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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات 

 )م٢٠١٤/  ١٢/  ٢٨(بتاريخ ) ٦٢٤(الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٤/  ١١/  ١٥بتاريخ ) ٦٢٣(
 القرار: 
ات الجلسة المصادقة على محضر اجتماع    ى للجامع م  المجلس األعل ) ٦٢٣(رق

 .٢٠١٤/  ١١/  ١٥بتاريخ 
 

م *  اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٠١٤/  ١٢/  ١٦بتاريخ ) ١٤(

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

 :، والذي يتضمن الموضوعات التالية٢٠١٤/  ١٢/  ١٦بتاريخ ) ١٤(
 

دكتور ) ٢( اب السيد األستاذ ال ي كت ة سوھاج بشأن / النظر ف يس جامع رئ
البين  ل كال من الط ي تحوي د / النظر ف ور ، محم ي أن د أسامة يحي أحم

ة ٢٠١٤/  ١١/  ٦محمود محمد أحمد المرشحين بتاريخ  ي كلي طب  إل
ا  ة(جامعة المني ة العام ادة درجات في الثانوي ى زي اءاً عل ة ) بن ي كلي إل

 .الطب جامعة سوھاج لتقليل االغتراب
 القرار: 

البين  ل من الط ادة ترشيح ك ة مكتب التنسيق إلع د / قرر المجلس مخاطب أحم
ة سوھاج  ة الطب جامع ي كلي د إل د أحم ود محم أسامة يحيي أنور، محمد محم

 .السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة بناءاً على طلب
 
ر (النظر في كتب جامعات ) ٣( عين شمس ـ اإلسكندرية ـ قناة السويس ـ كف

ازيق ـ  ي سويف ـ دمنھور ـ الزق الشيخ ـ أسيوط ـ المنصورة ـ بن
بشأن الموافقة على تحويل بعض الطالب العائدين من دولتي ) المنوفية

دين بالكل ا والمقي ا وأوكراني ي ليبي دولتين إل اتين ال ة بھ ات الجامعي ي
ة من  ه الجامع ا قامت ب ي ضوء م ات ف ذه الجامع اظرة بھ ات المن الكلي

 .اإلجراءات الالزمة للمقاصة العلمية لھؤالء الطالب
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً بقبول تحويل كل من 
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الجامعة / الكلية  الجامعة المقيد بھا/ الكلية  اسم الطالب م
 ليھاالمحول إ

جامعة بني / كلية الطب  أحمد محمود محمد مراد ١
 غازي بليبيا

جامعة / كلية الطب 
 عين شمس

جامعة سبھا / كلية الطب نورھان سالمة سيد سعيد  ٢
 بليبيا

جامعة / كلية الطب 
 عين شمس

جامعة فينسيا / كلية الطب  محمد أسامة كامل حسين ٣
 بأوكرانيا

جامعة / كلية الطب 
 يةاإلسكندر

جامعة / كلية الطب  نورھان يوسف العجيلي ٤
 طرابلس بليبيا

جامعة / كلية الطب 
 اإلسكندرية

قسم إعدادي / كلية العلوم  أمنية عبد المنعم محمود  ٥
 طب جامعة سبھا 

/ كلية الصيدلة 
 جامعة قناة السويس

جامعة / كلية الھندسة  مھند طاھر جابر محمد ٦
 بنغازي بليبيا 

/ سة كلية الھند
 جامعة السويس

جامعة / كلية الھندسة  إبراھيم عبد الفتاح عيد  ٧
 بنغازي بليبيا 

/ كلية الھندسة 
 جامعة السويس

جامعة / كلية الھندسة  محمد سعيد منصور  ٨
 الزاوية بليبيا 

/ كلية الھندسة 
 جامعة السويس

جامعة / كلية الطب  أحمد النقراشي كمال  ٩
 مصراتة بليبيا 

جامعة / لطب كلية ا
 كفر الشيخ

جامعة / كلية الطب  صالح رزق السيد أحمد  ١٠
 المرقب بليبيا

جامعة / كلية الطب 
 كفر الشيخ

جامعة / كلية الصيدلة  أوليفر عياد حلمي أيوب ١١
 بيراغوفا بأوكرانيا

/ كلية الصيدلة 
 جامعة أسيوط 

وفاء مصطفي مصطفي  ١٢
 المھدي

جامعة / كلية التمريض 
 الفرقة الثانية /  طرابلس

/ كلية التمريض 
/ جامعة المنصورة 

 الفرقة الثانية
جامعة / كلية الھندسة  محمد ثروت محمد امين  ١٣

 الفرقة األولى/ طرابلس 
كلية الھندسة 

برنامج 
/ الميكاترونكس 

/ جامعة المنصورة 
 الفرقة األولى

كلية الھندسة المعلوماتية  ليلي عامر محمد عبد هللا ١٤
/ جامعة دمشق بسوريا / 

 الفرقة الرابعة
 

كلية الحاسبات 
جامعة / والمعلومات 

 المنصورة 

كلية اآلداب والعلوم  رحاب محمد حندق ١٥
جامعة تشرين / اإلنسانية 

 الفرقة الرابعة/ بسوريا 

كلية اآلداب جامعة 
 المنصورة
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جامعة / كلية الھندسة  نورھان ھشام أبو العطا  ١٦
الفرقة  /مصراته بليبيا 

