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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 )م٢٠١٤/  ١١/  ١٥(بتاريخ ) ٦٢٣(للجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٤/  ١٠/  ٣٠بتاريخ ) ٦٢٣(
 القرار: 

اع المجلس األ ى محضر اجتم م المصادقة عل ات بجلسته رق ى للجامع ) ٦٢٢(عل
 .٢٠١٤/  ١٠/  ٣٠بتاريخ 

 
 ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات  اعتماد محضر اجتماع*
 ، والذي يتضمن ٢٠١٤/  ١١/  ١١بتاريخ ) ١٣(الجلسة رقم   
 :الموضوعات التالية  

 
ة  )٢( ديالت بالالئحة الداخلي وان بشأن إجراء بعض التع ة حل راح جامع اقت

ف  ر والتغلي ة والنش م الطباع ة بقس ة والخاص ون التطبيقي ة الفن لكلي
 .،وقسم اإلعالن

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

ون ١ ة الفن الن بكلي م اإلع ة لقس ة الداخلي ديالت بالالئح ض التع راء بع ـ إج
 .امعة حلوان، وذلك على النحو المبين بمذكرة الجامعةالتطبيقية ج

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ة ) ٣( ن نقاب ة م ات المقدم أن المقترح ريض بش اع التم ة قط يات لجن توص

 .التمريض لعالج أوجه القصور في بعض المستشفيات الجامعية
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
يط المجلس علم١ ات اً بالـ أح ريض بشأن المقترح اع التم ة قط توصيات لجن

المقدمة من نقابة التمريض لعالج أوجه القصور في بعض المستشفيات 
 .الجامعية

ي السيد أ٢ اري / د.ـ إحالة الموضوع إل د الب د عب يم ( خال ر التعل مستشار وزي
 .للدراسة وإبداء الرأي) العالي لمشروع تطوير المستشفيات الجامعية

 
ه ا) ٤( ررات دبلوم ميات مق ديل مس أن تع ويس بش اة الس ة قن راح جامع قت

ة الزراعة  ة لكلي الحجر الزراعي المانع النتشار اآلفات بالالئحة الداخلي
 .باإلسماعيلية
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 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ات ١ ار اآلف انع النتش ي الم ر الزراع ه الحج ررات دبلوم ميات مق ديل مس ـ تع
ك بالالئحة الد اة السويس وذل ة قن اخلية لكلية الزراعة باإلسماعيلية جامع

 :على النحو التالي
 ):الفصل الدراسي األول(ـ المواد األساسية 

 المسمي بعد التعديل المسمي قبل التعديل م
 تصنيف الحشرات تعريف الحشرات واألطوار غير الكاملة ١
 واد المخزونةحشرات الم آفات المواد المخزونة وناخرات األخشاب ٢

 ):الفصل الدراسي الثاني(ـ المواد األساسية 
 المسمي بعد التعديل المسمي قبل التعديل م
الت  تقدير الملوثات علي المحاصيل الزراعية ١ ات الحاص اطر ملوث يم مخ تقي

 الزراعية
٢ ً ا ذور السامة الممنوعة طبق النباتات والب

 للتشريعات الدولية
 حجريا النباتات والبذور السامة

 حشرات اقتصادية اآلفات التي تعيق التصدير ٣
 :ـ المواد االختيارية

 المسمي بعد التعديل المسمي قبل التعديل م
الھواء  ١ ر والعالج ب ة للتبخي التقنية الحديث

 الساخن والبخار
 مكافحة آفات الحجر الزراعي

واد  ٢ ة للم رية والحيواني ات الحش اآلف
 المخزونة

 ة للمواد المخزونةاآلفات الحيواني

الت  ٣ وارض للحاص ات والق األكاروس
 الزراعية 

واد  وب والم ات الحب أكاروس
 المخزونة 

 ناخرات األخشاب آفات المحاصيل البستانية وحدائق العزل ٤
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ة لكلي) ٥( ديل بالالئحة الداخلي ة كتاب جامعة دمياط بشأن إجراء تع ة التربي

 ).مرحلة الماجستير(الرياضية جامعة دمياط 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ة ١ ى كلي ة المنصورة عل الوريوس جامع ـ تطبيق الالئحة الداخلية لمرحلة البك

 .التربية الرياضية مرحلة البكالوريوس جامعة دمياط
الوريوس جامع٢ ة ـ تطبيق الالئحة الداخلية لمرحلة البك ي كلي ة المنصورة عل

 .التربية الرياضية مرحلة البكالوريوس جامعة دمياط
من الالئحة الداخلية لكلية التربية الرياضية جامعة ) ٢٥(ـ تعديل نص المادة ٣

 .وذلك على النحو المبين بمذكرة الجامعة) مرحلة الماجستير(دمياط 
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٤
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ر) ٦( ة اقت ة التربي ا بكلي ات العلي ات بالدراس ول الفتي ا قب ة بنھ اح جامع
 .بالجامعة) بنين(الرياضية 

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ة ١ ين ـ جامع ة الرياضية بن ة التربي ا فقط بكلي ات بالدراسات العلي ـ قبول الفتي
ات  ة الرياضية بن ة التربي ة الئحة كلي ى أن تستخدم الكلي ا عل ة بنھ ـ جامع

 .الزقازيق للدراسات العليا
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
د سليم ـ المدرس بقسم المحاسبة / تضرر السيد الدكتور ) ٧( الحسين محم

ه  ة المجلس لتقدم بأكاديمية السادات للعلوم اإلدارية من عدم قبول أمان
ة  الل اللجن ن خ يم م ي للفحص والتقي ه العلم ة بإنتاج ة المختص العلمي

 .للنظر في الحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ادة  اج العلمي للس يم اإلنت ول فحص وتقي ى قب ة عل دم الموافق رر المجلس ع ق
ي  ة مدرس إل ة من وظيف دمين للترقي أعضاء ھيئة التدريس من الخارج المتق

