط الي ورئ يم الع ل أول وزارة التعل وكي

الشئون الثقافية والبعثات بشأن االجتماع الوطني لوضع معايير تنظيم 
 .تعاون الجامعات والجھات المصرية والبحثية مع األطراف األجنبية

 القرار: 
ي  دعوة ممثل س ب رر المجل وطني(ق ن ال از األم ة ـ جھ ي ) وزارة الخارجي ف

ات بالتنسيق مع اجتماع لجنة العال ى للجامع قات الثقافية بأمانة المجلس األعل
 .قطاع الشئون الثقافية والبعثات التخاذ الالزم في ھذا الشأن

 
تاذ ) ٤٢( يد األس اب الس يد / كت اء الس أن لق وزير بش ب ال اع مكت يس قط رئ

اديمي وضمان  اد األك وطني لالعتم وزير التعليم العالي بوفد الجھاز ال
 .الكويت التعليم لدولة
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 القرار: 
الب  ة للط يرات الالزم ة التيس ديم كاف رورة تق ى ض د عل س التأكي رر المجل ق
الوريوس  ي البك ي مرحلت رية ف ات المص ون بالجامع ذين يدرس ويتين ال الك

 .والدراسات العليا وتذليل كافة الصعوبات التي تواجھھم
 
اريخ ) ٤٣( ة بت /  ١٢/  ٣١كتاب جامعة الفيوم بشأن موافقة مجلس الجامع

غ  ٢٠١٤ يل مبل ي تحص ه ١٠٠(عل ة ) جني ل خدم ه مقاب ه جني مائ
 .تعليمية عن كل مقرر من المقررات التكميلية

 القرار: 
ذا الموضوع من  وم حيث أن ھ قرر المجلس إحالة الموضوع علي جامعة الفي

 .اختصاص مجلس الجامعة
 
وم لشئون الدراسات / د .كتاب السيد أ) ٤٤( ة الفي ا نائب رئيس جامع العلي

دول  د البحوث والدراسات اإلستراتيجية ل والبحوث بشأن ترشح معھ
امج  ة من برن ة الثاني حوض النيل بجامعة الفيوم ليكون ضمن المرحل

NBRP . 
 القرار: 

تراتيجية           ات اإلس وث والدراس د البح ى ترشح معھ ة عل س الموافق رر المجل ق
ون ضمن المر وم ليك ة الفي ل بجامع دول حوض الني امج ل ة من برن ة الثاني حل

NBRP. 
 
تاذ ) ٤٥( يد األس اب الس ركة / كت س إدارة الش يس مجل ماعيل رئ يد إس س

العربية األولى لالبتكارات والتواصل العلمي واالجتماعي بشأن دعوة 
ابقة أفضل  اركة بمس ات المصرية للمش ات  ١٥الجامع ار للجامع ابتك

ام  ة المصرية لع د البحثي ل ت ٢٠١٥والمعاھ ك قب /  ١/  ٢٥اريخ وذل
٢٠١٥. 

 القرار: 
سيد إسماعيل رئيس مجلس إدارة / أحيط المجلس علماً بكتاب السيد األستاذ          

اعي بشأن دعوة  الشركة العربية األولى لالبتكارات والتواصل العلمي واالجتم
د  ١٥الجامعات المصرية للمشاركة بمسابقة أفضل  ات والمعاھ ار للجامع ابتك

 .٢٠١٥/  ١/  ٢٥وذلك قبل تاريخ  ٢٠١٥ة لعام البحثية المصري
 
دكتور ) ٤٦( تاذ ال يد األس اب الس ويف / كت ي س ة بن يس جامع ب رئ نائ

ل  ومي للمعام ك الق اء البن أن إنش وث بش ا والبح ات العلي للدراس
 .واألجھزة العلمية للجامعات المصرية
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 القرار: 
وحدة المعامل قرر المجلس الموافقة على إنشاء وحدة بكل جامعة تحت مسمي 

