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 قرارات
 اجتماع المجلس األعلى للجامعات

 م٢٠١٤/  ٤/  ٨بتاريخ  ٠٦١الجلسة رقم 
 
 .تواجد الشرطة داخل الجامعات) ١(

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

ك تكثيف تواجد الشرطة والقوات المسلحة خارج أسوار الجا )١( ات وذل مع
 .حفاظا على األمن والنظام في المحيط الخارجي للجامعات

تدعاء  )٢( ك باس ة وذل ع وزارة الداخلي ع م ول الموق ل البروتوك ة تفعي أھمي
 .قوات الشرطة عندما يتطلب األمر ذلك ويطلب من رئيس الجامعة

ة إال إذا  )٣( ة الحالي ات في المرحل أن يكون ھناك تواجد أمني داخل الجامع
 .عنف تستلزم تواجده حدثت أوضاع

 
ات الفصل الدراسي ) ٢( ادية المتحان ة االسترش د التنظيمي ة المواعي مناقش

 .٢٠١٤/  ٢٠١٣الثاني للعام الجامعي 
 القرار: 

اريخ  دة بت /  ٥قرر المجلس التأكيد على قراره السابق الصادر بجلسته المنعق
وم والذي ينص علي أن تنتھي امتحانات الفصل الدراسي ال ٢٠١٤/  ٣ اني ي ث

ق  يس المواف ودة  ٢٠١٤/ ٦/ ٢٦الخم ات الج ق متطلب اة تحقي ع مراع م
 .ومخرجات التعلم وذلك وفقاً لظروف كل كلية أو جامعة فيما يتعلق بھذا الشأن

 
 .تطبيق الحد األدنى لألجور علي دخول العاملين اإلداريين بالجامعات) ٣(

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

   ٢٢/٣/٢٠١٤كيد علي قراره السابق الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ التأ) ١(
 س ـــوالمتضمن الموافقة علي ما تم في االجتماع الذي عقد مع السيد رئي      
 ات ــــامعــاء الجـــمجلس الوزراء ووزير المالية وبحضور وفد من رؤس      
 ور على ــــق الحد األدنى لألجبيــــبرئاسة وزير التعليم العالي ويقضي بتط      
 ملة ـــوھي النسبة المك ٩٧.٥دخول العاملين اإلداريين بالجامعات بمعدل       
 بعد  ٢٠١٤ويطبق ذلك اعتبارا من مرتب شھر مارس %  ٤٠٠لنسبة الـ      
 اعتماد وزارة المالية للمبالغ الالزمة لذلك وتطبيق ھذه الزيادة علي جميع       
 ھن ــز المــوافـون حـــاملين بالمستشفيات الجامعية لحين إدراجھم بقانالع      
 .الطبية      

 اإلسراع بصرف عالوة الحد األدنى لألجور للعاملين اإلداريين بالجامعات  ) ٢(
 .وذلك حسب ما تم االتفاق عليه باالجتماع المشار إليه      
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 مي ــــــــليم العالي والبحث العلوزير التع/ تفويض السيد األستاذ الدكتور ) ٣(
 بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لسرعة توفير اإلعتمادات       
 .مشروعةـــين الـــطالب العاملــالمالية المطلوبة لھذه العالوة وتلبية لم      

 
 القرارات التي اتخذھا مجلس عمداء جامعة القاھرة في اجتماعه ) ٤(

 في أعقاب التفجيرات  ٢٠١٤/  ٤/  ٣يوم الخميس الموافق الطارئ      
 /  ٤/  ٢اإلرھابية التي حدثت بمحيط الجامعة يوم األربعاء الموافق      
    ٢٠١٤. 
 القرار: 

اھرة في  ة الق داء جامع أحيط المجلس علماً بالقرارات التي اتخذھا مجلس عم
رات  في ٢٠١٤/  ٤/  ٣اجتماعه الطارئ يوم الخميس الموافق  اب التفجي أعق

 .٢٠١٤/  ٤/  ٢اإلرھابية التي حدثت بمحيط الجامعة يوم األربعاء الموافق 
 
 بتعديل بعض  ٢٠١٤لسنة  ٥٠٢قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ٥(

 :أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن     
ة ) أ( ية ـ جامع وم السياس ادية والعل ات االقتص ة الدراس اء كلي  إنش

 .اإلسكندرية
 .إنشاء كلية طب الفم واألسنان ـ جامعة كفر الشيخ ) ب(
 القرار: 

  ٢٠١٤لسنة  ٥٠٢أحيط المجلس علماً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم          
 :الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأنبتعديل بعض أحكام          

 لوم السياسية ـ جامعة  إنشاء كلية الدراسات االقتصادية والع) أ(       
 .اإلسكندرية           

 .إنشاء كلية طب الفم واألسنان ـ جامعة كفر الشيخ) ب(       
 
ر ) ٦( اد تحري تنظيم جامعة قناة السويس الحتفالية الجامعات المصرية بأعي

ى ھامش  ات عل ى للجامع سيناء والدعوة إلقامة اجتماع المجلس األعل
 .٢٠١٤إبريل  ٢٤وافق االحتفال يوم الخميس الم

 القرار: 
رئيس جامعة قناة السويس / أحيط المجلس علماً بكتاب السيد األستاذ الدكتور 

ة  بشأن تنظيم الجامعة الحتفالية الجامعات المصرية بأعياد تحرير سيناء بمدين
اح  ٢٠١٤إبريل ٢٦ـ  ٢١اإلسماعيلية وذلك في الفترة من  ى أن يكون افتت عل

اح  ٢٠١٤إبريل  ٢٢ألربعاء الموافق ھذا المھرجان يوم ا على أن يتخلل االفتت
 .انعقاد الجلسة القادمة للمجلس األعلى للجامعات
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د ) ٧( ع الجغرافي الجدي المقترح المقدم من لجنة التنسيق بشأن نظام التوزي
 .للقبول بالجامعات الحكومية المصرية

 القرار: 
ي ا ة الموضوع إل ى إحال ة عل رر المجلس الموافق ات ق اء الجامع ادة رؤس لس

ي المجلس في  ائي عل رح النھ للدراسة وإبداء الرأي على أن يتم عرض المقت
 .جلسة قادمة

 
دة ) ٨( ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل ى لش س األعل ية المجل توص

اريخ  ة  ٢٠١٤/ ٢/٤بت ادات الطالبي ي االتح عيد ف د التص أن قواع بش
ة  ة المالي ل بالالئح ة العم دي إمكاني ة وم ادات الطالبي ة لالتح واإلداري

 .٢٠١٣لسنة  ٤٤٨الصادرة بالقرار الوزاري رقم 
 القرار: 

 .قرر المجلس تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة
 
المجلس ) ٩( ات ب ان القطاع ل لج ات عم ة آلي وير ودراس ة تط ال لجن أعم

 .األعلى للجامعات
 القرار: 

ا ) أ( ة آلي وير ودراس ة تط ر لجن اً بتقري يط المجلس علم ل أح ت عم
لجان القطاعات بالمجلس األعلى للجامعات والذي تضمن انتھاء 

 .اللجنة إلي المحاور الرئيسة للتطوير
ائي  ) ب( الموافقة على عقد ورشة عمل لمدة يوم لوضع التصور النھ

وم  ا ي ب اتخاذھ ة الواج راءات التنفيذي رارات واإلج ايو  ٨للق م
٢٠١٤ . 