 الثالثة 

كلية ھندسة البترول 
جامعة / والتعدين 
الفرقة / السويس 
 الثالثة

حسام حسن رياض عبد  ١٧
 العال

جامعة / كلية الطب 
ناجح / طرابلس بليبيا 

 الفرقة اإلعدادية 

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بني سويف 

 األولى
وفاء حسام الدين  ١٨

 مصطفي 
جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بليبيا  طرابلس
 األولى

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بني سويف 

 األولى
محمد أشرف عطية عبد  ١٩

 التواب
جامعة لفيف / كلية الطب 
 الفرقة األولى/ بأوكرانيا 

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بني سويف 

 األولى
جامعة / كلية الطب  أحمد يوسف أحمد صادق ٢٠

ناجح / طرابلس بليبيا 
 قة الثانيةالفر

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بني سويف 

 األولى
محمود أحمد صادق عبد  ٢١

 العظيم
جامعة لفيف / كلية الطب 
 الفرقة الثانية/ بأوكرانيا 

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بني سويف 

 األولى
محمد عبد المجيد السيد  ٢٢

 محمد
جامعة / كلية الطب 

ناجح / طرابلس بليبيا 
 إلعداديةالفرقة ا

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بني سويف 

 األولى
جامعة / كلية الصيدلة  غادة فرحات عنتر فرحات ٢٣

الفرقة / الزاوية بليبيا 
 األولى

/ كلية الصيدلة 
جامعة عين شمس 

 الفرقة الثانية
أحمد زكريا شحاته عبد  ٢٤

 هللا
جامعة / كلية الصيدلة 
الفرقة / الزاوية بليبيا 

 األولي

/ كلية الصيدلة 
/ جامعة دمنھور 
 الفرقة الثانية

سمر عادل الطوخي  ٢٥
 حسين

جامعة / كلية الصيدلة 
الفرقة / الزاوية بليبيا 

 األولي

/ كلية الصيدلة 
/ جامعة الزقازيق 
 الفرقة األولى

جون عطا هللا اسكندر  ٢٦
 عطا هللا

جامعة / كلية الصيدلة 
الفرقة / مصراته بليبيا 

 األولى

/ الصيدلة  كلية
/ جامعة الزقازيق 
 الفرقة األولى

/ كلية الطب البيطري  بالل متولي عبد الرحمن  ٢٧
جامعة عمر المختار بليبيا 

 الفرقة األولى/ 

كلية الطب البيطري 
/ جامعة الزقازيق / 

 الفرقة األولي
جامعة / كلية الطب  أحمد محمد أحمد إبراھيم ٢٨

الفرقة / طرابلس بليبيا 
جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
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 األولى األولي 
حسن مسعد حسن  ٢٩

 الجوھري
جامعة / كلية الطب 

الفرقة / طرابلس بليبيا 
 األولي

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 األولى

مصطفي سيد أحمد عبد  ٣٠
 هللا

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / طرابلس بليبيا 

 األولى

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / زقازيق ال

 األولي
جامعة بنغازي / كلية الطب  محمد عاطف إسماعيل ٣١

 الفرقة األولى/ بليبيا 
جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 األولى

نسرين صابر محمد  ٣٢
 حسانين

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / بليبيا / الزاوية 
 األولى

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 األولى

اعتماد حسين فھمي  ٣٣
 حنفي

جامعة بنغازي / كلية الطب 
 الفرقة األولى/ بليبيا 

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 األولى

جامعة / كلية العلوم أحمد فوزي ماھر أبو زيد  ٣٤
الفرقة / الزاوية بليبيا 

 األولى

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 األولى

جامعة سبھا / كلية الطب  بد العزيزمحمود بكري ع ٣٥
 الفرقة الخامسة/ بليبيا 

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 الخامسة

جامعة / كلية الطب  ناردين عطا هللا اسكندر ٣٦
الفرقة / مصراته بليبيا 

 الرابعة 

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 
 الرابعة

محمد عبد المحسن عبد  ٣٧
 المنعم

جامعة / ة الطب كلي
الفرقة / الزاوية بليبيا 

 الرابعة

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / الزقازيق 

 الرابعة 
حنان صالح محمد  ٣٨

 محمود
جامعة عمر / كلية الطب 

الفرقة / المختار بليبيا 
 األولى

جامعة / كلية الطب 
الفرقة / اإلسكندرية 

 األولي 
جامعة  /كلية الصيدلة  رنا صبري كمال الحناوي ٣٩

بالفرقة / طرابلس بليبيا 
 الثانية

/ كلية الصيدلة 
/ جامعة اإلسكندرية 

 الفرقة الثانية
جامعة / كلية الطب  أمنية أحمد محمد حسن ٤٠

الفرقة / الخمس بليبيا 
 الثانية

/ كلية الصيدلة 
/ جامعة اإلسكندرية 

الفرقة األولى 
ببرنامج التعليم (

 )الدولي
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جامعة / كلية الصيدلة  محمد حسن محمد السيد ٤١
/ عمر المختار بليبيا 