ع إدارة مشروعات  دريس وتتب ة الت واألجھزة العلمية يرأسھا أحد أعضاء ھيئ
يانة  ات الص ي عملي راف عل زة واإلش ن أجھ ه م ا تحوي ة وم وير بالجامع التط
ا من  ا يطرأ عليھ ك األجھزة وم وتوفير مستلزمات التشغيل وتحديث بيانات تل

ومي للمع ك الق د البن ة وتزوي ورة دوري ديالت بص ة تع زة العلمي ل واألجھ ام
 .بالجامعات المصرية بھا

 
تح / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٤٧( رئيس جامعة مدينة السادات بشأن ف

وة  دين أس الب الواف دكتوراه للط تير وال درجتي الماجس د ل اب القي ب
 .بالمدرسين المساعدين والمعيدين بكلية التجارة بالجامعة

 القرار: 
ة الموض رر المجلس إحال ة ق ة للدراس اع الدراسات التجاري ة قط ي لجن وع إل

 .وإبداء الرأي
 
دكتور ) ٤٨( تاذ ال يد األس رح الس روعات / مقت وير المش دة تط دير وح م

ا مجالس  وم بھ ي يجب أن تق ات الت الي حول اآللي يم الع وزارة التعل ب
ه  ي مكان ات المصرية ف ات لوضع الجامع ي الجامع ا ف الدراسات العلي

 .ات العالمية للجامعاتمتقدمة ضمن التصفي
 القرار: 

دكتور  تاذ ال يد األس رح الس اً بمقت س علم يط المجل وير / أح دة تط دير وح م
د  ي الجدي نيف المحل امج التص ول برن الي ح يم الع وزارة التعل روعات ب المش

 :للجامعات المصرية والذي يضم خمسة محاور رئيسية ھي
 )رجةد٣٥٠(ـ التعليم والتعلم ويتم منحه وفقاً للتصنيف 

 )درجة٢٥٠(ـ البحث العلمي 
 )درجة١٥٠" (نقل المعرفة" ـ خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 ) درجة١٥٠(ـ الموارد المادية والبشرية والموارد المالية 
 )درجة١٠٠(ـ التوجه الدولي 

 درجة للتصنيف التي يجب أن تقوم بھا مجالس الدراسات  ١٠٠٠بإجمالي   
 الجامعات المصرية في مكانة متقدمة ضمن العليا في الجامعات لوضع   
 .التصنيفات العالمية للجامعات  

 
ة / مذكرة السيد األستاذ الدكتور ) ٤٩( سيد تاج الدين رئيس اإلدارة المركزي

ية  نح الدراس ات والم ة البعث ول خط الي ح يم الع وزارة التعل ات ب للبعث
 .الخارجية
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 القرار: 
اً           يط المجلس علم ذكرةبأح دكتور  م تاذ ال يد األس يس / الس دين رئ اج ال يد ت س

ة ا ول خط الي ح يم الع وزارة التعل ات ب ة للبعث نح اإلدارة المركزي ات والم لبعث
دريس  ة الت اء ھيئ وادر أعض داد ك ار إع ي إط ك ف ة وذل ية الخارجي الدراس
ي  ة ف ة والبحثي ة التعليمي ي العملي م ف ل دورھ ي تفعي اھم ف ا يس ات بم للجامع

ات لخدم ة الجامع ادة الموازن تم زي ة لمصر، وسوف ي ة القومي ة التنمي ة خط
 .مليون جنيه ٦٠٠المخصصة للبعثات ھذا العام لتصل إلي 

 
 .آليات تطوير الضوابط المنظمة للدراسات العليا بالجامعات المصرية) ٥٠(

 القرار: 
ات  ا بالجامع قرر المجلس التأكيد علي تطوير الضوابط المنظمة للدراسات العلي

 :ية من حيثالمصر
 .ـ اختيار المشرفين

 .ـ تحديد المدة الالزمة لالنتھاء من البحث
 .ـ تذليل الصعوبات التي تواجه شباب الباحثين

 
دكتور ) ٥١( تاذ ال يد األس م الس يم / ض ة والتعل ر التربي فته(وزي ي ) بص ف

 .عضوية المجلس األعلى للجامعات كعضو من الخارج
 القرار: 