 
 تعليم العاليوزير ال                    أمين المجلس 

 والبحث العلمي                                                                   
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                     

 وائل الدجوي  / د .أشرف محمود حاتم                                أ/ د .أ
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 قرارات
 اجتماع المجلس األعلى للجامعات

 م٢٠١٤/  ٤/  ٢٣بتاريخ  ٦١١الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعل

 .٢٠١٤/  ٣/  ٢٢بتاريخ ) ٦٠٩(
 القرار: 

م  ) ٦٠٩(المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلسته رق
 .٢٠١٤ / ٣/  ٢٢بتاريخ 

 
م ) ٢( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٤/  ٤/  ٨بتاريخ ) ٦١٠(
 القرار: 
 ) ٦١٠(المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم          

 .٢٠١٤/  ٤/  ٨بتاريخ          
 
ة سوھاج بشأن مشروع الالئحة ال) ٣( ة الزراعة اقتراح جامع ة لكلي داخلي

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

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
ة ) ٤( اقتراح جامعة قناة السويس بشأن أن تكون نسبة حصول الطالب بكلي

من درجة النظري شرط % ٣٠العلوم الزراعية البيئية بالعريش على 
ور الطا ة حض ي الئح ديل ف ك بالتع ة وذل ري للمنظوم ان النظ ب امتح ل

 . الكلية نظرا ألنھا ال تشتمل علي ھذا الشرط
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
ز كوحدات ذات ) ٥( كتاب جامعة قناة السويس بشأن إنشاء عدد من المراك

 .طابع خاص واعتماد اللوائح الخاصة بھم
 القرار: 

 :لموافقة علي االقتراح وھي كالتالي قرر المجلس ا
 مركز تشخيص الھستوبيو كيميائي لألورام يتبع كلية الطب البشري      ) ١(

 .باإلسماعيلية      
 .الخاصة تمركز ذوي االحتياجا) ٢(
 .مركز خدمة المجتمع) ٣(
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ام ) ٦( كتاب جامعة قناة السويس بشأن الالئحة الداخلية للدراسات العليا بنظ
 .ت المعتمدة بكلية التجارة بالجامعةالساعا

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
م ) ١(اقتراح جامعة المنصورة بتعديل نص البند ) ٧( ادة رق من ) ٧(من الم

ة  ة بالجامع ة النوعي ة التربي ة بكلي ة الداخلي ات ( الالئح ة الدراس مرحل
 ).العليا 

 القرار: 
 .تراحقرر المجلس الموافقة على االق

 
اقتراح جامعة بنھا بشأن تعديل الالئحة الداخلية لكلية الزراعة بمشتھر ) ٨(

ة  ام االنجليزي ين األقس تركة ب رامج مش الث ب اء ث ك بإنش ة وذل بالجامع
 .مرحلة البكالوريوس

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ة الزرا) ٩( وم التنمي اء دبل أن إنش وم بش ة الفي راح جامع ن اقت ة واألم عي

تراتيجية  ات اإلس وث والدراس د البح ل بمعھ دول حوض الني ذائي ل الغ
 .لدول حوض النيل بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ة ) ٢(اقتراح جامعة بنھا بشأن تعديل المادة ) ١٠( ة لكلي من الالئحة الداخلي

ات ال م النب ل قس ك بفص ة وذل تھر بالجامع ة بمش ي الزراع ي إل زراع
 ).قسم النبات الزراعي ـ قسم أمراض النبات ( قسمين أكاديميين ھما 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح

 
رر ) ١١( مي مق ديل مس أن تع ا بش ة طنط راح جامع ة ( اقت ) آالت زراعي

ماه  بح مس ة ( ليص وي وآالت زراعي ة ) ق ة لكلي ة الداخلي بالالئح
 .بنظام الساعات المعتمدة) ة البكالوريوس مرحل( الزراعة بالجامعة 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
 



 جامعة القاھرة –المعلومات  مركز                                  ٢٠١٤أبريل  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

ى الالئحة ) ١٢( ديالت عل ة اإلسكندرية بشأن إجراء بعض التع كتاب جامع
ا  ة طبق ا بالجامع ة الدراسات العلي الداخلية لكلية الطب البيطري مرحل

 .لنظام الساعات المعتمدة
 القرار: 

 .لموافقة على االقتراحقرر المجلس ا
 
د ) ١٣( ة لمعھ ة الداخلي روع الالئح أن مش كندرية بش ة اإلس راح جامع اقت

 .البحوث الطبية مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
ة ) ١٤( ل الكلي اقتراح جامعة اإلسكندرية بشأن تصحيح الخطأ المادي من قب

البنود  وارد ب ادة ) ١،٢،٣(ال ن الم ة ) ١٥(م ة لكلي ة الداخلي بالالئح
الطب بنظام الساعات المعتمدة ليصبح المسمي الوارد بالبنود المشار 

دال من طب ) طب الصناعات والصحة المھنية ( إليھا بعد التصحيح  ب
 .الصناعات

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ة ) ١٥( راح جامع ام اقت ا بنظ ات العلي ة الدراس روع الئح كندرية مش اإلس

م  ين قس ة ب تير الثنائي ة الماجس ة بدرج دة الخاص اعات المعتم الس
ة اإلسكندرية  الدراسات البيئية بمعھد الدراسات العليا والبحوث جامع

ة  ة  Politecmico Di Milanoوجامع بالنمسا في  Grazوجامع
ادة األع ار وري امج االبتك روع برن ار مش الل إط ن خ ي م ال البيئ م

 . TEMPUSمشاريع 
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
رامج ) ١٦( دة للب ة الموح ى الالئح ة عل أن الموافق وان بش ة حل اب جامع كت

امج  وان متضمنة برن ة حل ة الھندسة ـ جامع دة بكلي ھندسة " الجدي
 .تمدةبرنامج جديد بنظام الساعات المع" القوي والوقاية الكھربية 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح
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ة ) ١٧( ة التربي ة لكلي كتاب جامعة المنيا بشأن إجراء تعديل بالالئحة الداخلي
 ).مرحلة البكالوريوس ( بالجامعة ) بنين ـ بنات ( الرياضية 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
دي) ١٨( أن تع ازيق بش ة الزق اب جامع ة كت ة التربي ة لكلي ة الداخلي ل بالالئح

 .الرياضية بنات بالجامعة مرحلة الدراسات العليا
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
 ـ:مذكرات تفاھم بين جامعة أسوان وكل من) ١٩(

 .أسبانيا / جامعة بابلودي أوالفيدي باشبيلية ) ١(        
 .الطالب بجمھورية السودانالصندوق القومي لرعاية ) ٢(        
 .جامعة الخرطوم بجمھورية السودان) ٣(        
 .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا) ٤(        
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالمذكرات
 
ل ) ٢٠( ة الخاصة بوحدة نق كتاب جامعة أسيوط بشأن اعتماد الالئحة المالي

 .خاص بالجامعة التكنولوجيا المتكاملة وحدة ذات طابع
 القرار: 

ل  دة نق ة بوح ة الخاص ة المالي اد الالئح ى اعتم ة عل س الموافق رر المجل ق
 .التكنولوجيا المتكاملة وحدة ذات طابع خاص بجامعة أسيوط

 
ار وحدة ) ٢١( ة ( اقتراح جامعة عين شمس اعتب ) إدارة الشھادات المھني

ة  ة التجارة نشاط تابع لمركز البحوث والدراسات اإلحصائية تابع لكلي
 . بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح

 
اقتراح جامعة قناة السويس بشأن إنشاء درجة الماجستير في جراحة ) ٢٢(

ة  ة لكلي ة الداخلي دة بالالئح اعات المعتم ام الس اب بنظ خ واألعص الم
 ).مرحلة الدراسات العليا ( الطب بالجامعة 

 القرار: 
 .موافقة على االقتراحقرر المجلس ال
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ة ) ٢٣( اقتراح جامعة القاھرة بشأن إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلي
 .للمعھد القومي لألورام بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ادتين ) ٢٤( من الالئحة ) ٣٤ـ ٣٠(كتاب جامعة طنطا بشأن تعديل نص الم

 ).مرحلة الدراسات العليا ( جامعة الداخلية لكلية التجارة بال
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
رة ) ٢٥( ديل الفق أن تع ة بش ة المنوفي اب جامع م ) ب(كت ادة رق ن الم  ١٣م

ة  ة بمنوف ـ جامع الواردة بالالئحة الداخلية لكلية الھندسة االلكتروني
 ).مرحلة البكالوريوس ( المنوفية 

 القرار: 
 .الموافقة على االقتراح قرر المجلس

 
ة ) ٢٦( ة واإلداري ة المالي اد الالئح أن اعتم ويس بش اة الس ة قن اب جامع كت

نان  ب األس في ط اص ( لمستش ابع خ دة ذات ط ب ) وح ة ط ع كلي تتب
 .األسنان بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح

 
م ) ٢٧( ادة رق ديل نص الم أن تع وم بش ة الفي اب جامع ة  ١٣كت ن الالئح م

وم  ة الفي ة الھندسة ـ جامع ة لكلي ا ( الداخلي ة الدراسات العلي ) مرحل
 .بنظام الساعات المعتمدة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
كندرية ) ٢٨( ة اإلس ين جامع اھم ب ذكرة تف ا ( م ات العلي د الدراس معھ

 .وكلية الدراسات جامعة شندي بالسودان) والبحوث
 القرار: 

 . قرر المجلس الموافقة على المذكرة
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ة ) ٢٩( اء الحيوي وم الكيمي اء دبل أن إنش ويس بش اة الس ة قن اب جامع كت
 .بالالئحة الداخلية للدراسات العليا لكلية الطب البيطري بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ستير في جراحة كتاب جامعة قناة السويس بشأن إنشاء درجة الماج) ٣٠(

ة  ة مرحل ب بالجامع ة الط ة لكلي ة الداخلي در بالالئح ب والص القل
 .الدراسات العليا

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
كتاب جامعة أسيوط بشأن إنشاء درجة الماجستير في جراحة األوعية ) ٣١(

ا  ات العلي ة الدراس ة مرحل ب بالجامع ة الط رايين بكلي ة والش الدموي
 .بنظام النقاط المعتمدة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ة ) ٣٢( وم بالجامع ة العل ة لكلي ة داخلي دار الئح ا إص ة المني راح جامع اقت

 .مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح
 
ة طب األسنان  اقتراح جامعة قناة السويس إصدار) ٣٣( ة لكلي الئحة داخلي

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

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
ة ) ٣٤( ة لكلي ة الداخلي ديل بالالئح راء تع ة المنصورة بشأن إج اب جامع كت

ـة  ة الرياضيــ ات ( التربي ين ـ بن ة ) بن ة ال( بالجامع ات مرحل دراس
 ).العليا 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح 
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م ) ٣٥( ادة رق ديل نص الم ى تع وم عل ة الفي راح جامع ة  ٣٠اقت ن الالئح م
 .الداخلية للدراسات العليا بكلية الخدمة االجتماعية بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ة اقتراح جامعة حلوان بشأ) ٣٦( ديالت بالالئحة الداخلي ن إجراء بعض التع

ة  ة االجتماعي ة الخدم اعات ( لكلي ام الس ا بنظ ة الدراسات العلي مرحل
 ).المعتمدة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ة ) ٣٧( ة بجامع في الطلب ام مستش دير ع دكتور م تاذ ال يد األس اب الس كت

ة ض من المستشفيات التي القاھرة بشأن طلب إدراج مستشفي الطلب
اء  ريين وأطب اء البش ة باألطب از الخاص اء دورة االمتي ا قض تم بھ ي

 .األسنان خريجي الجامعات الخاصة
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
اريخ ) ٣٨( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن رض ق /  ٤/  ١ع

د /  بالموافقة على ترقية السيدة الدكتورة ٢٠١٤ ا المحمدي محم دالي
ة  ة جامع ة النوعي ة التربي ة بكلي ة الفني حمودة ـ المدرس بقسم التربي

 .بورسعيد لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ة  يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ق
دكتورة  يدة ال ة الس ة لترقي ي مجلس الجامع عيد لعرض الموضوع عل / بورس

ة دالي ة التربي ة بكلي ة الفني م التربي درس بقس ودة ـ الم د حم دي محم ا المحم
داً  النوعية بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد حيث حصلت علي تقدير جيد ج

اط لألبحاث  الي نق  ٦٠/  ٦٠في بحث وعلي تقدير جيد في خمسة أبحاث بإجم
ا ٣٠/  ٣٠ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  يم نھ ئي ومجمل تقي

١٠٠/  ٩٨. 
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اريخ ) ٣٩( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن رض ق /  ٤/  ١ع
دكتور  ٢٠١٤ يد ال ة الس ى ترقي ة عل د صالح / بالموافق ارق محم ط

ة الطب  ة بكلي الدين فياض ـ األستاذ المساعد بقسم األمراض الباطن
 .جامعة القاھرة لشغل وظيفة أستاذ

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

دكتور  ة السيد ال طارق / القاھرة لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقي
ة  ة بكلي تاذ المساعد بقسم األمراض الباطن اض ـ األس دين في د صالح ال محم
الطب بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ حيث حصل علي تقدير جيد في ستة أبحاث 

 .مقبول في بحثينوعلي تقدير 
 
اريخ ) ٤٠( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن رض ق /  ٤/  ١ع

دكتور  ٢٠١٤ د حسانين / بالموافقة على ترقية السيد ال أشرف محم
ة  ة جامع الحلواني ـ المدرس بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعي

 .بورسعيد لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

س  رر المجل ة ق يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل الموافق
دكتور  يد ال ة الس ة لترقي س الجامع ي مجل وع عل رض الموض عيد لع / بورس

ة  ة التربي ة بكلي ة الفني واني ـ المدرس بقسم التربي أشرف محمد حسانين الحل
د في   دير جي ي تق النوعية بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد حيث حصل عل

ودرجة نشاط  ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  ٥٦.٣بإجمالي نقاط لألبحاث  أبحاث ٥
 .١٠٠/  ٩٤.٣ومجمل تقييم نھائي  ٣٠/  ٣٠علمي 

 
اريخ ) ٤١( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن رض ق /  ٤/  ١ع

در / بالموافقة على ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤ د ب عبد هللا علي محم
م الري اعد بقس تاذ المس وم ـ األس ة العل ب بكلي وم الحاس يات وعل اض

 .جامعة اإلسكندرية لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

 قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة                        
 عبد / بورسعيد لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور          
 محمد بدر ـ األستاذ المساعد بقسم الرياضيات وعلوم الحاسب بكلية هللا علي          
 العلوم النوعية بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ حيث حصل علي تقدير جيد في           
 .أربعة أبحاث وعلي تقدير ضعيف في ثالثة أبحاث         
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اريخ ) ٤٢( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن رض ق /  ٤/  ١ع
دكتورة  ٢٠١٤ يدة ال ة الس ى ترقي ة عل يد / بالموافق راھيم س دي إب ھ

ازيق لشغل  ة الزق أحمد ـ المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم جامع
 .وظيفة أستاذ مساعد

 القرار: 
 قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ الدكتور القائم بعمل رئيس          
 رض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيدة الدكتورة جامعة الزقازيق لع        
 عة ــــــھدي إبراھيم سيد أحمد ـ المدرس بقسم الرياضيات بكلية العلوم بالجام/         
 لي    ــــثين وعـــيد في  بحــلشغل وظيفة أستاذ مساعد حيث حصلت علي تقدير ج        
 ة ــــمقبول في خمسة أبحاث وتم استبعاد ثالثتقدير جيد في بحثين وعلى تقدير         
 .أبحاث        

 
ابلي ) ٤٣( ارن والتق ة المق كتاب جامعة القاھرة بشأن استبدال مادة علم اللغ

بمادة أساسيات الحاسب اآللي بقسم علم اللغة ببرنامج العلوم العربية 
وم  ة دار العل وح بكلي يم المفت ام التعل المية بنظ ات اإلس والدراس

 ). مرحلة الليسانس ( جامعة بال
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
رة) ٤٤( افة فق أن إض اھرة بش ة الق اب جامع ادة ) د(كت ديل ) ٧(بالم وتع

ادة ية ) ١٤(الم وم السياس اد والعل ة االقتص ة لكلي ة الداخلي ن الالئح م
 .بالجامعة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
دكتوراه الن) ٤٥( تير وال الوريوس والماجس ات البك ة درج ي معادل ر ف ظ

ا  مال إفريقي ة وش ن دول أوروبي الب م ض الط ا بع ل عليھ الحاص
ادالت  ة المع والدارسين وفقاً لنظام اتفاقية بولونيا في إطار قواعد لجن

 .بأمانة المجلس األعلى للجامعات
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 