 الفرقة الرابعة

/ كلية الصيدلة 
/ جامعة اإلسكندرية 

 الفرقة الرابعة
/ كلية الطب البشري  أسامة محمد عبد اللطيف ٤٢

/ جامعة طرابلس بليبيا 
 الفرقة األولى 

/ كلية الطب البشري 
/ جامعة المنوفية 

الفرقة الثانية 
 )محمل بمواد(

يوسف رمضان علي  ٤٣
 الدنف

كلية التقنية الھندسية ـ 
ھون بالجماھيرية الليبية 

 الفرقة األولى

كلية الھندسة جامعة 
الفرقة / المنوفية 

محمل (األولي 
 )بمواد

أحمد سالمة محمد أبو  ٤٤
 الفتوح

/ كلية الطب البشري 
/ جامعة طرابلس بليبيا 
 ناجح بالفرقة اإلعدادي

/ الطب البشري 
/ لمنوفية جامعة ا

 الفرقة األولي
محمد الشوادفي إبراھيم  ٤٥

 تيفال
/ كلية الطب البشري 

/ جامعة الزاوية بليبيا 
 الفرقة الثانية

/ الطب البشري 
/ جامعة المنوفية 

الفرقة الثالثة 
 )محمل بمواد(

محمود سھام الدين محمد  ٤٦
 السماني

/ كلية الطب البشري 
جامعة الجبل الغربي بليبيا 

 رقة الرابعةالف/ 

/ الطب البشري 
/ جامعة المنوفية 
الفرقة الرابعة 

 )محمل بمواد(
أحمد الشوادفي إبراھيم  ٤٧

 تيفال
/ كلية الطب البشري 

/ جامعة الزاوية بليبيا 
 الفرقة الثالثة

 

/ الطب البشري 
/ جامعة المنوفية 
 الفرقة الثالثة

كلية الھندسة جامعة  نورھان ھشام أبو العطا ٤٨
 ته بدولة ليبيامصرا

كلية الھندسة جامعة 
القاھرة قسم مناجم 
البترول والتعدين    

 )الفرقة األولى ( 
كلية الطب جامعة طرابلس  أيه أيسر أحمد محمد  ٤٩

 بدولة ليبيا 
كلية الھندسة جامعة 
القاھرة قسم مناجم 

البترول والتعدين 
 ) الفرقة األولى(

عمر المختار كلية الطب  نھي إبراھيم حسن حسيب ٥٠
 بدولة ليبيا

كلية الطب جامعة 
الفرقة (عين شمس 

 )الثالثة
أحمد إبراھيم سعيد محمد  ٥١

 عثمان
كلية الطب جامعة الزاوية 

 بدولة ليبيا
كلية الطب جامعة 

الفرقة (عين شمس 
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 )الثانية
كلية الطب جامعة طرابلس  ھناء خريش محمد جاد ٥٢

 بدولة ليبيا
كلية الطب جامعة 

الفرقة ( عين شمس
 )الثانية

مروة سعد محمود علي  ٥٣
 عثمان 

كلية الصيدلة جامعة 
 الزاوية بدولة ليبيا

كلية الصيدلة جامعة 
الفرقة (عين شمس 

 )األولى
محمود إبراھيم حسن  ٥٤

 حسيب
كلية الصيدلة جامعة عمر 

 المختار بدولة ليبيا
كلية الصيدلة جامعة 

الفرقة (عين شمس 
 )األولي

عباس  أحمد محمد ٥٥
 عويضة

كلية الھندسة جامعة 
 مصراته بدولة ليبيا

كلية الھندسة جامعة 
كفر الشيخ قسم 
الھندسة المدنية 

 )الفرقة الثانية(
كلية اآلداب جامعة صنعاء  أية جمال عباس عبد هللا ٥٦

 بدولة اليمن
كلية اآلداب جامعة 

اإلسكندرية قسم 
الفرقة (اآلثار 
 )األولى

محمد أحمد السعيد  ٥٧
 الطحاوي

كلية الطب جامعة دار 
السالم للعلوم والتكنولوجيا 

 بدولة اليمن

كلية الطب البشري 
جامعة بنھا   

 )الفرقة الثالثة(
عبد المنعم السيد محمد  ٥٨

 على
كلية الطب والعلوم 

تخصص طب (الصحية 
جامعة العلوم ) بشر

 والتكنولوجيا بدولة اليمن

كلية الطب البشري 
جامعة بنھا      

اقي لإلعادة ب(
 ) بالفرقة األولى

كلية الصيدلة جامعة العلوم  ھبه أيمن محمد الصغير ٥٩
 والتكنولوجيا بدولة اليمن

كلية الصيدلة جامعة 
الزقازيق         

 )الفرقة األولى(
نانيس محمد سالمة  ٦٠

 محمود
كلية الصيدلة جامعة 
 الحديدة بدولة اليمن

كلية الصيدلة جامعة 
الزقازيق      

 )الفرقة األولى(
 عين شمس ـ اإلسكندرية ـ قناة السويس ـ ( وذلك في ضوء موافقة جامعات          
 السويس ـ كفر الشيخ ـ أسيوط ـ المنصورة ـ بني سويف ـ دمنھور ـ          
 .علي ذلك) الزقازيق ـ المنوفية         