دريس  وظيفة أستاذ مباشرة وذلك أسوة بما يطبق على السادة أعضاء ھيئة الت
لسنة  ٤٩بالجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات المصرية رقم 

من حيث قواعد نظام العمل باللجان العلمية وذلك طبقاً لرأي المستشار  ١٩٧٢
 .القانوني

 
ب ) ٨( اس الطال ارة / التم ة التج ن كلي ل م ومي للتحوي ى بي يد عل ن س أيم

ك جامعة أسيوط إلي كلية ال وان وذل ة حل اھرة أو جامع تجارة جامعة الق
ة  ا األسرة لوجود خصومة ثأري نظرا للظروف االجتماعية التي تمر بھ
 .بين عائلته وعائلة أخري وترتب على ذلك نقل محل سكنه إلي القاھرة

 القرار: 
ذا الشأن والخاصة  ه السابقة الصادرة في ھ ى قرارات قرر المجلس التأكيد عل

 .حسب القواعد بعدم التحويل إال
 
ادي ) ٩( ى إشھار ن ة عل ة مجلس الجامع كتاب جامعة سوھاج بشأن موافق

 .رياضي بالجامعة تحت مسمي نادي جامعة سوھاج الرياضي
 القرار: 

يد أ ي الس ة الموضوع إل رر المجلس إحال دم / د.ق وھاج ليتق ة س يس جامع رئ
الخاص و ١٩٥٥لسنة  ٧٧بطلب لوزارة الشباب والرياضة حسب القانون رقم 
 .بإنشاء النوادي الرياضية وذلك لعدم االختصاص
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ارية ) ١٠( ة االستش و الھيئ أن رأي عض كندرية بش ة اإلس اب جامع كت
رار  اء الق ب بإلغ ة الط س كلي ية مجل أن توص ة بش ة بالجامع القانوني

ديل بعض  ١٩٩٤/  ٨/  ٢٨بتاريخ  ١١٣٨الوزاري رقم  الخاص بتع
ات ا ة للدراس ة الداخلي ام الالئح دم أحك رص التق إطالق ف ا ب لعلي

وذلك لصدور ) دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه(المتحانات الدراسات العليا 
 .الئحة الدراسات العليا للكلية بنظام الساعات المعتمدة

 القرار: 
يد أ ي الس ة الموضوع إل رر المجلس إحال ار / د .ق صبري السنوسي المستش

ة رأي ات لمراجع ى للجامع انوني للمجلس األعل ارية  الق ة االستش عضو الھيئ
 .القانونية بجامعة اإلسكندرية وإبداء الرأي

 
ة باستخدام ) ١١( ات الحكومي كتاب جامعة مدينة السادات بشأن قيام الجامع

 .إمكانياتھا المادية والبشرية في إنشاء جامعات أھلية بھا
 القرار: 

 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال
 
يد ا) ١٢( راح الس دكتور اقت تاذ ال ة / ألس دريس جامع ة ت ادي ھيئ يس ن رئ

ى  ٣األزھر بشأن تأجير المدن الجامعية للمستثمرين لمدة  سنوات عل
 .األقل بھدف تحقيق التحديث والتطوير والبحث العلمي

 القرار: 
د الخالق / د .قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد أ د عب ر (السيد أحم وزي

الي ات لبحث ورئيس الل) التعليم الع انون تنظيم الجامع ديل ق ة المشكلة لتع جن
ة األزھر بشأن / اقتراح السيد األستاذ الدكتور  رئيس نادي ھيئة تدريس جامع

دة  تثمرين بم ة للمس دن الجامعي أجير الم ق ٣ت ل بھدف تحقي ى األق نوات عل س
 .التحديث والتطوير والبحث العلمي والجودة للجامعة

 
د / كتب الوزير بشأن فكرة السيد كتاب السيد رئيس قطاع م) ١٣( حازم محم

ر  راھيم مط اعد(إب درس المس ة ) الم اعي بكلي يط االجتم م التخط بقس
وان  وان بعن ة حل ة جامع ة االجتماعي التعليم " الخدم ر ب ا مص تحي

 .العالي
 القرار: 

/ أحيط المجلس علماً بكتاب السيد رئيس قطاع مكتب الوزير بشأن فكرة السيد 
ة ) المدرس المساعد(م مطر حازم محمد إبراھي اعي بكلي بقسم التخطيط االجتم

 .تحيا مصر بالتعليم العالي" الخدمة االجتماعية جامعة حلوان بعنوان 
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 :اتفاقية تعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة وكل من) ١٤(
 ).سويسرا(جامعة زيورخ ـ كلية الطب البيطري *         
 ).اليابان(ھروا ـ كلية الزراعة والطب البيطري جامعة أوبي*         
 القرار: 

         باتفاقية تعاون بين كلية الطب البيطري بجامعة أحيط المجلس علماً          
 :المنصورة وكل من         
 ).سويسرا(جامعة زيورخ ـ كلية الطب البيطري *         
 ).اليابان(البيطري  جامعة أوبيھروا ـ كلية الزراعة والطب*         

 
 :مذكرات تفاھم بين جامعة عين شمس وكل من) ١٥(

 ".نور"جامعة كازاخستان المصرية اإلسالمية* 
 .جامعة برونشويج التكنولوجية ـ ألمانيا* 
 .الجامعة اإلسالمية العالمية باكستان* 
كان *  ي ووزارة اإلس الح األراض ة واستص ة ووزارة الزراع ة الزراع كلي

 .ت العمرانية ـ المعھد الزراعي بجامعة ميونخ بألمانياوالمجتمعا
 .جامعة وسط الصين الزراعية* 
 .كلية الھندسة ومعھد بحوث اإللكترونيات* 
 .كلية الحقوق والمركز القومي للدراسات العليا ـ السعودية* 
 .جامعة ياس ـ اإلمارات العربية المتحدة* 
 .في الترجمة الشفھية والتحريريةكلية األلسن الئحة الماجستير األفريقي * 
 .كلية التربية وجامعة فيرجينيا تك* 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بمذكرات التفاھم