يم / ضم السيد األستاذ الدكتور  قرر المجلس الموافقة على ة والتعل وزير التربي
، ولمدة سنتين عضوية المجلس األعلى للجامعات كعضو من الخارجل) بصفته(

 ).٢٠١٥/  ٢/  ٢٨(قابلة للتجديد اعتبارا من 
 
دكتور ) ٥٢( يد ال اب الس ة / كت دمات اإللكتروني ز الخ دير مرك ب م نائ

الي والمعرفية بشأن استعداد وحدة إدارة مش روعات تطوير التعليم الع
ركة  ات ش ص برمجي راء رخ ة لش رح ممارس ي ط ا ف ورغبتھ
ة  ة المعاون دريس والھيئ ة الت اء ھيئ ة أعض وفت لخدم ميكروس

ثالث  ـ  ٢٠١٥والعاملين في الجامعات المصرية الحكومية للسنوات ال
٢٠١٧. 

 القرار: 
اً           س علم يط المجل دكتور بأح يد ال اب الس دي/ كت ب م دمات نائ ز الخ ر مرك

يم  وير التعل دة إدارة مشروعات تط تعداد وح أن اس ة بش ة والمعرفي اإللكتروني
العالي ورغبتھا في طرح ممارسة لشراء رخص برمجيات شركة ميكروسوفت 
ات  ي الجامع املين ف ة والع ة المعاون دريس والھيئ ة الت اء ھيئ ة أعض لخدم

 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٥المصرية الحكومية للسنوات الثالث 
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م ) ٥٣( انون رق ة بالق  ٢٠١٥لسنة ) ٣(قرار رئيس جمھورية مصر العربي
م  انون رق ات الصادر بالق  ٤٩بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامع

نة  ادة  ١٩٧٢لس ن الم ة م رة الثاني ص الفق تبدال ن ن ) ١١٠(باس م
 .١٩٧٢لسنة  ٤٩قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 القرار: 
م أحيط المجلس علم انون رق ة بالق ة مصر العربي رار رئيس جمھوري ) ٣(اً بق

م  ٢٠١٥لسنة  انون رق بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالق
ادة  ١٩٧٢لسنة  ٤٩ ة من الم رة الثاني انون ) ١١٠(باستبدال نص الفق من ق

 .١٩٧٢لسنة  ٤٩تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 
 

ة  ٢٠١٥لسنة ) ١٠٢(وزراء رقم قرار رئيس مجلس ال) ٥٤( بشأن الجامع
ا  ة خاصة لھ اً ذي طبيع اً عام اً تعليمي ا مرفق ة كونھ المصرية الياباني

 .الشخصية االعتبارية المستقلة
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
 ٢٠١٥لسنة ) ١٠٢(ـ أحيط المجلس علماً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١

ة ك رية الياباني ة المص أن الجامع ة بش اً ذي طبيع اً عام اً تعليمي ا مرفق ونھ
 .خاصة لھا الشخصية االعتبارية المستقلة

دكتور ٢ ري / ـ دعوة السيد األستاذ ال دين خي اء ال د بھ ة ( أحم رئيس الجامع
ا وم والتكنولوجي ة للعل رية الياباني س ) المص ات المجل وره اجتماع لحض

 .األعلى للجامعات
 
م ) ٥٥( وزراء رق يس مجلس ال رار رئ نة ) ٨٢(ق ديل بعض  ٢٠١٥لس بتع

ادة  أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باستبدال بنص الم
رار ) ٧٤( ات الصادرة بق يم الجامع انون تنظ ة لق ة التنفيذي من الالئح

 .١٩٧٥لسنة ) ٨٠٩(رئيس الجمھورية رقم 
 القرار: 

م           وزراء رق س ال يس مجل رار رئ اً بق س علم يط المجل نة ) ٨٢(أح  ٢٠١٥لس
ات باستبدال بنص  انون تنظيم الجامع ة لق بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذي

ادة  رار ) ٧٤(الم ادرة بق ات الص يم الجامع انون تنظ ة لق ة التنفيذي ن الالئح م
 .١٩٧٥لسنة ) ٨٠٩(رئيس الجمھورية رقم 