 
ادة) ٤( ل م ى نق ة عل ة أسيوط بالموافق يم  النظر في اقتراح جامع أصول تعل

ي الفصل  زي ف عبة أساسي إنجلي ة ش ة الثالث درس للفرق ي ت ار الت الكب
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ي  ل الدراس ي الفص درس ف ة لت ة بالجامع ة التربي ي األول بكلي الدراس
 .الثاني لنفس الشعبة مع باقي شعب التعليم األساسي

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ي ت١ ار الت يم الكب ول تعل ادة أص ل م ي ـ نق عبة أساس ة ش ة الثالث درس للفرق
إنجليزي في الفصل الدراسي األول بكلية التربية جامعة أسيوط لتدرس في 

 .الفصل الدراسي الثاني لنفس الشعبة مع باقي شعب التعليم األساسي
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
امج ماجستي) ٥( وان بإنشاء برن ة حل راح جامع رميم النظر في اقت ر في الت

ك من  بكلية الفنون الجميلة بالجامعة للدارسين المصريين والعرب وذل
 .خالل البروتوكول الموقع بين الجامعة وجامعة كتانيا اإليطالية

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

وان ١ ة حل ة جامع ون الجميل ة الفن رميم بكلي امج ماجستير في الت ـ إنشاء برن
ين الم ين للدارس ع ب ول الموق الل البروتوك ن خ ك م رب وذل ريين والع ص

 .الجامعة وجامعة كتانيا اإليطالية
ة ٢ ون الجميل ة الفن ة لكلي ة الداخلي ديل الالئح ة لتع راءات الالزم اذ اإلج ـ اتخ

 .بما يسمح بذلك) مرحلة الدراسات العليا(جامعة حلوان 
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٣

 
د ال) ٦( ديل البن أن تع ا بش ة المني اب جامع ي كت ر ف ادة ) ٧(نظ ن الم ) ١(م

 ).مرحلة البكالوريوس(بالالئحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة المنيا 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
د ١ ديل البن ادة ) ٧(ـ تع ة الصيدلة ) ١(من الم ة لكلي واردة بالالئحة الداخلي ال

 :وذلك على النحو التالي) لة البكالوريوسمرح(جامعة المنيا 
 بعد التعديل) ٧(بند ) ١(المادة  قبل التعديل) ٧(بند ) ١(المادة 

 قسم الميكروبيولوجيا والمناعة قسم الميكروبيولوجيا
 
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
داخلية لكلية من الالئحة ال) ٢٦(اقتراح جامعة دمياط تعديل نص المادة ) ٧(

 .اآلداب بالجامعة
 القرار: 

/  ١٠قرر المجلس التأكيد على قراره السابق الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 :والخاص بما يلي ٢٠١٢/  ١١
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دير  )١( ي تق دين الحاصلين عل ول " قبول الطالب المصريين والواف " مقب
ة بشرط در اسة بالتسجيل للدراسات العليا في الكليات الجامعية المختلف

ة  س الكلي دھا مجل ي ويعتم م العلم ا القس ي يقترحھ واد الت ض الم بع
ين الطالب  ي ب ويقرھا مجلس الجامعة، علي أن يتم إجراء تنسيق داخل

 .المتقدمين وبما يتفق مع الطاقة االستيعابية للكليات
ا يسمح  )٢( ات بم ة للكلي وائح الداخلي ديل الل ة لتع راءات الالزم اذ اإلج اتخ

 .بذلك
 .اإلدارة المركزية لشئون الوافدين بوزارة التعليم العاليإبالغ رئيس  )٣(

 
 :مذكرتي تفاھم بين جامعة اإلسكندرية وكال من) ٨(

 .ـ جامعة تعز اليمنية     
 .ـ جمعية أصدقاء البيئة باإلسكندرية     
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً بمذكرتي تفاھم بين جامعة اإلسكندرية وكال من
 .تعز اليمنيةـ جامعة          

 .ـ جمعية أصدقاء البيئة باإلسكندرية         
 
امج ) ٩( ة للبرن ة واإلداري اد الالئحة المالي اقتراح جامعة أسيوط بشأن اعتم

ة  اتھا المختلف ة بتخصص ة الخاص ي التربي ا ف ات العلي اص بالدراس الخ
دكتوراه( تير وال ة والماجس دبلوم الخاص دة ) ال اعات المعتم ام الس بنظ

 .التربية بالجامعةبكلية 
 القرار: 