 
ين بالمستشفيات ) ١٦( اء المقيم ع األطب خطاب نقابة األطباء بشأن عدم تمت

حي  أمين ص ام ت ة بنظ اء . الجامعي الج األطب ي ع ر ف ب النظ وطل
 .معيةالمقيمين بالمستشفيات الجا

 القرار: 
ة من السيد أ ذكرة المقدم ى الم ة عل رر المجلس الموافق ر / د .ق مستشار وزي

ين  اء المقيم الج األطب ة بع فيات والخاص ئون المستش الي لش يم الع التعل
ة  اء ھيئ ة ألعض ات المعاون ع الھيئ تم م ا ي وة بم ة أس فيات الجامعي بالمستش

 .التدريس بالجامعات المصرية
 
سكندرية بشأن موافقة مجلس الجامعة على تخصيص كتاب جامعة اإل) ١٧(

دد  دد ) ١٠(ع ذلك ع ا وك ة أثيوبي دة لدول نح جدي ة ) ٦(م نح لدول م
 .جنوب السودان ، وذلك دعما للعالقات المصرية اإلفريقية
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 القرار: 
 :أحيط المجلس علماً بموافقة مجلس جامعة اإلسكندرية على

دد  يص ع ودان بو) ٦(ـ تخص وب الس ة جن نح لدول ع م ة ) ٣(اق نح لدرج م
ـ ) ٣(الماجستير و ك ضمن ال منحة السابق ) ٢٥(منح لدرجة الدكتوراه وذل

اء الطالب من  ل والتي تشمل إعف دول حوض الني ة ل تخصيصھا من الجامع
 .المصروفات الدراسية

دد  يص ع ة ) ١٠(ـ تخص ا العلمي دد درجاتھ ا تح ة أثيوبي دة لدول نح جدي م
 .ألثيوبيوتخصصاتھا بالتشاور مع الجانب ا

 
ة ) ١٨( ة لكلي ة الداخلي ديل بالالئح راء تع ة المنصورة بشأن إج اب جامع كت

 ).مرحلة الدراسات العليا(التربية الرياضية جامعة المنصورة 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
من الالئحة الداخلية لكلية التربية الرياضية جامعة ) ٢٤(ـ تعديل نص المادة ١

 ـ:ليصبح على النحو التالي) مرحلة الدراسات العليا(المنصورة 
 بعد التعديل قبل التعديل

د أو  رر واح ي مق نح الراسبون ف ـ يم
ية  ررات الدراس ن المق ررين م مق
ادة  دة إلع ة واح ر فرص ى األكث عل
ه فقط من  االمتحانات فيما رسب في

ررات  ان(المق ھر ) دور ث الل ش خ
ة  سبتمبر من عالم نفسه ، وفي حال

ررات رسوب رر من المق ه في أي مق
ادة  اً لإلع بح باقي اني ليص دور الث ال
 .في جميع المقررات في العام التالي

رر أو  ي المق اجحون ف نح الن ـ ويم
ة  ذكورين الدرج ررين الم المق
بتمبر،  ي دور س دبلوم ف ة لل العلمي
ة  ب بمرحل د الطال ي قي ا يلغ كم
الين أو  الدبلوم إذا رسب عامين متت

 .ن الدراسةتقدم لشطب قيده م

د أو  رر واح ي مق بون ف نح الراس ـ يم
ى  مقررين من المقررات الدراسية عل
ادة  دة إلع ة واح ر فرص األكث
ن  ط م ه فق ا رسب في ات فيم االمتحان

ررات  ان(المق ھر ) دور ث الل ش خ
ة  ي حال الم نفسه ، وف ن ع بتمبر م س
ررات  ن المق رر م ي أي مق وبه ف رس
ا الدور الثاني ليصبح باقياً لإلعادة فيم
 .رسب فيه من مقررات دراسية فقط

رر أو  ي المق اجحون ف نح الن ـ ويم
ة  المقررين المذكورين الدرجة العلمي
ي  ا يلغ بتمبر، كم ي دور س دبلوم ف لل
دبلوم إذا رسب  قيد الطالب بمرحلة ال
ده  دم لشطب قي الين أو تق امين متت ع

 .من الدراسة
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ي ) ١٩( دبلوم المھن اء ال وان إنش ة حل راح جامع ي (اقت ائي النفس لألخص

 ).بكلية التربية الرياضية بنات بالجامعة) الرياضي
 القرار: 

 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلي لجنة قطاع الطب للدراسة وإبداء الرأي
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ازيق ) ٢٠( ة الزق ريض جامع ة التم ة لكلي ة الداخلي دار الالئح ة (إص مرحل
 ).سالبكالوريو

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

 ).مرحلة البكالويوس(ـ الالئحة الداخلية لكلية التمريض جامعة الزقازيق ١
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
اريخ ) ٢١(  ٢٠١٤/  ١١/  ٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دك ة السيد ال ى ترقي ة عل ي ـ / تور بالموافق د الواحد الجميل د عب محم
ة أستاذ  األستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة المنصورة لشغل وظيف

 .مساعد
 القرار: 

دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ
دكتور  يد ال ة الس ة لترقي س الجامع ى مجل وع عل رض الموض ورة لع / المنص

د الواحد الجم د عب ة لشغل محم ة الحقوق بالجامع ي ـ األستاذ المساعد بكلي يل
ول في  وظيفة أستاذ وذلك لحصوله على تقدير جيد في بحثين وعلى تقدير مقب

ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٨ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٤٤.٧بحثين بإجمالي نقاط 
تاذ  ٢٠/  ٢٠ يم ألس ل التقي ائي  ١٠/  ٨ومجم يم نھ الي تقي /  ٦٩.٧٢وإجم
 . ١٠٠/  ٧٠بر الكسر ويكون اإلجمالي ويمكن ج ١٠٠