ال النظ) ٤٦( ) DBA(ر في معادلة درجة الدكتوراه المھنية في إدارة األعم
ل البحري            ا والنق وم والتكنولوجي ة للعل ة العربي ا األكاديمي التي تمنحھ

 .بالدرجة المناظرة التي تمنحھا الجامعات المصرية) فرع القاھرة ( 
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 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح

 
ة المنصورة للدراسات كتاب السيد ) ٤٧( األستاذ الدكتور نائب رئيس جامع

ي الضوابط الخاصة  العليا والبحوث بشأن موافقة مجلس الجامعة عل
 .ببدء الدراسات العليا بالجامعات الخاصة

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
اريخ ) ٤٨(  ٢٠١٤/  ٤/  ١٥توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دكتور  يد ال ة الس ى ترقي ة عل عبان ـ / بالموافق ه ش د ببي ي محم فتح
ر الشيخ لشغل  األستاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة كف

 .وظيفة أستاذ
 القرار: 

ر  ة كف دكتور رئيس جامع قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ ال
ة  ة لترقي ى مجلس الجامع دكتور الشيخ لعرض الموضوع عل فتحي / السيد ال

ة  ة اآلداب بالجامع فة بكلي م الفلس اعد بقس تاذ المس عبان ـ األس ه ش د نبي محم
 .لشغل وظيفة أستاذ حيث حصل علي تقدير جيد في بحثين

 
ا            ) ٤٩( ينية وآدابھ ة الص م اللغ اء قس أن إنش عيد بش ة بورس اب جامع كت

انس (  ة الليس ة ومش) مرحل ة اآلداب بالجامع ة بكلي روع الالئح
 .الدراسية المقترحة له

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

ة اآلداب) ١( ا بكلي ينية وآدابھ ة الص م اللغ اء قس عيد             -إنش ة بورس جامع
 ).مرحلة الليسانس ( 

 .مشروع الالئحة الدراسية لقسم اللغة الصينية وأدابھا) ٢(
ة لكلي) ٣( ة الداخلي ديل الالئح عيد                      -ة اآلدابتع ة بورس جامع

 .بما يسمح بذلك) مرحلة الليسانس ( 
 
ي ) ٥٠( دبلوم التخصصي ف أن الدراسة بال ريض بش اع التم ة قط اب لجن كت

ريض  ات التم ة بكلي ريض الملحق ة للتم د الفني ريض بالمعاھ التم
 .بالجامعات الحكومية

 القرار: 
 :ما يليقرر المجلس الموافقة علي 
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ة ) ١( د الفني ريض بالمعاھ ي التم ي ف دبلوم التخصص ي ال ة ف دء الدراس ب
للتمريض الملحقة بكليات التمريض بالجامعات الحكومية وإصدار الالئحة 

 .المرفقة المنظمة له
ات ) ٢( ة بكلي ة للتمريض الملحق تعديل الالئحة الداخلية الموحدة للمعاھد الفني

 .التمريض بما يسمح بذلك
 
ية  )٥١( باببية والرياض ة الش ز التنمي اء مرك أن إنش ا بش ة بنھ اب جامع كت

 .بالجامعة) وحدة ذات طابع خاص ( بالمجمع الرياضي بمشتھر 
 القرار       : 

 . قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
ة ) ٥٢( ديالت الخاص ض التع راء بع أن إج اھرة بش ة الق راح جامع اقت

رامج الماج ة طب بالمقررات الدراسية لب ة لكلي ستير بالالئحة الداخلي
 . بنظام الساعات المعتمدة ) مرحلة الدراسات العليا ( الفم واألسنان 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
 :الالئحة الطالبية) ٥٣(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي 

 /  ٢٦يخ التأكيد علي قرار المجلس السابق صدوره بجلسته المنعقدة بتار: أوالً 
 :والذي ينص على ما يلي ٢٠١٣/ ١٢       
اد ) ١(        ن أعضاء اتح ن الطالب م ن تخرج م ال وعضوية م اء أعم انتھ

م مباشرة من  اليين لھ ات وتصعيد الطالب الت طالب الكليات والجامع
 .الطالب المقيدين

ة واإلدا) ٢(        ال المالي ة تفويض السادة رؤساء الجامعات بتسيير األعم ري
 .المتعلقة باألنشطة الطالبية بعد العرض على مجلس الجامعة

دة خالل شھرين من ) ٣(        ة الجدي كلة لدراسة الالئح ة المش تكليف اللجن
دة  ن القاع دة م ة الجدي داد الالئح ن إع اء م رعة االنتھ اريخ بس ت
يم والطالب حتى  ى لشئون التعل الطالبية والتي لم ترد للمجلس األعل

 .تاريخه
ً ث  .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن: انيا
 

ات ) ٥٤( ول بالجامع د للقب ي الجدي ع الجغراف ام التوزي رح نظ ة مقت مناقش
 .الحكومية المصرية

 القرار: 
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يم والطالب  ى لشئون التعل ى توصية المجلس األعل ة عل قرر المجلس الموافق
اريخ  ته بت ا ٢٠١٤/  ٤/  ٢بجلس ي الس ة الموضوع إل اء بإحال واب رؤس دة ن

اتھم  الجامعات لشئون التعليم والطالب للدراسة وموافاة أمانة المجلس بمقترح
 .في ھا الشأن

 
ادة / د .االقتراح المقدم من السيد أ) ٥٥( رئيس جامعة بني سويف بشأن إع

يم  ز التعل ة لمراك ة واإلداري النظر في بند مقابل التأليف بالالئحة المالي
 .صريةالمفتوح بالجامعات الم

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
يد أ) ٥٦( اب الس س / د .كت ة مجل من موافق اط والمتض ة دمي يس جامع رئ

على إنشاء مركز للتعليم المفتوح  ٢٠١٣/  ١٢/  ٣٠الجامعة بتاريخ 
ة  وح بجامع يم المفت ز التعل ة مرك ق الئح اط وتطبي ة دمي بجامع

 .المنصورة
 القرار: 

رر المجلس الم اط مع ق ة دمي وح بجامع يم المفت ز للتعل ى إنشاء مرك ة عل وافق
 .تطبيق اللوائح المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات في ھذا الشأن

 
د / د .كتاب السيد أ) ٥٧( اء عق اھرة بشأن إلغ عميد كلية الھندسة جامعة الق

ام  دبلومات الصناعية نظ ة وال د الفني الخمس ( مسابقة معادلة المعاھ
ارا من ) سنوات ـ الثالث سنوات  اھرة اعتب ة الق بكلية الھندسة جامع

 .العام الحالي وصاعداً 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ي) ١( كر إل ه الش ال  توجي ا باألعم ي قيامھ اھرة عل ة الق ة جامع ة الھندس كلي

 .طوال الفترة الماضية) الموحدة ـ المركزية ( الخاصة بالمسابقة 
رأي ) ٢( داء ال إحالة الموضوع إلي لجنة قطاع الدراسات الھندسية للنظر وإب

ي  ة عل في إجراءات عقد امتحانات موحدة علي مستوي القطاعات اإلقليمي
ة م ة مستوي جمھوري ة ) قطاعات  ٤( صر العربي د الفني لخريجي المعاھ

ي  راغبين ف نوات ال ثالث س نوات وال ام الخمس س ة نظ دبلومات الفني وال
ة  ل بداي ك قب تم ذل ي أن ي االلتحاق بكليات الھندسة بالجامعات المصرية عل

 .٢٠١٤شھر يوليه 
ا/ د .تكليف السيد أ) ٣( ى للجامع ت يوسف راشد ـ أمين مساعد المجلس األعل

 .للشئون الفنية بمتابعة الموضوع مع لجنة قطاع الدراسات الھندسية
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روق تصحيح ) ٥٨( كتاب كلية الھندسة جامعة القاھرة بشأن طلب إرسال ف
امعي  ام الج دة للع ابقة الموح ات المس  ٢٠١٤/  ٢٠١٣أوراق امتحان

ة  ادة اللغ ان م عي امتح ادة واض أة للس ب مكاف ي طل افة إل باإلض
 .ة اآلداباالنجليزية بكلي