امج الخاص  ة للبرن قرر المجلس الموافقة على اعتماد الالئحة المالية واإلداري
ة  ة الخاصة بتخصصاتھا المختلف دبلوم الخاصة (بالدراسات العليا في التربي ال

 .بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية جامعة أسيوط) والماجستير والدكتوراه
 
راح جا) ١٠( ادة اقت ص الم اء ن مس إلغ ين ش ة ع ة ) ٤٣(مع ن الئح م

 .الدراسات العليا والخاصة بدرجات الرأفة ـ بكلية الطب بالجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
من الئحة الدراسات العليا والخاصة بدرجات الرأفة ) ٤٣(ـ إلغاء نص المادة ١

 .ـ بكلية الطب جامعة عين شمس
ة عين ـ اتخاذ اإلجر٢ ة الطب جامع ة لكلي ديل الالئحة الداخلي اءات الالزمة لتع

 .شمس مرحلة الدراسات العليا بما يسمح بذلك
 
اء البيطريين ) ١١( ة األطب اب نقاب كتاب لجنة قطاع الطب البيطري بشأن كت

 .بخصوص عودة قانون تكليف األطباء البيطريين
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

١ ً ا ة  ـ أحيط المجلس علم اب نقاب ة قطاع الطب البيطري بشأن كت اب لجن بكت
 .األطباء البيطريين بخصوص عودة قانون تكليف األطباء البيطريين

ر الزراعة / ـ إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور ٢ اجي وزي عادل البلت
 .واستصالح األراضي لالختصاص

 
امج الطب كتاب جامعة المنوفية بشأن مشروع الالئحة الداخل) ١٢( ية ـ لبرن

دة   اعات المعتم ام الس املي بنظ ة التك  Integrated( والجراح
System Based MB ch Program (لكلية الطب بالجامعة. 

 القرار: 
ذا  ي ھ الزم ف وزاري ال رار ال رار وإصدار الق ي الق ة عل رر المجلس الموافق ق

 .الشأن
 

ديالت بالالئح) ١٣( ة اقتراح جامعة حلوان إجراء بعض التع ة لكلي ة الداخلي
 ).مرحلة الدراسات العليا(الفنون التطبيقية بالجامعة 

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

وان ١ ة حل ة جامع ون التطبيقي ة الفن ة لكلي ة الدراسات (ـ الالئحة الداخلي مرحل
 ).العليا

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
 :جامعة جنوب الوادي وكال منمذكرتي تفاھم بين ) ١٤(

 .بالھند RAIـ جامعة         
 .ـ قسم علم الحيوان بجامعة بون بألمانيا        
 القرار: 

 :مذكرتي تفاھم بين جامعة جنوب الوادي وكال منأحيط المجلس علماً ب         
 .بالھند RAIـ جامعة          

 ـ قسم علم الحيوان بجامعة بون بألمانيا
 
 :ذكرات التفاھم بين جامعة القاھرة وكل منم) ١٥(

 .ـ أكاديمية أخبار اليوم        
 .ـ مؤسسة واحة المعرفة للتنمية البشرية ـ مسقط بسلطنة عمان        
 . ـ مجلس الوحدة االقتصادية العربية        
 القرار: 

 :التفاھم بين جامعة القاھرة وكل من أحيط المجلس علماً بمذكرات         
 .ـ أكاديمية أخبار اليوم         
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 .ـ مؤسسة واحة المعرفة للتنمية البشرية ـ مسقط بسلطنة عمان         
 .ـ مجلس الوحدة االقتصادية العربية         

 
  ومذكرات تفاھم بين جامعة أسيوط وجامعة ساجرادو كورا كا) ١٦(

 .بالبرازيل        
 القرار: 

ذكرات  اً بم يط المجلس علم اجرادو أح ة س ة أسيوط وجامع ين جامع اھم ب التف
 .كورا كاو بالبرازيل

 
دة ) ١٧( ة لوح ة واإلداري ة المالي اد الالئح أن اعتم يوط بش ة أس اب جامع كت

ة  ة طب األسنان بجامع ة بمستشفي كلي أجر وتحسين الخدم العالج ب
 ).وحدة ذات طابع خاص(أسيوط 

 القرار: 
ي           ة عل رر المجلس الموافق اق الج اعتم دة الع ة لوح ة واإلداري ة المالي د الالئح

وحدة ذات (بجامعة أسيوط بأجر وتحسين الخدمة بمستشفي كلية طب األسنان 
 ).طابع خاص

 
كتاب جامعة بني سويف بشأن اعتماد الالئحة المالية واإلدارية لمجلة ) ١٨(

ة بني  ة بجامع جامعة بني سويف الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعي
 .سويف

 القرار: 
اعتماد الالئحة المالية واإلدارية لمجلة جامعة بني قرر المجلس الموافقة علي 

 .بالجامعة سويف الدولية للعلوم اإلنسانية واالجتماعية
 
وم ) ١٩( كتاب جامعة القاھرة بشأن اعتماد الالئحة األساسية لمركز دار العل

ابعة إلدارة للغات والبحوث اللغوية المتقدمة كوحدة ذات طابع خاص ت
 .الجامعة بكلية دار العلوم