 
اريخ ) ٢٢(  ٢٠١٤/  ١١/  ٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دكتور  يد ال ة الس ى ترقي ة عل ين ـ / بالموافق د حس د أحم ر حام عم
غل  ويف لش ي س ة بن وم جامع ة العل يات بكلي م الرياض درس بقس الم

 .وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

رئيس جامعة بني / وافقة على مخاطبة السيد األستاذ الدكتور قرر المجلس الم
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ى مجلس الجامع عمر / سويف لعرض الموضوع عل

ة لشغل  وم بالجامع ة العل د حسين ـ المدرس بقسم الرياضيات بكلي د أحم حام
دير  ي تق ة أبحاث وعل د في ثالث دير جي وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصوله تق

ودرجة  ١٠/  ٧في ثالثة وعلى تقدير ضعيف في ثالثة ودرجة مناقشة مقبول 
 .١٠٠/  ٧٤.٧٧ومجمل التقييم  ٣٠/  ٢٠نشاط علمي 

 
اريخ ) ٢٣(  ٢٠١٤/  ١١/  ٤توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت

دكتورة  يدة ال ة الس ى ترقي ة عل اد / بالموافق د مع د احم لطانة محم س
م خد اعد بقس تاذ المس ة األس ة االجتماعي ة الخدم ة بكلي ة الجماع م

 .جامعة أسيوط لشغل وظيفة أستاذ
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 القرار: 
دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ

دكتورة  يدة ال ة الس ة لترقي س الجامع ى مجل وع عل رض الموض يوط لع / أس
ة سلطانة محمد احمد معاد ـ األستاذ المساعد بقسم خدمة الجما عة بكلية الخدم

داً  د ج دير جي ى تق االجتماعية بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ وذلك لحصولھا عل
ي بحث  ول ف دير مقب ى تق اث وعل ة أبح ي أربع د ف دير جي ى تق ي بحث وعل ف

اط  الي نق ة  ٦٠/  ٦٠بإجم ة مناقش ي  ١٠/  ٦ودرج اط علم ة نش /  ١٥ودرج
 .١٠٠/  ٨٨ئي بإجمالي تقييم نھا ١٠/  ٧ومجمل التقييم ألستاذ  ٣٠

 
ة ) ٢٤( ة الطب جامع دة بكلي كتاب جامعة طنطا بشأن الالئحة الداخلية الجدي

م  وزاري رق القرار ال ادرة ب ا والص اريخ ) ٣٧٢٩(طنط /  ١٠/  ١بت
ا ورد  ٢٠١٣ اً لم ات خالف وما تضمنه من تشكيل لجان وضع االمتحان

 .بالالئحة السابقة للكلية
 القرار: 

انوني / إلي السيد األستاذ الدكتور قرر المجلس إحالة الموضوع  المستشار الق
 .للمجلس األعلى للجامعات لإلفادة بالرأي القانوني في ھذا الموضوع

 
دمات ) ٢٥( اھرة للخ ة الق ز جامع اء مرك أن إنش اھرة بش ة الق اب جامع كت

اص  ابع خ دة ذات ط دمي ـ كوح ز خ ة ـ مرك ة والمعرفي اإللكتروني
 .األساسية بجامعة القاھرة واعتماد الئحته

 القرار: 
ة  ز جامع اد الالئحة األساسية لمرك ى إنشاء واعتم ة عل رر المجلس الموافق ق

كوحدة (القاھرة للخدمات اإللكترونية والمعرفية ـ مركز خدمي بجامعة القاھرة 
 ).ذات طابع خاص

 
ز ) ٢٦( ة لمرك ة واإلداري اد الالئحة المالي اھرة بشأن اعتم ة الق اب جامع كت

وث والتنمي اھرة البح ة الق ابع لجامع ا الت يط والتكنولوجي ة والتخط
 ).وحدة ذات طابع خاص(
 القرار: 

اد           ى اعتم ة عل ز البحوث قرر المجلس الموافق ة لمرك ة واإلداري الالئحة المالي
اھرة  ة الق ابع لجامع ا الت يط والتكنولوجي ة والتخط ابع (والتنمي دة ذات ط وح

 ).خاص
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ة  كتاب جامعة القاھرة) ٢٧( ديالت بالالئحة الداخلي بشأن إجراء بعض التع
اھرة  ة الق ا(لكلية الطب البيطري جامع ة الدراسات العلي ام ) مرحل بنظ

 .الساعات المعتمدة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
       إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية لكلية الطب البيطري جامعة ـ ١        

 وذلك على  بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة الدراسات العليا(القاھرة             
 .النحو المبين بمذكرة الجامعة في صورتھا النھائية            

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢        
 
ة الخاصة ) ٢٨( ة واإلداري وائح المالي اد الل أن اعتم ا بش ة المني اب جامع كت

 .ت ذات الطابع الخاص بالجامعةبالوحدا
 القرار: 

المراكز  ة ب ة واإلداري وائح المالي اد الل ى اعتم ة عل س الموافق رر المجل ق
 :والصناديق الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنيا وھى

 .ـ مركز الخدمة العامة لميكنة مستشفي طب األسنان١
 .عيةـ مركز الخدمة العامة للتجارب والبحوث الزرا٢
 .ـ صندوق الخدمات الطبية بجامعة المنيا٣
 .ـ مركز الخدمة العامة للخدمات اإلعالمية٤
 .ـ مركز الخدمة العامة الختبارات اللغات األجنبية٥
 .ـ مركز الخدمة العامة للخدمات التعليمية٦
 .ـ مركز الخدمة العامة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية٧
 .الج أعضاء ھيئة التدريس والعاملينـ مركز الخدمة العامة لوحدة ع٨

 
روعات ) ٢٩( ة المش ز خدم اء مرك أن إنش وادي بش وب ال ة جن اب جامع كت

اد  وادي واعتم وب ال ة جن ابع لجامع التنموية وحدة ذات طابع خاص ت
 .الئحته المالية واإلدارية

 القرار: 
ز ة لمرك ة واإلداري اد الالئحة المالي ى إنشاء واعتم ة عل  قرر المجلس الموافق