 
اريخ ) ٥٦(  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دكتورة بال ة السيدة ال ان ـ األستاذ / موافقة على ترقي ي عثم ان عل حن
ون  ة الفن ز بكلي المساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھي

 .التطبيقية جامعة بنھا لشغل وظيفة أستاذ
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 القرار: 
ا  ة بنھ دكتور رئيس جامع قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ ال

دكتورة لعرض الموضوع علي مجل ة السيدة ال ة لترقي ي / س الجامع ان عل حن
ة  ز بكلي عثمان ـ األستاذ المساعد بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجھي
دير  ي تق ك لحصولھا عل ة أستاذ وذل ا لشغل وظيف الفنون التطبيقية جامعة بنھ
يم  الي تقي اث بإجم ة أبح ي ثالث ول ف دير مقب ى تق اث وعل ة أبح ي خمس د ف جي

ة  ٧٠/  ٤٤.٩٥ ة مناقش ي  ١٠/  ٨ودرج اط علم ة نش  ٢٠/  ١٨ودرج
 .١٠٠/  ٧٠.٩٥بإجمالي تقييم نھائي 

 
اريخ ) ٥٧(  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

ال ـ المدرس / بالموافقة على ترقية السيدة الدكتورة  يمني عزمي جم
ة عين شمس ل ة األلسن جامع ة بقسم اللغة األسبانية بكلي شغل وظيف

 .أستاذ مساعد
 القرار: 

ة عين  قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ الدكتور رئيس جامع
دكتورة  يمني / شمس لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيدة ال

ة عين شمس  عزمي جمال ـ المدرس بقسم اللغة األسبانية بكلية األلسن جامع
د في لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذل دير جي ي تق ينك لحصولھا عل ى  بحث وعل

اط  بحثين وعلي تقدير ضعيف في بحثتقدير مقبول في  الي نق /  ٣٦.٩٦بإجم
ة  ٦٠ ة مناقش ي  ١٠/  ٧ودرج اط علم ة نش يم  ٣٠/  ٢٧ودرج الي تقي بإجم

١٠٠/  ٧٠.٩٦. 
 

اريخ ) ٥٨(  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت
عدلي أنيس سليمان ـ المدرس / لى ترقية السيد الدكتور بالموافقة ع

تاذ  ة أس غل وظيف اھرة لش ة الق ة اآلداب جامع ا بكلي م الجغرافي بقس
 .مساعد

 القرار: 
ة  يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ق

دكتور  ة السيد ال ة لترقي عدلي / القاھرة لعرض الموضوع علي مجلس الجامع
اھرة لشغل أ ة الق ة اآلداب جامع ا بكلي نيس سليمان ـ المدرس بقسم الجغرافي

ك لحصولهوظيفة أستاذ  دير  مساعد وذل ى تق ين وعل د في بحث دير جي ي تق عل
ودرجة  ١٠/  ٦ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٣٧.٢٤مقبول في بحثين بإجمالي نقاط 

 .١٠٠/  ٧٠.٢٤بإجمالي تقييم نھائي  ٣٠/  ٢٧نشاط علمي 
 
اريخ توص) ٥٩(  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٤ية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دكتور  ز / بالموافقة على ترقية السيد ال د العزي د عب ز محم د العزي عب
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ة  ة الھندس زات بكلي رول والفل اجم والبت م المن درس بقس ي ـ الم عل
 .جامعة القاھرة لشغل وظيفة أستاذ مساعد

 القرار: 
ة ى مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ة  ق يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس الس

دكتور  ة السيد ال ة لترقي ي مجلس الجامع د / القاھرة لعرض الموضوع عل عب
زات  رول والفل اجم والبت ي ـ المدرس بقسم المن ز عل د العزي د عب ز محم العزي

ي  بكلية الھندسة جامعة القاھرة لشغل وظيفة أستاذ مساعد ك لحصوله عل وذل
أربعة أبحاث وعلي تقدير مقبول في  جيدوعلى تقدير  في بحثينجداً تقدير جيد 
اط  في بحث الي نق ودرجة نشاط  ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  ٦٠/ ٦٣.٢٥بإجم