 القرار: 
ات  وم للغ ز دار العل قرر المجلس الموافقة على اعتماد الالئحة األساسية لمرك
اھرة  ة الق ة إلدارة جامع وم تابع ة دار العل ة بكلي ة المتقدم وث اللغوي والبح

 ).كوحدة ذات طابع خاص(
 
وائح) ٢٠( اد الل اة السويس بشأن اعتم ة قن اب جامع األساسية الخاصة  كت

وذلك بعد إجراء ) كوحدات ذات طابع خاص(ببعض المراكز بالجامعة 
وزارة  الي ب ريع الم ة للتش ب اإلدارة العام ي طل اء عل ديالت بن التع

 .المالية
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 القرار: 
ز قرر المجلس الموافقة علي           بعض المراك وائح األساسية الخاصة ب اعتماد الل

ة  ابع (بالجامع دات ذات ط ي ) خاصكوح اء عل ديالت بن راء التع د إج ك بع وذل
 .طلب اإلدارة العامة للتشريع المالي بوزارة المالية

 
ز التخطيط اإلستراتيجي ) ٢١( كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن إنشاء مرك

ودراسات المستقبل ـ وحدة ذات طابع خاص بالجامعة واعتماد الئحته 
 .المالية واإلدارية

 القرار: 
رر ا          ي ق ة عل س الموافق ات لمجل تراتيجي ودراس يط اإلس ز التخط اء مرك إنش

 .المستقبل ـ وحدة ذات طابع خاص بالجامعة واعتماد الئحته المالية واإلدارية
 
ين ) ٢٢( اھم ب ذكرات تف ة(م ة بالجامع وث التربوي ات والبح د الدراس ) معھ

 .جامعة القاھرة وجامعة فلسطين
 القرار: 

ذكرابأحيط المجلس علماً  ين م اھم ب ة (ت تف د الدراسات والبحوث التربوي معھ
 .جامعة القاھرة وجامعة فلسطين) بالجامعة

 
 .مذكرة تفاھم بين جامعة أسوان وجامعة برلين الحرة) ٢٣(

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم بين جامعة أسوان وجامعة برلين الحرة

 
بتعديل بعض  ٢٠١٤ة لسن ٢٠٥٢٨قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) ٢٤(

أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية الدراسات 
 .العليا والبحوث البيئية بجامعة حلوان

 القرار: 
م  وزراء رق  ٢٠١٤لسنة  ٢٠٥٢٨أحيط المجلس علماً بقرار رئيس مجلس ال

اسات العليا بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم بإنشاء كلية الدر
 .والبحوث البينية بجامعة حلوان

 
يد ا) ٢٥( اب الس يم / د .كت ئون التعل كندرية لش ة اإلس يس جامع ب رئ نائ

ة / والطالب بشأن الطالب  عبد القوي حسن القوي المفصول من كلي
ر  ة وتستفس دبلوم الزراع بوقة ب ورة والمس ة المنص ة جامع الزراع

ب ب ول الطال ة قب دي إمكاني ن م ة ع من الجامع ة ض ات النظري الكلي
 .الطالب المفصولين وكيفية حساب درجاته
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 القرار: 
يم والطالب والتي  قرر المجلس الموافقة على رأي اإلدارة العامة لشئون التعل

 :تتمثل فيما يلي 
بوقين : أوال وب والمس رات الرس تنفاذ م ولين الس الب المفص ول الط تم قب ي

ي ضوء ق ة ف ات النظري ة بالكلي ھادات فني ات بش ى للجامع س االعل رار المجل
سالف الذكر بشرط حصولھم على الحد  ٢٣/٣/٢٠١٣الصادر بجلسته بتاريخ 

ة المصرية  ة العام ة الثانوي ة من حمل وب للكلي ى المطل ي-علمي(األدن ) أو أدب
ل  ا افض د ايھم ادة القي ام إع ة او ع ة الفني ى الثانوي ب عل ول الطال نة حص س

 .للطالب 
 َ ا ب ال: ثاني ة يحسب للطال ھادة الفني ة للش بة المئوي اري والنس وع االعتب مجم

 :منسوبا للثانوية العامة المصرية على النحو التالي
بة  -١ يس بالنس درجات ول ة بال ھادة الفني ى الش ب عل ة حصول الطال ي حال ف

 :المئوية
 المجموع االعتباري= 

  ٤١٠× مجموع  درجات الطالب الفعلية الواردة في الشھادة الفنية
 النھاية الكبرى الواردة في الشھادة الفنية مجموع درجات

 المجموع االعتباري= النسبة المئوية للمجموع االعتباري 
 )٤٠١(المعامل                                                          

 درجة في الشھادة الفنية ٧٠٠درجة من  ٥٦٠طالب حاصل على مجموع  -:مثال    
 وبا للثانوية العامة المصريةالمجموع االعتباري منس= 