وادي  وب ال ة جن ابع لجامع ة الت ة المشروعات التنموي ابع ( خدم دة ذات ط وح
 ).خاص

 
ة ) ٣٠( ة واإلداري ة المالي اد الالئح أن اعتم مس بش ين ش ة ع اب جامع كت

ابع خاص  دة ذات ط تقبلية وح تراتيجية والمس ز الدراسات اإلس لمرك
 .بجامعة عين شمس
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 القرار: 
ز الدراسات قرر المجلس الموافقة على اعتماد الالئ ة لمرك ة واإلداري حة المالي

 .اإلستراتيجية والمستقبلية وحدة ذات طابع خاص بجامعة عين شمس
 
ز ) ٣١( ة لمرك ة واإلداري ة المالي اد الالئح أن اعتم وان بش ة أس اب جامع كت

 .المشروعات التنموية وحدة ذات طابع خاص تابع للجامعة
 القرار: 

اد الال ى اعتم ة عل س الموافق رر المجل ز ق ة لمرك ة واإلداري ة المالي ئح
 ).وحدة ذات طابع خاص(المشروعات التنموية التابع لجامعة أسوان 

 
كتاب جامعة القاھرة بشأن فصل مركز الدراسات االقتصادية الزراعية ) ٣٢(

الي وإداري  ان م ه لكي ة وإعادت ارات الزراعي ز االستش ن مرك ع
ة لكلي اص تابع ابع خ دة ذات ط تقل وح س إدارة مس ة ومجل ة الزراع

 .بالجامعة
 القرار: 

ة عن  ز الدراسات االقتصادية الزراعي ى فصل مرك ة عل قرر المجلس الموافق
س إدارة  الي وإداري ومجل ان م ه لكي ة وإعادت ارات الزراعي ز االستش مرك

 .مستقل وحدة ذات طابع خاص تابعة لكلية الزراعة بجامعة القاھرة
 
حوث نظم وخدمات المكتبات كتاب جامعة سوھاج بشأن إنشاء مركز ب) ٣٣(

اد  ابع خاص واعتم دة ذات ط ة وح ة اآلداب بالجامع ات بكلي والمعلوم
 .الئحته المالية واإلدارية

 القرار: 
ز  ة لمرك ة واإلداري اد الالئحة المالي ى إنشاء واعتم ة عل قرر المجلس الموافق

ة  ة اآلداب بالجامع ات والمعلومات بكلي وحدة ذات (بحوث نظم وخدمات المكتب
 ).ابع خاصط

 
والمادة ) ب(فقرة  ١٥كتاب جامعة كفر الشيخ بشأن تعديل المادة رقم ) ٣٤(

بالالئحة الداخلية لكلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ ) أ(فقرة  ٣١
 ).مرحلة الدراسات العليا(
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ديل الخاصة بطال) ب(فقرة ) ١٥(ـ تعديل نص المادة رقم ١ ب الماجستير وتع

ة ) أ(فقرة ) ٣١(المادة رقم  والخاصة بطالب الدبلوم بالالئحة الداخلية لكلي
يخ  ر الش ة كف ا(الطب البيطري جامع ات العلي ة الدراس ى ) مرحل ك عل وذل

 .النحو المبين بمذكرة الجامعة
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
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أن ت) ٣٥( ا بش ة المني اب جامع ادة كت ص الم ديل ن ة ) ٤(ع واردة بالالئح ال
 ).مرحلة الدراسات العليا(الداخلية لكلية التمريض بالجامعة 

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ادة١ دكتوراه بالم ة ال د لدرج روط القي ن ش ع م د الراب ص البن ديل ن ) ٤(ـ تع
ا  ة المني ة الدراسات مرح(الواردة بالالئحة الداخلية لكلية التمريض جامع ل

دة اعات المعتم ام الس ا بنظ وم ) العلي ي عل دكتوراه ف ة ال ة بدرج والخاص
 .التمريض وذلك على النحو المبين بمذكرة الجامعة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
مي ) ٣٦( ر مس أن تغيي ا بش ة بنھ راح جامع ي اقت ر ف ة (النظ م الھندس قس

ة ة ) الزراعي ة الداخلي تھر بالالئح ة بمش ة الزراع ة (لكلي مرحل
الوريوس بح ) البك ة(ليص ة والحيوي نظم الزراعي ة ال م ھندس ) قس

د  والموافقة على الخطة الدراسية المقترحة التي تخدم المسمي الجدي
 .للقسم

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ر مسمي ١ ة(ـ تغيي ة الز) قسم الھندسة الزراعي ة لكلي ة الداخلي ة بالالئح راع
الوريوس(بمشتھر  ة البك ا ليصبح ) مرحل ة بنھ نظم (جامع قسم ھندسة ال

 ).الزراعية والحيوية
ة ٢ ة الزراعي ي الھندس الوريوس ف امج البك ة لبرن ية المقترح ة الدراس ـ الخط

 .التي تخدم المسمي الجديد للقسم
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٣

 
ة اعتماد محضر اجتماع ال(**)  مجلس األعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمي

اريخ  دة بت ته المنعق ة بجلس من  ٢٠١٤/  ١٠/  ٩البيئ ذي يتض وال
 :القرارات التالية

 
ة ) ٣٧( ين شمس والھيئ ة ع ين جامع ع ب اون الموق ول التع ة بروتوك متابع

 .العامة لتعليم الكبار
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ين السيد األستاذ ـ الموافقة على البروتوكول المقت١ ه ب تم توقيع ى أن ي رح عل

 .وزير التعليم العالي والھيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار/ الدكتور 
اعي للمشروع ٢ ـ الموافقة على نموذج الشھادات المقرر منحھا للمدرب الجم

ين  ه ب اون المزمع توقيع ول التع ار بروتوك ة في إط ومي لمكافحة األمي الق
 .للجامعات والھيئة العامة لتعليم الكبار المجلس األعلى
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ة ) ٣٨( ة المجتمع وتنمي كتاب جامعة طنطا بشأن استعداد قطاع شئون خدم
 .البيئة بالجامعة للعام الجامعي الجديد