 .١٠٠/  ٨٨.٤٥بإجمالي  ٢٠/  ١٧علمي 
 
اريخ ) ٦٠(  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دكتور  يد ال ة الس ى ترقي ة عل ي / بالموافق ي قرن درس عل ليم ـ الم س
ة أستاذ  بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة بني سويف لشغل وظيف

 .مساعد
 القرار: 

ة بني           دكتور رئيس جامع قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ ال
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ي مجلس الجامع ي / سويف لعرض الموضوع عل عل

يولوجيا بكلية العلوم جامعة بني سويف لشغل قرني سليم ـ المدرس بقسم الج
د في  وظيفة أستاذ مساعد دير جي ى  خمسة أبحاثوذلك لحصوله علي تق وعل

 ٧.٥ودرجة مناقشة  ٦٠/ ٣٥.٥١بإجمالي نقاط ثالثة أبحاث في  مقبولتقدير 
 .١٠٠/  ٧٣.٠١تقييم بإجمالي  ٣٠/  ٣٠ودرجة نشاط علمي  ١٠/ 

 
أ) ٦١( ازيق بش ة الزق اب جامع دكتور كت يد ال ن الس ة م / ن الشكوى المقدم

محمد طلعت محمد مصطفي المدرس بكلية الھندسة ـ جامعة الزقازيق 
ة لھندسة القوي واآلالت  ة العلمي رار اللجن والمتضمنة تضرره من ق
ة  يم اللجن ة تقي اعد ونتيج تاذ مس ة أس ة لوظيف دم الترقي ة بع الكھربي

ام الس دكتور عضو العلمية ألربعة أبحاث مقدمة منه وقي يد األستاذ ال
دم  بھة ع ود ش ه ووج يم أبحاث ية بتحك ارية التخصص ة االستش اللجن

 .أمانة علمية
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
اتذة ١ ائف األس ة لوظ وي واآلالت الكھربي ة الق ة لھندس ة العلمي ل اللجن ـ ح

ات عمل اللجان  ال وقواعد وآلي ا بأعم واألساتذة المساعدين نظراً إلخاللھ
ة عشر الع دورة الحادي ة ال رار ) ٢٠١٥ـ ٢٠١٣(لمية الدائم والصادرة بق

 .٢٠١٢/  ١٢/  ١١المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 
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دكتور ٢ تاذ ال يد األس ي الس وع إل ة الموض ازيق / ـ إحال ة الزق يس جامع رئ
دكتور  لتشكيل لجنة خماسية لفحص وتقييم اإلنتاج العلمي الخاص للسيد ال

وي واآلالت م/  ة الق م ھندس درس بقس طفي ـ الم د مص ت محم د طلع حم
ب  ي اللق وله عل ك لحص ازيق وذل ة الزق ة ـ جامع ة الھندس ة بكلي الكھربي

 .العلمي أستاذ مساعد في ذات التخصص
 
ة ) ٦٢( ة الشرطة ـ كلي ذي تمنحه أكاديمي دبلوم ال ة ال النظر في تجديد معادل

ا ـ ج ي تخصصي .م.الدراسات العلي وارث ـ إد(ع ف ات والك ارة األزم
 ).تنمية الموارد البشرية

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ا ـ  ة الدراسات العلي ة الشرطة ـ كلي ـ تجديد معادلة الدبلوم الذي تمنحه أكاديمي
ي تخصصي .م.ج ات وا(ع ف ريةإدارة األزم وارد البش ة الم وارث ـ تنمي ) لك

ات الم ذي تمنحه الجامع ره ال ات بنظي يم الجامع انون تنظ صرية الخاضعة لق
ارة في التخصصات  ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم  ات التج والئحته التنفيذية من كلي

ة دون  املين وفي الخدم ي الضباط المصريين الع ك عل المناظرة ، وقصر ذل
روط  يھم الش ق عل ن تنطب ب مم رب واألجان باط الع ذلك الض واھم وك س