 القرار: 
روق تصحيح أوراق ) جنيه ٥٩.٨( قرر المجلس الموافقة على صرف مبلغ  ف

امعي  ام الج دة للع ابقة الموح ات المس ي  ٢٠١٤/  ٢٠١٣امتحان افة إل باإلض
غ  رف مبل ه  ١٢٠٠(ص ة ) جني ادة اللغ ان م عي امتح ادة واض أة للس مكاف

ة الھندسة / د .االنجليزية بكلية اآلداب واستخراج شيك باسم السيد أ د كلي عمي
ة  ة بأمان ابات الخاص ن الحس ماً م ك خص غ وذل الي المبل اھرة بإجم ة الق جامع

 .المجلس األعلى للجامعات
 
يد أ) ٥٩( اب الس أن / د .كت الي بش يم الع وزارة التعل يم ب اع التعل يس قط رئ

ھادة  اري للش وع االعتب اب المجم ة احتس اص بطريق ر الخ التقري
 .يةالثانوية العامة السعود

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ـ إلغاء االعتداد باالختبار التحصيلي عند حساب المجموع االعتباري للشھادة ١
الي  امعي والع يم الج ات التعل ول بمؤسس د القب عودية عن ة الس الثانوي

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤المصرية بدأ من العام الجامعي 
اري للشھا٢ تم احتساب المجموع االعتب ول ـ ي د القب ة السعودية عن دة الثانوي

 .بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية
 
دكتور ) ٦٠( تاذ ال يد األس اب الس راح / كت أن اقت يم بش ة والتعل ر التربي وزي

دارس  ن م ة م ة العام ھادة الثانوي ى ش لين عل الب الحاص ول الط قب
أكثر ف% ٩٧والذي يقابل ) A(المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بتقدير 

التقييم  داد ب ة واالعت ى مستوي الجمھوري بكليات الطب والھندسة عل
 .الرقمي لتقديرات المواد الدراسية بالشھادة

 القرار: 
ته  ادر بجلس ات الص ى للجامع رار المجلس األعل ى ق د عل س التأكي رر المجل ق

اريخ  الب  ٢٠١٣/  ٩/  ٥بت ة للط بة مرن يص نس ى تخص ة عل بالموافق
ھاد ي الش لين عل دارس الحاص ن م ا م وم والتكنولوجي ي العل ة ف ة الثانوي

ات  ة لاللتحاق بالجامع ة مصر العربي ا بجمھوري المتفوقين للعلوم والتكنولوجي
المصرية الحكومية بحيث تحسب علي أساس األعداد المقرر قبولھا سنويا من 
ة التي تتناسب مع  ة والعملي ات العلمي حملة الثانوية العامة المصرية في الكلي

ي سبيل الحصر طبيع ة وھي عل ة الثانوي ة دراسة ھؤالء الطالب خالل المرحل
وم ـ ( كليات  الطب ـ الصيدلة ـ طب األسنان ـ الطب البيطري ـ الھندسة ـ العل
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ك ) الحاسبات والمعلومات  ى ، وذل مع جبر كسر العدد إلي العدد الصحيح األعل
 .ليم في ھذا الشأنفي ضوء كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التربية والتع

 
ى عدم / د .كتاب السيد أ) ٦١( ة عل ا بشأن طلب الموافق ة طنط رئيس جامع

ة أو  ة العام ھادة الثانوي ى ش الت عل ن الحاص ات م يح طالب ترش
ريض  ي للتم د الفن ول بالمعھ ريض للقب ة للتم ة الفني دارس الثانوي الم

ة فقط في ) ٥٠(بجامعة طنطا أو علي أقصي تقدير ترشيح عدد  طالب
 .٢٠١٥/  ٢٠١٤العام الجامعي 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
اب السيد أ) ٦٢( اة السويس بشأن النظر في / د .كت ة قن يس جامع نائب رئ

اء  ة بضرورة إلغ مقترحات وتوصيات كلية السياحة والفنادق بالجامع
اع  ة قط ديم ورأي لجن ام الق ي النظ ودة إل درات والع ارات الق اختب

 .احة والفنادق في ھذا الشأنالسي
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح
 
يم والطالب / د .كتاب السيد أ) ٦٣( ة أسيوط لشئون التعل نائب رئيس جامع

الوادي  ة اآلداب ب ول بكلي اب القب تح ب ي ف ة عل المتضمن طلب الموافق
ع  ول عن طريق التوزي دال من القب ة ب الجديد لجميع طالب الجمھوري
ك  د فقط ـ وذل اإلقليمي ـ الذي يقتصر على أبناء محافظة الوادي الجدي

 . ٢٠١٥/  ٢٠١٤اعتبارا من العام الجامعي القادم 
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح
 
كتاب وزارة الخارجية بشأن طلب الموافقة على تحويل بعض الطالب ) ٦٤(

اظرة المصريين من الكليات المقيدين بھا بدولة  ات المن ي الكلي ليبيا إل
ة  ا دول ر بھ ة التي تم بالجامعات المصرية في ضوء الظروف الحالي

 .ليبيا
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح 
 
يد ) ٦٥( ن الس دم م اس المق البين / االلتم ر الط ي أم ي ول ين عل د حس / خال

ن  البين م ل الط ي تحوي ة عل ي الموافق ه ف ر وشريف بشأن رغبت عم
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ات  ي الكلي ة إل ة مصر العربي ارج جمھوري ا خ دين بھ ات المقي الجامع
 .المناظرة بالجامعات الخاصة

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلي مجلس الجامعات الخاصة لالختصاص

 
يد أ )٦٦( ة الس من موافق يم المتض ة والتعل اب وزارة التربي ر / د .كت وزي

ة ا تكمال دراس ي اس يم عل ة والتعل ب التربي د / لطال دي محم ر حم عم
ة  ات الثانوي اھرة وأداء امتحان غانم بمدرسة النجم الساطع الليبية بالق
ا  ة بھ ة الليبي ة العام ات الثانوي اھرة وأداء امتحان ة بالق ة الليبي العام

ان يشغل  ٢٠١٤/  ٢٠١٣للعام الدراسي  ذي ك نظراً لظروف والده ال
 .ملحق إداري بالسفارة المصرية بطرابلس

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
ي شھادة / الطلب المقدم من الطالب ) ٦٧( رم بشري الحاصل عل يوسف مك

ام  ة ع ة العام وفين  ٢٠١٣الثانوي ا للمكف ور بالمني ة الن ن مدرس م
ة  وم السياسية بجامع ة االقتصاد والعل والذي يرغب في االلتحاق بكلي

 .القاھرة
 القرار: 

 .علي االقتراحقرر المجلس الموافقة 
 
اھرة لشئون والطالب بشأن / د .كتاب السيد أ) ٦٨( ة الق نائب رئيس جامع

ة  ة اإلنجليزي امج الدراسة باللغ ي الرسوم الدراسية لبرن ة عل الموافق
ام الساعات  اً لنظ ه وفق لكلية اآلثار بجامعة القاھرة الذي سيبدأ تطبيق

ام الجامعي  در الرسوم و ٢٠١٤/  ٢٠١٣المعتمدة اعتبارا من الع تق
 .جنيه ورأي لجنة قطاع اآلداب في ھذا الشأن ٧٥٠٠بنحو 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على االقتراح

 
وزارة / كتاب السيد اللواء ) ٦٩( ة ب أركان حرب نائب مدير الشئون المعنوي

دود  ة الح ة بخريط ات التعليمي زام المؤسس ب الت أن طل دفاع بش ال
 .بيةالسياسية لجمھورية مصر العر

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
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ابع تنسيق خاص لشعبة ) ٧٠( كتاب جامعة الزقازيق بشأن طلب إصدار ط
 .معلم الفصل والتعليم المجتمعي بكلية التربية النوعية بالجامعة

 القرار: 
/  ٨/  ٤بتاريخ  ٢٣٢١قرر المجلس التأكيد علي ما جاء بالقرار الوزاري رقم 

اريخ  ١٨٣٦يل القرار الوزاري رقم ـ بشأن تعد ٢٠١٣ في  ٢٠١٣/  ٧/  ٢بت
ة ) ١٢(البند  ات التربي ع التنسيق لكلي من المادة األولى والمتضمن قصر طواب