 القرار: 
ة  ئون خدم اع ش تعداد قط أن اس ا بش ة طنط اب جامع اً بكت يط المجلس علم أح

 .ي الجديدالمجتمع وتنمية البيئة بالجامعة للعام الجامع
 
اون ) ٣٩( درات الشباب بالتع اء ق دريبي لبن امج الت تقرير مختصر عن البرن

ع  ي أرب م ف ذي ت وزراء وال س ال اعي بمجل د االجتم ز العق ع مرك م
 ).طنطا ، جنوب الوادي، أسيوط ، أسوان(جامعات ھي 

 القرار: 
التقرير المختصر  اً ب يط المجلس علم درات أح اء ق دريبي لبن امج الت عن البرن

ي ا م ف ذي ت وزراء وال اعي بمجلس ال د االجتم ز العق ع مرك اون م لشباب بالتع
ات ھي  ع جامع وادي، أسيوط ، أسوان(أرب وب ال ا ، جن ذي يتضمن  )طنط وال

 :النقاط التالية
 .ـ مراحل العمل في الجامعات األربعة١
 .ـ الدليل والمحتوي التدريبي٢
 .ـ مؤشرات التنفيذ٣
 .ـ المخرجات٤
 .ـ التوصيات٥

 
ات ) ٤٠( اع الدراس ة قط ية لجن ى توص اھرة عل ة الق ي رد جامع ر ف النظ

ة  ز جامع ية بمرك ة األساس روع الالئح ياغة مش ادة ص ة إع القانوني
 .القاھرة للتحكيم واالستشارات

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

رد ١ اً ب س علم يط المجل اع ـ أح ة قط ية لجن ى توص اھرة عل ة الق         جامع
ة الدراسات القانوني ة إعادة صياغة مشروع الالئحة األساسية بمركز جامع

 .القاھرة للتحكيم واالستشارات
 .ـ إحالة الرد إلي لجنة قطاع الدراسات القانونية للدراسة٢

 
ركة ) ٤١( الي وش يم الع ين وزارة التعل اھم ب ذكرة التف ي م ر ف النظ

ادرة  ار مب ي إط وفت ف ل" ميكروس ر تعم ي " مص داد خريج إلع
 .ظائفالجامعات للو

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي
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الي ١ يم الع ين وزارة التعل اھم ب ذكرة التف ى م دأ عل ث المب ن حي ة م ـ الموافق
ادرة  ار مب ي إط وفت ف ركة ميكروس ل " وش ي " مصر تعم داد خريج إلع

 .الجامعات للوظائف
ة ٢ ة النھائي ة الموافق ة وفي حال ات للمراجع ـ ترسل مذكرة التفاھم إلي الجامع

 .ذ اإلجراءات الالزمة لتوقيع البروتوكوليتم اتخا
 
ي حصلت ) ٤٢( دعم الت ات ال الي بشأن صور خطاب يم الع اب وزارة التعل كت

ة في المشروع الحر  ة سايف ـ مصر الطالب من  SIFEعليھا منظم
وح  رخيص الممن د الت وع تجدي ار موض ي إط رية ف ات المص الجامع

 .سنوات أخرى٥للمنظمة لمدة 
 القرار: 

 :ما يليقرر المجلس 
ة من عدد ١ ا المنظم دعم التي حصلت عليھ ات ال ـ أحيط المجلس علماً بخطاب

ي  ات ف اركة طالب الجامع ى مش نص عل ي ت ات المصرية والت ن الجامع م
ة  ارات الطالب القيادي ع مھ أنشطة ھذه المنظمة التي لديھا فريق عمل لرف

ل، ات سوق العم ا يتوافق مع متطلب وأن  واالتصالية والعمل في فريق بم
 .ھذه األنشطة مفيدة لطالب الجامعات

ـ أما بخصوص تجديد التصريح الخاص بالمنظمة لمدة خمس سنوات أخرى ٢
ك  فھذا ليس من اختصاص المجلس األعلى للجامعات ولكن يجب إرسال ذل

 .إلي الجھات القانونية المختصة
 
ة / التقرير المقدم من السيد األستاذ الدكتور ) ٤٣( وم نائب رئيس جامع الفي

 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 القرار: 

دكتور  دم من السيد األستاذ ال د عوض / أحيط المجلس علماً بالتقرير المق فري
ة(علي حيدر  ة البيئ ة المجتمع وتنمي وم لشئون خدم ة الفي ) نائب رئيس جامع

ات  ن مخترع نع م اء مص ات ببن طلع الجامع أن تض ية ب اص بالتوص والخ
ة منتسبيھا من أ ى أن تكون آلي احثين والطالب عل دريس والب ة الت عضاء ھيئ

 .التنفيذ وفقاً لما جاء بالتقرير المشار إليه
 
دكتور ) ٤٤( تاذ ال يد األس اب الس راح / كت أن اقت يم بش ة والتعل ر التربي وزي

ى  ب عل دم حصول الطال ار ع يم الكب ة وتعل و األمي ة لمح ة العام الھيئ
و أم د مح ة إال بع ھادته الجامعي دد ش ة ع رة ) ٤(ي الل فت واطنين خ م

 .دراسته
 القرار: 

 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلي الجامعات للدراسة وإبداء الرأي
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دكتور ) ٤٥( د / الشكاوي الخاصة بالسيد األستاذ ال رحمن العب د ال د عب محم
ة للطب  ة العلمي األستاذ بكلية الطب ـ جامعة اإلسكندرية وعضو اللجن

 .والتأھيلالطبيعي والروماتيزم 
 القرار: 

يد أ ي الس ة الموضوع إل رر المجلس إحال ار / د .ق صبري السنوسي المستش
 .القانوني للمجلس األعلى للجامعات للدراسة وإبداء الرأي