 .والموفدين عن طريق حكوماتھم
 .ھذا القرار لمدة خمس سنوات من تاريخ صدورهـ يعمل ب

 
ا ) ٦٣( النظر في معادلة درجة الزمالة في اإلستراتيجية القومية التي تمنحھ

 .أكاديمية ناصر العسكرية العليا
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ة : أوالً  ا أكاديمي ي تمنحھ ة الت تراتيجية القومي ي اإلس ة ف ة الزمال ة درج معادل

كرية وطني  ناصر العس دفاع ال ة ال ا كلي ة .م.ج.العلي ئولة بدرج ع والمس
ا بدرجة  ا يعادلھ دفاع أو م الماجستير من كلية القادة واألركان ووزارة ال
يم  انون تنظ عة لق رية الخاض ات المص ا الجامع ي تمنحھ دكتوراه الت ال

ة بشرط إعداد الطالب  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم  ه التنفيذي والئحت
ل عن سنتين تحت إشراف  رسالة دكتوراه في رة ال تق التخصص في فت

ن  ا م اح واعتمادھ تھا بنج از مناقش ور واجتي واء دكت ور أو ل تاذ دكت أس
ي  ة عل ل حال ى أن تعرض ك ا ، عل مجلس أكاديمية ناصر العسكرية العلي

 .حدة وبصفة شخصية علي لجنة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات
 ً ا ة في : ثاني ة درجة الزمال ة معادل ا أكاديمي ي تمنحھ ة الت اإلستراتيجية القومي

ا  وطني. ناصر العسكرية العلي دفاع ال ة ال ر المسبوقة .م . ج .كلي ع وغي
ان ادة واألرك ة الق دفاع ج. بدرجة الماجستير من كلي ا .م.وزارة ال ع أو م

عة  رية الخاض ات المص ا الجامع ي تمنحھ تير الت ة الماجس ا بدرج يعادلھ
ات  م لقانون تنظيم الجامع ة بشرط  ١٩٧٢لسنة  ٤٩رق ه التنفيذي والئحت
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ل عن  رة ال تق ي فت ي التخصص ف ي ف داد بحث تكميل شھور تحت  ٩إع
اده  از مناقشته بنجاح واعتم ور واجتي واء دكت ور أو ل إشراف أستاذ دكت
ة  ل حال ي أن تعرض ك ا، عل كرية العلي ة ناصر العس ن مجلس أكاديمي م

ادالت ة المع ي لجن ية عل فة شخص دة وبص ي ح ى  عل المجلس األعل ب
 .للجامعات لمدة خمس سنوات

 
اص ) ٦٤( ابع الخ دات ذات الط ض الوح اء بع ا بإنش ة المني راح جامع اقت

 .بالجامعة تحت مسمياتھا الجديدة واعتماد لوائحھم المالية واإلدارية
 القرار: 

بعض  ة ل ة واإلداري وائح المالي اد الل ي إنشاء واعتم ة عل قرر المجلس الموافق
ابع خاص ) ٤٧(صناديق الخاصة وعددھا المراكز وال ز وصندوق ذات ط مرك

ذكرة  ين بم و المب ى النح ك عل دة وذل مياتھا الجدي ت مس ا تح ة المني بجامع
 .الجامعة

 
م ) ٦٥( ات رق اريخ ) ٣٥٨(قرار رئيس المجلس األعلى للجامع /  ٩/  ١٤بت

الحاصلة عليھا الطبيبة  PhD in Medicineبمعادلة درجة  ٢٠١٤
اندي محم/  ن س د م ماعيل محم  Aarhus Universityد إس

Denmark  ألورام(بدرجة الدكتوراه في الطب ) العالج اإلشعاعي ل
ات  يم الجامع انون تنظ ات المصرية الخاضعة لق ا الجامع ي تمنحھ الت

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم 
 القرار: 

ا  قرر المجلس التأكيد على أن معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التي تمنحھ
م  ات رق يم الجامع انون تنظ عة لق ر الخاض د غي ات والمعاھ نة  ٤٩الجامع لس

م  ١٩٧٢ من  ٦ھو اختصاص أصيل للمجلس األعلى للجامعات وفقاً للمادة رق
دة  ذكورة كانت موف الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ، وأن الطبيبة الم