 :النوعية بالجامعات المصرية على الطوابع التالية فقط
 .ـ طابع تنسيق كلية التربية النوعية

 ) .ة شعبة تربية فني( ـ طابع تنسيق كلية التربية النوعية 
 ) .شعبة تربية موسيقية ( ـ طابع تنسيق كلية التربية النوعية 

 على أن يكون توزيع الطالب علي باقي شعب وأقسام كليات التربية النوعية                     
 .التي ليس لھا طابع تنسيق خاص ـ داخلياً عن طريق الكلية  

 
ب استثناء ا) ٧١( افظ أسوان بشأن طل اب السيد مح ات الحاصالت كت لطالب

رور الخمس  رط م ن ش وان م اء أس ن أبن ة م ة األزھري ي الثانوي عل
وح  يم المفت سنوات علي الحصول على الثانوية لاللتحاق ببرامج التعل

 .بجامعة القاھرة وجامعة عين شمس فرع أسوان
 القرار: 

 .قرر المجلس الموافقة االقتراح
 
ال) ٧٢( ض الط ن بع دم م اس المق ي االلتم ر ف ة النظ ي مدرس ب خريج

ول  ٢٠١٣تكنولوجيا المعلومات باالسماعيلية دفعة  ة قب ومدي إمكاني
وم  ة العل د بكلي ي تعق ة الت ات التكميلي ازوا االمتحان ذين اجت الطالب ال

في شھر ) ـ فيزياء  ٢ـ رياضة  ١رياضة ( جامعة القاھرة في المواد 
ارس  ام ٢٠١٤م ي الع ات ف بات والمعلوم ات الحاس اق بكلي  لاللتح

امعي  ع خريجي المدرسة  ٢٠١٥/  ٢٠١٤الج م م ا ت ك أسوة بم وذل
 .٢٠١١عام 

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة علي االلتماس

 
على عبد الرحمن محافظ الجيزة بشأن طلب الموافقة / د .كتاب السيد أ) ٧٣(

ي  زة الحاصلين عل ة بمحافظة الجي على شمول أبناء الواحات البحري
ة العا ھادة الثانوي اء الش ا يخصص ألبن ة لم ھادة المعادل ة أو الش م

ة أسيوط  ات جامع زات االلتحاق بكلي د من ممي وادي الجدي محافظة ال
 .فرع الوادي الجديد
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 القرار: 
ة  ة بمحافظ ات البحري اء الواح الب أبن ول الط ى قب ة عل س الموافق رر المجل ق

دي الجديد الجيزة الحاصلين على الشھادة الثانوية العامة منھا بكليات فرع الوا
اء محافظة  ة الطالب أبن نفس معامل املتھم ب تم مع ى أن ي ة أسيوط ، عل بجامع

م  وزاري رق القرار ال اء ب ا ج اً لم د طبق وادي الجدي اريخ  ١٨٣٦ال /  ٧/  ٢بت
 .وقرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة في ھذا الشأن ٢٠١٣

 
 .لتعليم الكبار بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والھيئة العامة) ٧٤(

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على البروتوكول

 
ة ) ٧٥( ة التنفيذي ة بالالئح ديالت المقترح أن التع ا بش ة طنط راح جامع اقت

ة  ع وتنمي ة المجتم اع خدم ا يخص قط ات فيم يم الجامع انون تنظ لق
 .البيئة

 القرار: 
دكتور  ي السيد األستاذ ال د السي/ قرر المجلس إحالة الموضوع إل د أحم د أحم

انون  ديل ق كلة لتع ة المش يس اللجن ة المنصورة ورئ يس جامع الق رئ د الخ عب
 .تنظيم الجامعات

 
ة لقطاع ) ٧٦( ة حول عمل ميزاني كتاب جامعة أسيوط بشأن مقترح الجامع

 .٢٠١٤/  ٢٠١٣خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة 
 القرار: 

ة قرر المجلس إحالة المقترح المقدم من جامعة أ سيوط حول استحداث ميزاني
ة  ة بالجامع ة البيئ ع وتنمي ة المجتم اع خدم ة  ٢٠١٤/  ٢٠١٣لقط ي اللجن إل

ة  ة المجتمع وتنمي ة لقطاع خدم المشكلة من المجلس للنظر في وضع ميزاني
 .البيئة

 
 
 
ة ) ٧٧( ة الحكوم كتاب جامعة القاھرة بشأن التوصية التي صدرت عن لجن

ابع الخ ز ذات الط ة بشأن المراك رامج بكلي ع الوحدات والب اص وجمي
 .االقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
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ة ) ٧٨( ة والطبي ز البحوث العلمي ازيق بشأن إنشاء مرك اقتراح جامعة الزق
اد  ابع خاص واعتم مركز علمي متميز بحثي وخدمي كوحدات ذات ط

 .زالالئحة المالية واإلدارية للمرك
 القرار: 

قرر المجلس إعادة الموضوع إلي الجامعة لمزيد من الدراسة مع تكليف السيد 
ازيق لشئون ( محمد باسم عاشور / األستاذ الدكتور  ة الزق نائب رئيس جامع

ى  ة عل ديالت المطلوب ة إجراء التع ة سابقا بمتابع ة البيئ ة المجتمع وتنمي خدم
 .قادمة الالئحة وإعادة العرض على المجلس في جلسة

 
ول ) ٧٩( انوني ح ار الق أن رأي المستش كندرية بش ة اإلس اب جامع كت

 .مشروعية إجراء انتخابات السادة عمداء الكليات الجدد
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
) التمريض ـ الطب ( كتاب جامعة عين شمس المتضمن رأي كليتي ) ٨٠(

ن ا تجدين م الب المس ل الط أن تحوي ة بش ة بالجامع د الفني لمعاھ
دة  ويلي لم دريب التح توفين للت الب المس ات والط ريض بالجامع للتم
سنتين من جامعة طنطا إلي المعھد الفني للتمريض بالجامعة في العام 

 . ٢٠١٤/  ٢٠١٣الجامعي 
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
ع أشكال) ٨١(  كتاب جامعة الزقازيق بشأن قرار مجلس الجامعة بوقف جمي

 .التعاون مع دولة قطر
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
واء ـ ( كتاب جامعة سوھاج بشأن الموافقة علي تعيين أفراد شرطة ) ٨٢( ل

املين عن خدمات ) عميد ـ عقيد  ر الع آت لغي ع مكاف اب الراب ى الب عل
 .مؤداه

 القرار: 
 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول أعمال الجلسة

 
اب ) ٨٣( ات كت ى للجامع س األعل وة المجل أن دع يخ بش ر الش ة كف جامع

دھا  ة بعي ال الجامع ات احتف من فعلي ة ض اب الجامع ي رح اد ف لالنعق
 .الثامن
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 القرار: 
 .ترحيب المجلس بعقد اجتماعه القادم في رحاب جامعة كفر الشيخ

 
كوي ) ٨٤( أن الش الي بش يم الع ر التعل دكتور وزي تاذ ال يد األس اب الس كت

الحاصلة علي ليسانس ( وفاء محمد سيد سيد / الخريجة  المقدمة من
والتي تتضرر فيھا  ٢٠١٣عام ) اآلداب قسم علم نفس جامعة حلوان 

 .من عدم تعييينھا معيدة بكلية اآلداب بالجامعة
 القرار: 

 . قرر المجلس حفظ الموضوع
 
يس ) ٨٥( رار رئ الي بشأن ق يم الع ر التعل دكتور وزي تاذ ال يد األس اب الس كت

ة  ٢٠١٤لسنة  ٥٧٠جلس الوزراء رقم م رع العريش جامع إضافة ف
 .قناة السويس 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب 

 
يظ ) ٨٦( الي بشأن ضرورة تغل كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم الع

الجزاءات اإلدارية للطالب الذين يستھدفون إثارة العنف كأحد أساليب 
 . الردع لھم

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب 

إعادة ھيكلة بعض كليات التجارة التي انبثق منھا كليات في العلوم ) ٨٧(
 .السياسية واالقتصادية 