 
د / الشكاوي الخاصة بالسيدة األستاذة الدكتورة ) ٤٦( اح أحم زينب عبد الفت

وان وعض ة حل ة ـ جامع ة الفني ة التربي تاذ بكلي ة صبرة األس و اللجن
 .العلمية للتربية الفنية

 القرار: 
يد أ ي الس ة الموضوع إل رر المجلس إحال ار / د .ق صبري السنوسي المستش

 .القانوني للمجلس األعلى للجامعات للدراسة وإبداء الرأي
 
اة ) ٤٧( ور قن ة مح ة لتنمي ة الجامع أن رؤي اة السويس بش ة قن اب جامع كت

 .السويس
 القرار: 

 :ة على ما يليقرر المجلس الموافق
 .ـ إحالة الموضوع إلي السادة رؤساء الجامعات للدراسة واإلفادة بالرأي١
 ٨/  ٢٣ـ التأكيد على قرار المجلس السابق الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢

ديم  ٢٠١٤/  ات بتق ام الجامع رورة قي ي ض د عل ى التأكي نص عل ذي ي وال
ن ال ذي م دور ال دعم وال كال ال ول أش ا ح ه مقترحاتھ وم ب ن أن تق ممك

 .الجامعات في إطار المشاركة في تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس
 
ادة الكشف ) ٤٨( ين شمس إلع ة ع ة بجامع ة مركزي ي تشكيل لجن النظر ف

ام  ة ع ة العام ى الثانوي لين عل الب الحاص ى الط ي عل  ٢٠١٤الطب
 .والذين تم رفضھم من اللجنة الطبية المختصة بجامعتھم

 القرار: 
ذين  ا الطالب ال دم بھ قرر المجلس الموافقة على أن تعرض التظلمات التي يتق
ة  ة بجامع تم رفضھم من اللجنة الطبية للمعاقين بجامعتھم على اللجنة المركزي

 .عين شمس وذلك إلعادة الكشف الطبي عليھم
 
اون ) ٤٩( امج التع كتاب السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة بنھا بشأن برن

ين الجا را ب ري ـ دار األوب افي المص ز الثق رية والمرك ات المص مع
 ).المصرية
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ا بشأن ـ أحيط المجلس علماً بكتاب ١ ة بنھ دكتور رئيس جامع السيد األستاذ ال
افي المصري ـ دار  ز الثق ات المصرية والمرك ين الجامع اون ب امج التع برن

 ).األوبرا المصرية
ة الموضو٢ ي ـ إحال امج الزمن ات لوضع البرن اء الجامع ادة رؤس ي الس ع إل

 .للنشاط الثقافي والفني بالتعاون مع دار األوبرا
 
 .أوضاع بعض الكليات والجامعات غير الشرعية في مصر) ٥٠(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ول ١ يق القب ب تنس الل مكت ن خ اً م تم أساس ول الطالب ي ى أن قب د عل ـ التأكي
ات وا ات بالجامع ول بالجامع يق القب ب تنس ذلك مكت ة، وك د الحكومي لمعاھ

 .الخاصة واألھلية
ات ٢ ذه الكلي اق بھ ن االلتح ور م اء األم الب وأولي ذير الط ى تح د عل ـ التأكي

 .والجامعات غير الشرعية
د ٣ ات والمعاھ ـ تشكيل لجنة لدراسة أسباب وأساليب مواجھة الجامعات والكلي

 :السادةغير الشرعية في مصر من كل من 
 الدرجة االسم

 رئيس جامعة حلوان ياسر حسني صقر / د .أ
 رئيس جامعة القاھرة جابر جاد نصار/ د .أ
 رئيس جامعة المنصورة محمد حسن القناوي/ د .أ
 رئيس جامعة الفيوم خالد إسماعيل حمزة/ د .أ
 قائم بعمل رئيس جامعة اإلسكندرية رشدي رجائي زھران/ د .أ

 
ر) ٥١( حب ق دة س ته المنعق ادر بجلس ات الص ى للجامع س األعل ار المجل

اريخ  ين  ٢٠١٤/  ٨/  ٢٣بت ة ب اون الموقع ذكرة التع اص بم والخ
ة  نح درج ة بم ية والخاص ة الفرنس كندرية والجامع ة اإلس جامع

 .البكالوريوس في الطب والجراحة باللغتين الفرنسية واإلنجليزية
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ة الطب ١ ن الطالب بكلي دد م اق ع ك بسبب التح س، وذل رار المجل ـ سحب ق

ند  ا دون س ول بھ ى للقب د األدن ن الح ل م وع أق كندرية بمجم ة اإلس بجامع
 .قانوني

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
ة يجب أن ٣ ات التي تنتھي بمنح درجات علمي ـ التأكيد علي أن جميع االتفاقي

 .المجلس األعلى للجامعات تعرض على
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د من حيث ) ٥٢( ات والمعاھ تشكيل لجنة لتقييم نظام تنسيق القبول بالجامع
 .اإليجابيات والسلبيات، وأساليب تطويره في السنوات القادمة

 القرار: 
ات قرر المجلس الموافقة على  ول بالجامع ام تنسيق القب تشكيل لجنة لتقييم نظ

ات و ث اإليجابي ن حي د م نوات والمعاھ ي الس ويره ف اليب تط لبيات، وأس الس
 :من كل من السادة القادمة

 الدرجة االسم
 رئيس جامعة حلوان ياسر حسني صقر/ د .أ
 رئيس جامعة عين شمس حسين عيسي/ د .أ
يم  عز الدين أبو ستيت/ د .أ ئون التعل اھرة لش ة الق يس جامع ب رئ نائ

 والطالب
 رئيس قطاع التعليم السيد عطا/ د .ا
 رئيس جامعة الفيوم خالد إسماعيل حمزة/ د .أ
 األستاذ بكلية الھندسة ـ جامعة القاھرة سمير إبراھيم شاھين/ د .أ