ى  ازة دراسية للحصول عل دنمارك في أج ي ال ل إل ى تموي دكتوراه عل درجة ال
ر  م تغي ا ول ي إفادھ ة عل د والجامع خارجي وذلك بموافقة مجلس القسم والمعھ
ة  لة الطالب دكتوراه الحاص ة ال ة درج ا أن معادل ه كم دة علي التخصص الموف
دكتوراه في  ة درجة ال ايير الخاصة لمعادل المذكورة تمت وفقاً للضوابط والمع

ع ق م ا تتف ذا فإنھ ذا التخصص وك م  ھ ات رق ى للجامع س األعل رار المجل ق
بشأن معادلة درجة الدكتوراه التي يحصل  ٢٠١٤/  ١٠/  ١٤بتاريخ ) ٦٢٠(

ن  دكتوراه م ة ال ي درج ول عل دين للحص اعدين الموف ين المس ا المدرس عليھ
دريس  ين في وظائف الت ا يختص في التعي ا فيم ة، أم ات علمي الخارج في بعث

 .القسم والمعھد والجامعة المختصينبالجامعات المصرية فيرجع لمجلس 
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 .٢٠١٥/  ٢٠١٤انتخابات االتحادات الطالبية للعام الجامعي ) ٦٦(
 القرار: 

 .قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع
 
دين ) ٦٧( الب الواف ول الط أن قب ة بش ة المنوفي اب جامع ة (كت ن كاف م

يات ار) الجنس ن خ ودانية م ة الس ھادة الثانوي ي الش لين عل ج الحاص
ف  ا بمختل ارج ليبي ن خ ة م ة الليبي ھادة الثانوي ودان أو الش الس

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤الجامعات والمعاھد المصرية للعام الجامعي 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
 :الموافقة علي قبول تحويل كل من: أوالً 

 الحاصلة علي ) نمساوية الجنسية(ھاجر عالء السيد نجم / ـ الطالبة        
 النمسا إلي كلية التربية بشبين / شھادة الثانوية الليبية من فيينا          
 .الكوم جامعة المنوفية         

 الحاصل علي ) نمساوي الجنسية(محمد عالء السيد نجم / ـ الطالب       
 النمسا إلي كلية اآلداب بشبين / شھادة الثانوية الليبية من فيينا          
المنوفية،وذلك بعد اعتماد الشھادة الثانوية الليبية الكوم جامعة          

 .الحاصلين عليھا الطالبين المذكورين من وزارة التربية والتعليم
 ً  .إبالغ وزارة التربية والتعليم بذلك: ثانيا

 
 .مشاكل اللوائح الداخلية بنظام الساعات المعتمدة) ٦٨(

 القرار: 
حاتم صالح الدين / ذ الدكتور قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السيد األستا

 ـ:وعضوية كل من السادة) رئيس جامعة دمنھور(الدسوقي 
 الدرجة االسم

 رئيس جامعة طنطا عبد الحكيم عبد الخالق خليل/ د .أ
 رئيس جامعة أسوان منصور محمد كباش/ د .أ     

 رئيس جامعة المنوفية معوض محمد معوض/ د .أ      
 نائب رئيس جامعة طنطا المإبراھيم س/ د .أ      
 نائب رئيس جامعة قناة السويس محمود عبد المحسن/ د .أ      

د  ام الساعات المعتم ا مشاكل بنظ وذلك لدراسة اللوائح الداخلية التي يوجد بھ
امعي  يم الج وير التعل ات تط ان قطاع اء لج اء وأمن ادة رؤس ع الس يق م بالتنس

 .بالمجلس األعلى للجامعات
 
ا قواع) ٦٩( ي دورتھ ة ف ان العلمي ل باللج ام العم كيل نظ راءات تش د وإج

 ).الثانية عشر(القادمة 
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 القرار: 
دكتور  دين / قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السيد األستاذ ال اتم صالح ال ح