 القرار: 
 ـ :قرر المجلس تشكيل لجنة من كل من 

 الدرجة االسم
 رئيس جامعة بني سويف أحمد لطفي أمين السيد / د .أ
 شمسرئيس جامعة عين  حسين عيسي/ د .أ

لدراسة توصية لجنة قطاع الدراسات التجارية وإبداء الرأي إلعادة عرضه 
 .علي المجلس في جلسة قادمة

 
ات ) ٨٨( اة الجامع الي بشأن مراع كتاب رئيس قطاع مكتب وزير التعليم الع

ادم  الي الق ام الم عدم إسناد آية مشروعات في الخطة االستثمارية للع
م ٢٠١٥/  ٢٠١٤ د ت ان ق ا  إال إذا ك ة لھ دوى دقيق داد دراسات ج اع

 .وتكون ھناك مصادر محددة لتمويلھا
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 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب 

 
كتاب السيد األستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع ) ٨٩(

از  ذي أعده الجھ ر السنوي ال الي بشأن التقري مكتب وزير التعليم الع
ة  ن متابع بات ع زي للمحاس ة المرك ة التعليمي ويم أداء الخدم وتق

ام  ن الع ات ع ى للجامع س األعل ة للمجل ة التابع ات الحكومي بالجامع
 .  ٢٠١٢/  ٢٠١١المالي 

 القرار: 
 .ء الجامعات للدراسة وإبداء الرأيقرر المجلس إحالة الموضوع للسادة رؤسا

 
ف ) ٩٠( رورة وق من ض باحة المتض اد الس س إدارة اتح يس مجل اب رئ كت

ة االن رية مھزل ات المص ة بالجامع ة الحكومي ات للمناصب العام تخاب
 .الحكومية بإعادة النظر في التشريع القانوني الحالي

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب 

 
كتاب المستشار القضائي لوزير التعليم العالي بشأن الحكم الصادر في ) ٩١(

سھير /  ق المقامة من السيدة الدكتورة١٤لسنة  ١٦٥٨الدعوي رقم 
مجدي جرجس ميخائيل بإلغاء قرار رئيس جامعة كفر الشيخ السلبي 
إدارة األمن  املين ب باالمتناع عن إرسال كشوف بأسماء ووظائف الع

 .المدني بالجامعة
 القرار: 

قرر المجلس إحالة الموضوع إلي رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسة وإبداء 
 .الرأي

 
ن خال) ٩٢( تم م ي ي اب ال د الحس اء تحدي ادة أعض آت الس رف مكاف ه ص ل

 .اللجان االستشارية والسكرتارية الخاصة بھا
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي 
ارية ) ١( ان االستش اء اللج ادة أعض تحقة للس أة المس رف المكاف تم ص أن ي

ة  التخصصية من المجلس األعلى للجامعات على حساب المسابقة المركزي
 .للقبول بالجامعات

درھا ) ٢( أة ق ا مكاف اع م ارية التخصصية لقط ان االستش كرتارية اللج نح س م
٢٠٠  ً  .جنيه عن كل اجتماع يعقد بحد أقصي اجتماع واحد شھريا
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كلة ) ٩٣( ة المش ان العلمي ين اللج اء ومحكم ادة أعض آت الس رف مكاف ص
 .لترقيات أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات والسكرتارية الخاصة بھم

 القرار: 
رر ال د ألي عضو ق دم التجدي ات بع ادة رؤساء الجامع ى الس د عل مجلس التأكي

د حصوله  د الخاصة إال بع ات والمعاھ ه للجامع ھيئة تدريس بالجامعات إلعارت
د بسداد المستحقات التي  ات يفي علي إيصاال من أمانة المجلس األعلى للجامع

قاً لنسب ، ووف٢٠١٢/  ٨/  ٢٥أقرھا المجلس بقراره السابق بجلسته بتاريخ 
ات الصادر بجلسته  ى للجامع تخصيص االيرادات الواردة بقرار المجلس األعل

 . ٢٠١٣/  ٦/  ٨بتاريخ 
 
و شوشة ـ / مباشرة السيد األستاذ الدكتور ) ٩٤( ال أب د الع نصار حسين عب

ة  ة العلمي رر اللجن ام مق يوط لمھ ة أس وم جامع ة العل تاذ بكلي األس
 .للرياضيات رغم إعارة سيادته

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

 ـ:أسيوط التخاذ ما يلي 
دكتور ) ١( ق مع السيد األستاذ ال و / إجراء التحقي ال أب د الع نصار حسن عب

شوشة األستاذ بكلية العلوم لعدم إبالغ أمانة المجلس باالعارة واستمراره 
 .بالمخالفة لقواعد العمل باللجان العلمية في مباشرة مھام مقرر اللجنة 

 .استرداد ما تم صرفه من مكافآت لسيادته خالل ھذه الفترة) ٢(
 
اريخ ) ٩٥( ا بت ا للتظلمات باجتماعھ /  ٣/  ١١رأي اللجنة االستشارية العلي

ة  ٢٠١٤ اء ھيئ ادة أعض ض الس ن بع ة م كاوي المقدم أن الش بش
يد ا د الس ة ض دمين للترقي دريس المتق دكتور الت تاذ ال د / ألس أحم

ة لجراحة األنف واألذن  ة العلمي مصطفي عثمان بسيوني عضو اللجن
 .والحنجرة 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي 

اھرة نحو ضم الشكاوي )  ١( مخاطبة السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة الق
ان بسيونيأحمد / الواردة في حق السيد األستاذ الدكتور األستاذ  مصطفي عثم

بكلية الطب بالجامعة للشكاوى السابق إرسالھا للتحقيق مع سيادته فيھا جميعاَ 
ات  وموافاتنا بقرار الجامعة النھائي حيث لم يرد ألمانة المجلس األعلى للجامع

 .قرار الجامعة في ھذا الشأن 
ة  )٢(         ة العلمي يوني باللجن ان بس طفي عثم د مص يد أحم وية الس اف عض إيق

ف ة األن اعدين  لجراح اتذة المس اتذة واألس ائف األس رة لوظ واألذن والحنج
ن  يادته م ع س ق م ي التحقي اء والفصل ف ين االنتھ ة عشر لح دورتھا الحادي ب

 . جانب الجامعة
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دكتور ) ٩٦( اط بشأن / كتاب السيد األستاذ ال ة دمي ة اآلداب جامع د كلي عمي

 .تكليف من يقوم بعمل رئيساً لجامعة دمياط
 القرار: 

رر ا ذا ق ي ھ الزم ف اذ ال الي التخ يم الع ر التعل ي وزي اب إل ة الكت س إحال لمجل
 .الشأن

 
يس ) ٩٧( الي ورئ يم الع ل أول وزارة التعل دكتور وكي اب السيد األستاذ ال كت

ة الطالب  قطاع الشئون الثقافية والبعثات بشأن االستفسار عن معامل
ة الطالب المصريين ا معامل ة الدراسات العلي ام  السوريين بمرحل للع

 . ٢٠١٤/  ٢٠١٣الجامعي 
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الموضوع
 
ا ) ٩٨( م المالحظات التي أسفرت عنھ كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن أھ

ة  ة العام ز الخدم ندوق مرك امي ص تندات وخت ص مس ات فح عملي
 . للدراسات واالستشارات الھندسية بالجامعة 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب 

 
اً ) ٩٩( رية وفق ات المص ب الجامع أن ترتي ويس بش اة الس ة قن اب جامع كت

 .للنشر العالمي للبحث العلمي 
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
 
 
 
 

ا ) ١٠٠( ة اإلعالم وتكنولوجي وادي بشأن إنشاء كلي وب ال ة جن اب جامع كت
 .االتصال 

 القرار: 
 : قرر المجلس الموافقة علي ما يلي 

كلية ( كلية اإلعالم وتكنولوجيا االتصال بقنا ـ جامعة جنوب الوادي إنشاء ) ١(
 ) .إقليمية 

 .اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن) ٢(
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يس ) ١٠١( دس رئ يد المھن ه الس أن توجي الي بش يم الع اب وزارة التعل كت