 
 .تشكيل لجنة لدراسة خطة البعثات خالل السنوات القادمة) ٥٣(

 القرار: 
ات خالل السنوات  قرر المجلس الموافقة على تشكيل لجنة لدراسة خطة البعث

ا ك بم ة، وذل ة  القادم ة في كاف ة وخطط التنمي ين التخصصات المطلوب ربط ب ي
ل  ون من ك ا المبعوث درس بھ دول التي ي المجاالت، وتنوع المدارس العلمية لل

 :من السادة
 الدرجة االسم

 رئيس جامعة بنھا علي شمس الدين/ د .أ
 رئيس جامعة كفر الشيخ ماجد القمري/ د .أ
 دمنھور رئيس جامعة حاتم صالح عبد اللطيف/ د .أ
 رئيس جامعة طنطا عبد الحكيم عبد الخالق خليل/ د .أ
 رئيس جامعة الزقازيق أشرف الشيحي/ د .أ

 
ات ) ٥٤( دين من سوريا بالجامع ة الطالب العائ النظر في تجديد قرار معامل

والمعاھد المصرية معاملة الطالب المصريين من حيث سداد الرسوم 
 ).٢٠١٥/  ٢٠١٤(جامعي والمصروفات الدراسية في العام ال

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

دين في ١ انوا مقي ذين ك ـ الموافقة على تحويل الطالب العائدين من سوريا وال
الجامعات السورية إلي الكليات المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية في 

 .وذلك نظراً للظروف التي تمر بھا البالد ٢٠١٥/  ٢٠١٤العام الجامعي 
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ترط أن يكون الطالب ناجحاً ومنقوال لفرقة أعلى من الفرقة اإلعدادي أو ـ يش٢
 .الفرقة األولى بالكليات التي ليس فرقة إعدادي في الكلية المحول منھا

ام ٣ ي الع اظرة ف ات المن ي الكلي ولين إل وريين المح ة الطالب الس تم معامل ـ ي
امعي  ن حي ٢٠١٥/  ٢٠١٤الج ريين م الب المص ة الط نفس معامل ث ب

الرسوم والمصروفات الدراسية وذلك لطالب المرحلة الجامعية األولى فقط 
 .دون التعليم المفتوح والدراسات العليا

ة المصرية ٤ ات الحكومي ـ يستمر معاملة الطالب السوريين الملتحقين بالجامع
امعي  ام الج ي الع ة  ٢٠١٥/  ٢٠١٤و  ٢٠١٤/  ٢٠١٣ف نفس معامل ب

سوم والمصروفات الدراسية حتى تخرجھم الطالب المصريين من حيث الر
 .وذلك لطالب المرحلة الجامعية األولى فقط

 
دكتور ) ٥٥( تاذ ال يد األس كلة برئاسة الس دين المش ة الواف ر لجن د / تقري عب

 ).رئيس جامعة طنطا(الحكيم عبد الخالق خليل 
 القرار: 

ة قرر المجلس التأكيد علي الجامعات بأن ترسل مقترحاتھا في ھذا الشأ ن للجن
 ).٢٠١٤/  ١٢/  ١(قبل 

 
 .بيانات أعضاء ھيئة التدريس المطلوبة من الجامعات) ٥٦(

 القرار: 
 :قرر المجلس مخاطبة الجامعات لموافاته بالبيانات التالية

رافقين  ة وم ة وداخلي ارين إعارات خارجي ـ حصر بأعضاء ھيئة التدريس المع
 ).فأكثر سنوات ١٠سنوات ، ٦سنوات ، ٤(للزوج مقسمين إلي 

ات  ي األوق ة ف ي الترقي دمون إل ذين ال يتق دريس ال ة الت اء ھيئ ـ حصر بأعض
 .المحددة

 
د ) ٥٧( ل المعھ ى ضم وتحوي ة عل كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن الموافق

ة ـ  ة االجتماعي الي للخدم رع" الع وادي " ف وب ال ة جن ي جامع إل
 .ليصبح كلية الخدمة االجتماعية ضمن كليات الجامعة

 ارالقر: 
 :قرر المجلس ما يلي

ة ١ الي للخدم د الع ل المعھ م وتحوي ى ض دأ عل ث المب ن حي ة م ـ الموافق
ة  ة الخدم بح كلي وادي ليص وب ال ة جن ي جامع ا إل رع قن ة ـ ف االجتماعي

 .االجتماعية ضمن كليات الجامعة
 .ـ إحالة الموضوع على لجنة قطاع الخدمة االجتماعية للدراسة وإبداء الرأي٢

 
اب) ٥٨( ة  كت روعات الخدم از مش دير جھ رب م ان ح واء أرك يد الل الس

ي  ل التخصص االت العم ة مج لحة ألداة كاف القوات المس ة ب الوطني



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

ة  ات اإلدارة العلمي تخدام آلي ي باس لوب علم ركاته بأس از وش للجھ
الحديثة بما يحقق تنفيذ كافة المشروعات لتكون مشروعات اقتصادية 

 .لتخصصي للشركات التابعةتنموية متكاملة في مجاالت العمل ا
 القرار: 

دكتور  ة / قرر المجلس تكليف السيد األستاذ ال دين رئيس جامع ي شمس ال عل
 .بنھا بالتنسيق مع جھاز مشروعات الخدمة الوطنية

 
ى ) ٥٩( ة عل وادي بشأن الموافق راث (كتاب جامعة جنوب ال إنشاء قسم الت

ى النوبي بكلية اآلداب بقنا جامعة جنوب الوادي ، وك ة عل ذلك الموافق
 .الالئحة المقترحة للقسم

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ا ١ ة اآلداب بقن وبي بكلي راث الن ـ الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء قسم الت
 .جامعة جنوب الوادي

 .ـ إرسال الموضوع إلي لجنة قطاع اآلداب للدراسة وإبداء الرأي٢
 
 
 وزير التعليم العالي                أمين المجلس األعلى للجامعات        

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  
 السيد أحمد أحمد عبد الخالق/ د .أشرف محمود حاتم                   أ/ د .أ   

 
 