 :وعضوية كل من السادة) رئيس جامعة دمنھور(الدسوقي 
 الدرجة االسم

 جامعة طنطارئيس  عبد الحكيم عبد الخالق خليل/ د .أ
 رئيس جامعة سوھاج نبيل نور الدين عبد الاله/ د .أ
ممدوح مصطفي سيد أحمد / د .أ

 غراب
 رئيس جامعة قناة السويس

لدراسة قواعد وإجراءات تشكيل نظام العمل باللجان العلمية في دورتھا 
 ).الثانية عشر(القادمة 

 
ة المك) ٧٠( يط وھيئ ان التخط د اختصاصات لج ب لقطاعات تشكيل وتحدي ت

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

ة           قرر المجلس الموافقة علي تشكيل وتحديد اختصاصات لجان التخطيط وھيئ
دورة  ات ال /  ٢٠١٤المكتب لقطاعات التعليم الجامعي بالمجلس األعلى للجامع

٢٠١٧. 
 
ابات ا) ٧١( ذكرة إدارة الحس ات م ى للجامع س األعل ة المجل ة بأمان لخاص

دكتور  تاذ ال يد األس اب الس أن كت ي / بش ر العين ب قص ة ط د كلي عمي
اريخ  ة بت ة مجلس الجامع ي موافق ه إل بجامعة القاھرة والذي أشار في

ة  ٢٠١٤/  ١/  ٢٠ ة التعليمي وير العملي م تط اب باس تح حس ي ف عل
ة لھذا الحساب في بكلية طب قصر العيني وكذا اعتماد الالئحة الخاص

٢٠١٤/  ٥/  ٢٢. 
 القرار: 

اد الالئحة بحساب تطوير  ة " قرر المجلس الموافقة علي إنشاء واعتم العملي
ابع " التعليمة  اره وحدة ذات ط اھرة واعتب ة الق بكلية طب قصر العيني جامع
 .خاص

 
ات ) ٧٢( ى للجامع س األعل ة المجل ة بأمان ابات الخاص ذكرة إدارة الحس م

ى  بشأن اعتماد فتح الحسابات الخاصة المفتوحة بأمانة المجلس األعل
ة  ة وزارة المالي اإلدارة (للجامعات حتى يتسنى ألمانة المجلس مخاطب

 ).المركزية للخبرة المالية
 القرار: 

ة  تح الحسابات الخاصة المفتوحة بأمان اد ف ى اعتم ة عل قرر المجلس الموافق
 .لمجلس مخاطبة وزارة الماليةالمجلس األعلى للجامعات حتى يتسنى ألمانة ا

 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥فبراير   –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

ة ) ٧٣( كتاب جامعة أسوان بشأن إنشاء مستشفي جامعي جديد ومراكز طبي
 .متخصصة

 القرار: 
ة  ز طبي د ومراك امعي جدي في ج اء مستش ى إنش ة عل س الموافق رر المجل ق
اء  اني تحت اإلنش ه المب ن أجل ة م ر الغرض المقام د تغيي ك بع متخصصة وذل

دة من ) " ٢(، ) ١(مبني مدينة جامعية  ة أسوان الجدي ة بمدين أرض الجامع ب
تحت مسمي ) تعليمية وعالجية(غرض إسكان طالبي إلي غرض منشآت طبية 

 .وذلك لمالئمة تلك المباني لھذا الغرض" مراكز طبية متخصصة " 
 
رئيس جامعة المنوفية بشأن إنشاء كلية / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٧٤(

ذلك ) بنات/ ن بني(التربية الرياضية  بالجامعة بمدينة شبين الكوم ، وك
اعات  ام الس الوريوس بنظ ة البك ة لمرحل ة الداخلي روع الالئح مش

 .المعتمدة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
ين (ـ إنشاء كلية التربية الرياضية ١ ات/ بن ة شبين ) بن ة بمدين ة المنوفي جامع

وافر الكوم، على أال تبدأ الدراسة إال ب ة القطاع المختصة من ت عد تأكد لجن
 .اإلمكانيات المادية والبشرية الالزمة لبدء الدراسة

 .ـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن٢
 

 
 

 أمين المجلس األعلى للجامعات                      وزير التعليم العالي
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

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

 