 .مجلس الوزراء بضرورة مراعاة التواصل مع الشباب واحتواؤھم 
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
م ) ١٠٢( ة رق يس الجمھوري رار رئ الي بشأن ق يم الع اب وزارة التعل  ٣٤كت

ات  ٢٠١٤لسنة  ى للجامع المجلس األعل والخاص بإنشاء صندوق ب
ر  ن غي ة م ات الحكومي دنيين بالجامع املين الم وال الع ن أح لتحس

 .أعضاء ھيئة التدريس
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
دتھا ) ١٠٣( كتاب وزارة التعليم العالي بشأن نتائج الدورة التدريبية التي عق

ة  وم والثقاف ة والعل "" يونسكو ""اللجنة الوطنية المصرية للتربي
دت خالل  حول التدريب علي إنشاء مراكز إلدارة الكوارث والتي عق

 .بالقاھرة ٢٠١٤/  ٣/  ١٩ـ ١٨الفترة من 
 القرار: 

 ً  .بالكتاب أحيط المجلس علما
 
واء أ) ١٠٤( اب السيد الل الي بشأن كت يم الع ام .كتاب وزارة التعل ين ع ح أم

ام بعض  ن قي دفاع م ه وزارة ال ادت ب ا أف أن م وزراء بش مجلس ال
 .األشخاص بمحاولة انتحال صفة بعض قادة القوات المسلحة

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب) ١(
ة األشخاص  التأكيد) ٢( ل التحقق من ھوي دابير التي تكف ة الت اذ كاف ي اتخ عل

 . حال ادعاء انتمائھم للمؤسسة العسكرية
 

أن ) ١٠٥( وزراء بش ام مجلس ال ين ع رب أم ان ح واء أرك يد الل اب الس كت
ات برئاسة  ى للجامع اع المجلس األعل القرارات الصادرة عن اجتم

اريخ إبراھيم محلب رئيس مجلس ال/ السيد المھندس   ٢٩وزراء بت
 /٢٠١٤/  ٣ . 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
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 :أمين عام مجلس الوزراء بشأن ما يلي / ح .كتاب السيد اللواء أ) ١٠٦(

وارد **            ادة م علي جميع السادة الوزراء تقديم مقترحاتھم بشأن زي
كن الخزنة العامة للدولة وبأساليب غير تقليدية ، وذلك حتى يم

 .مناقشتھا في االجتماع القادم لمجلس الوزراء
ة **            يس ھيئ ار رئ يد المستش اة الس وزراء بمواف ادة ال ام الس قي

انون  ي الق مستشاري مجلس الوزراء بأية تعديالت مقترحة عل
م  نة  ٨٩رق ق  ١٩٩٨لس دات تتعل ات والمزاي أن المناقص بش

 .زم بشأنھابنطاق عمل وزاراتھم وذلك تمھيدا التخاذ الال
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
واء أ) ١٠٧( اب السيد الل الي بشأن كت يم الع ام .كتاب وزارة التعل ين ع ح أم

ام بعض  رة من قي رة األخي ي الفت الوحظ ف وزراء بشأن م مجلس ال
ة في مصر دون  ؤتمرات دولي الوزارات والجھات التابعة لھا بعقد م

 .ة المسبقةالحصول علي الموافقة السياسي
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالكتاب
 
ة ) ١٠٨( ن لجن ادرة ع يات الص أن التوص الي بش يم الع اب وزارة التعل كت

المتابعة الشھرية لوزارة الدفاع حول تطورات الحمالت النفسية في 
 . ٢٠١٤األزمة الداخلية لشھر فبراير 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب

 
 
 
 
واء أكتاب و) ١٠٩( ام / ح .زارة التعليم العالي بشأن كتاب السيد الل ين ع أم

دة  ته المنعق وزراء بجلس رره مجلس ال ا ق وزراء بشأن م مجلس ال
اريخ  وزراء  ٢٠١٤/  ٤/  ١٠بت ادة ال ع الس زم جمي أن يلت ب

ات  ي االنتخاب ل ف اد الكام ذيين الحي ئولين التنفي افظين والمس والمح
نحياز لمرشح معين أو تأييد مرشح الرئاسية المقبلة وعدم إعالن اال

 .دون غيره
 القرار: 
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ة  ادات الجامعي ات والقي اء الجامع ادة رؤس ى الس د عل س التأكي رر المجل ق
بضرورة االلتزام بالحياد الكامل في االنتخابات الرئاسية المقبلة وعدم االنحياز 

 .لمرشح معين أو تأييد مرشح دون غيره
 
 .اختيار القيادات الجامعية ) ١١٠(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ادات ) ١( ار القي اجراءات اختي اص ب ق والخ ر المرف ي التقري ة عل الموافق
 .الجامعية 

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي / تفويض السيد األستاذ الدكتور ) ٢(
 .باتخاذ ما يلزم في ھذا الشأن      

 
ا إل) ١١١( م تحويلھ ي ت ة الت ات الرقابي ارير الجھ ى تق س األعل ي المجل

دكتور  تاذ ال يد األس ات بخصوص الس ريف / للجامع د ش د أحم محم
 .رئيس جامعة المنيا

 القرار: 
الي / قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور  يم الع وزير التعل

ة  لطة المحول وع للس ع الموض و رف ة نح ة الالزم راءات القانوني اذ اإلج التخ
ً  بالتعيين لتحويله إلي  .النيابة العامة للتحقيق واتخاذ ماتراه مناسبا

 
قيام بعض السادة رؤساء الجامعات بمخاطبة السيد المھندس رئيس ) ١١٢(

ك بھدف دعوة  وزارة وذل وزراء مباشرة دون الرجوع لل مجلس ال
 .سيادته لحضور مؤتمرات أو افتتاح مشروعات 

 القرار: 
اء الجام ادة رؤس ي الس د عل س التأكي رر المجل يد ق ة الس دم مخاطب ات بع ع

 .المھندس رئيس مجلس الوزراء دون الرجوع لوزارة التعليم العالي
 
واء أ) ١١٣( ام / ح .كتاب وزارة التعليم العالي بشأن كتاب السيد الل ين ع أم

د  دھور أمني بع اً من ت مجلس الوزراء بشأن ما تشھده العراق حالي
 .القاعدة فشل كافة محاوالت الوساطة بين الحكومة وتنظيم 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بالكتاب

 
 .خطة تأمين الجامعات خالل امتحانات نھاية العام الدراسي ) ١١٤(

 القرار: 



 جامعة القاھرة –المعلومات  مركز                                  ٢٠١٤أبريل  –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

اذ اإلجراءات  قرر المجلس التأكيد علي اتخاذ الالزم نحو تأمين الجامعات واتخ
ك من خالل التنسي ق األمنية خالل فترة االمتحانات الفصل الدراسي الثاني وذل

ة  ا الجامع ي نطاقھ ع ف ي يق ة الت ن بالمحافظ دير األم ة وم يس الجامع ين رئ ب
 .وكلياتھا

 
ات ) ١١٥( ول بالجامع د للقب مقترح نظام التوزيع الجغرافي واالقليمي الجدي

 . الحكومية المصرية 
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس ما يلي 
 .الموافقة من حيث المبدأ علي المقترح ) ١(
د من إحالة الموضوع إ) ٢( يم والطالب لمزي ى لشئون التعل لي المجلس األعل

 .الدراسة تمھيداً للعرض علي المجلس األعلى للجامعات في جلسة قادمة
 
احة ) ١١٦( تخدام مس أن اس ة بش ة المنوفي اب جامع دان واألرض ٥٠٠كت ف

ادات  ة الس ة بمدين ك الجامع ة ) مل ة الزراع ة لكلي اء مزرع إلنش
 .بالجامعة

 القرار: 
رر المجل امعتي ق ي ج ة الموضوع إل ادات ( س إحال ة الس ة ـ مدين ) المنوفي

ي  دا للعرض عل تندات الخاصة بالموضوع تمھي ة بالمس داد دراسة مدعم إلع
 .المجلس األعلي للجامعات في الجلسة القادمة

 
 

 