 درجة ٣٢٨ =    ٤٠١× ٥٦٠
              ٧٠٠ 

  ٨٠=   ٣٢٨= للمجموع االعتباريوالنسبة المئوية% 
                                               ٤.١ 

 :حالة حصول الطالب على الشھاد الفنية بالنسبة المئوية وليس الدرجات في  -٢
 اري وع االعتب ة = المجم بة المئوي ي النس واردة ف ب وال ا الطال ل عليھ الحاص

 )٤.١(المعامل × شھادة الثانوية الفنية 
 :في الشھادة الفنية% ٧٨طالب حاصل على نسبة : مثال 

رية  - ة المص ة العام وبا للثانوي ب منس اري للطال وع االعتب المجم
 درجة ٣١٩.٨= ٤.١×%٧٨

 ٣١٩.٨=  عتباريالمجموع اال= النسبة المئوية للمجموع االعتباري -
                                                            ٤.١                 ٤.١ 

                 = ٧٨% 
ة ) ٢٦( ن الطالب دم م اس المق ي االلتم ر ف د / النظ د عب ل محم ان نبي ماريھ

ة  ا من كلي ى تحويلھ ة عل الحميد بشأن النظر في مدي إمكانية الموافق
ات ة( البن وان ) تربي ة حل ة جامع ة التربي ي كلي ين شمس إل ة ع جامع

نظراً لظروفھا المرضية حيث أنھا تعاني من فشل كلوي مزمن وقامت 
أمين الصحي  ٢٠١١بعملية زرع كلي عام  ة نصر للت بمستشفي مدين
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 ١٦وذلك في ضوء التقرير الطبي من مستشفي جامعة حلوان بتاريخ 
 /٢٠١٤/  ٩. 

 القرار: 
ة  قرر المجلس د / الموافقة على تحويل الطالب د الحمي د عب ل محم ماريھان نبي

ات  ة البن ة(من كلي ة) تربي ة جامع ة التربي ي كلي ة عين شمس إل وان  جامع حل
ة  ة الطبي يم والطالب واللجن وذلك في ضوء موافقة اإلدارة العامة لشئون التعل

صة نظراً بمستشفي جامعة حلوان التي أفادت بأنھا تحتاج إلي رعاية طبية خا
 .لظروفھا الصحية

 
وم بشأن النظر في ) ٢٧( ة الفي اب جامع ة الكت ل الطالب ي تحوي ة عل / موافق

ام  ة ع ة األزھري ي الثانوي شيماء جمال سعد عبد اللطيف الحاصلة عل
امعي  ٢٠١٤ ام الج ي الع ر ف ة األزھ ة جامع ة الزراع والمرشحة لكلي
ة ا ٢٠١٥/  ٢٠١٤ ة جامع ة االجتماعي ة الخدم ي كلي راً إل وم نظ لفي

 ).لوكيميا حادة(لظروفھا المرضية حيث أنھا تعاني من مرض 
 القرار: 

ة  ل الطالب ي تحوي ة عل د اللطيف / قرر المجلس الموافق ال سعد عب شيماء جم
ة  ٢٠١٤الحاصلة علي الثانوية األزھرية عام  والمرشحة لكلية الزراعة جامع

دمة االجتماعية جامعة إلي كلية الخ ٢٠١٥/  ٢٠١٤األزھر في العام الجامعي 
اني من مرض  ا تع ث أنھ ا المرضية حي راً لظروفھ وم نظ ادة(الفي ا ح  )لوكيمي

 .وذلك في ضوء موافقة الجامعة
 
دكتور ) ٢٨( تاذ ال يد األس ابي الس ي كت ي سويف / النظر ف ة بن يس جامع رئ

محمود نبيل سيد ( بشأن االستفسار عن مدي إمكانية تحويل الطالبين 
ل ) شام أحمد أبو عيشةحسنين ، ليلي ھ ة بني سويف لتقلي ي جامع إل

ي  ا من الحاصلين عل االغتراب في ضوء حالتھما الصحية حيث أنھم
 .الشھادة الفنية والشھادات المعادلة األجنبية

 القرار: 
ات الصادر  ى للجامع رار المجلس األعل ق ق ى تطبي ة عل رر المجلس الموافق ق

اريخ  ته بت الب  ٢٠١٤/  ٨/  ٢٣بجلس ي ط ھادات عل ة والش ھادات الفني الش
ة  ة العام ي الثانوي لين عل الب الحاص دم الط ي تق ص عل ذي ن ة وال المعادل

ام  ارج  ٢٠١٤المصرية ع ات خ ب التنسيق لكلي ق مكت والمرشحين عن طري
االت  راب كح ل االغت اظر لتقلي ل المن ي التحوي راغبين ف ي وال اقھم الجغراف نط

ام ب ة القوميسيون الطبي الع ة التي يرغب الطالب في مرضية إلي لجن الجامع
يم  ة لشئون التعل ي من خالل اإلدارة العام ه الجغراف ا داخل نطاق ل إليھ التحوي
والطالب بالجامعة للنظر في مدي إمكانية قبول تحويله إلي الكلية المناظرة من 
ه من مجلس  ل من عدم ول التحوي عدمه في ضوء حالته المرضية واعتماد قب
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ادة ) ب(لك استنادا إلي الفقرة الكلية المعنية فقط وذ من الالئحة ) ٨٦(من الم
 .التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 
يم / د .النظر في كتاب السيد أ) ٢٩( اھرة لشئون التعل نائب رئيس جامعة الق

علي  ٢٠١٤/  ٩/  ٢٩والطالب بشأن موافقة مجلس الجامعة بتاريخ 
إلزا ر اقتراح كلية االقتصاد والعلوم السياسية ب دين غي م الطالب الواف

ة  ديم شھادة من كلي الناطقين باللغة العربية بدراسة اللغة العربية وتق
 .اآلداب تفيد اجتيازھم مستوي اللغة

 القرار: 
لزام الطالب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية إ قرر المجلس الموافقة علي         

ية  وم السياس اد والعل ة االقتص ولين بكلي ديم والمقب ة وتق ة العربي ة اللغ بدراس
ة ازھم مستوي اللغ د اجتي ة اآلداب تفي ة  شھادة من كلي ك في ضوء موافق وذل

 .مجلس الجامعة على ذلك
 
يد أ) ٣٠( اب الس دي / د .كت ي م ر ف أن النظ يخ بش ر الش ة كف يس جامع رئ

ة  ل الطالب ة تحوي لة / إمكاني ازي الحاص ي مغ د المحسن ذك ة عب فادي
ي  ٢٠١٣عام  علي الثانوية العامة وان إل ة حل من كلية الصيدلة جامع

ام الجامعي  كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ في الع
 .وذلك بعد تعديل ترشيحھا لزيادة المجموع الكلي ٢٠١٥/  ٢٠١٤

 القرار: 
ازي / الطالبة تحويل قرر المجلس الموافقة على           د المحسن ذكي مغ ة عب فادي

ي  ٢٠١٣ي الثانوية العامة عام الحاصلة عل من كلية الصيدلة جامعة حلوان إل
/  ٢٠١٤كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي جامعة كفر الشيخ في العام الجامعي 

 .وذلك بعد تعديل ترشيحھا لزيادة المجموع الكلي ٢٠١٥
 
يد أ) ٣١( اب الس ة / د .كت دي إمكاني ي م ر ف يخ للنظ ر الش ة كف يس جامع رئ

ب ل الطال ة /  تحوي ة الثاني د بالفرق وقي المقي د الدس ال محم د كم أحم
ب  ة ط ى بكلي ة األول ي الفرق ور إل ة دمنھ نان جامع ب األس ة ط بكلي

 .األسنان جامعة كفر الشيخ
 القرار: 

د / تحويل الطالب قرر المجلس الموافقة علي           أحمد كمال محمد الدسوقي المقي
ة طب بالفرقة الثانية بكلية طب األسنان جامعة  دمنھور إلي الفرقة األولى بكلي

 .األسنان جامعة كفر الشيخ
 
ل ) ٣٢( يم التموي دولي لتعل ز ال اھرة والمرك ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف م

 ).INCEIF(اإلسالمي 
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 القرار: 
يم  دولي لتعل ز ال أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة والمرك

 ).INCEIF(التمويل اإلسالمي 
 
واد ) ٣٣( ديل الم وم بشأن تع ة الفي ) ٢٢ـ  ٢١ـ  ١٧ـ ١٦ـ  ٥(اقتراح جامع

وم  ة دار العل ة لكلي ة الداخلي ا(بالالئح ات العلي ة الدراس ام ) مرحل بنظ
 .الساعات المعتمدة بالجامعة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

وم بالالئحة الداخلية لكلي) ٢٢ـ  ٢١ـ ١٧ـ  ١٦ـ  ٥(ـ تعديل المواد ١ ة دار العل
وم  ة الفي ا(جامع ات العلي ة الدراس ع ) مرحل دة ، م اعات المعتم ام الس بنظ

د ) أ(فقرة ) ١٧(التحفظ في المادة رقم  م  ٤الماجستير بن ادة رق ، وفي الم
د ) أ(فقرة ) ٢٢( ة بع رار من مجلس الكلي دد أخرى بق د لم ه يجوز الم بأن

ا ي أن تصبح موافقة مجلس القسم بناءا علي تقرير المشرف األك ديمي عل
ة :  د موافق ة بع يجوز المد لعام آخر فقط بحد أقصي بقرار من مجلس الكلي

 ".مجلس القسم بناء علي تقرير المشرف األكاديمي
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ون ) ٣٤( ة الفن ادم بكلي ام الق ا الع ات العلي تح الدراس ا ف ة بنھ راح جامع اقت

 .اً لالئحة جامعة حلوانالتطبيقية طبق
 القرار: 

ة  قرر المجلس الموافقة على فتح الدراسات العليا لكلية الفنون التطبيقية جامع
ة  ة جامع ون التطبيقي ة الفن ا لكلي اً لالئحة الدراسات العلي ادم طبق ام الق بنھا الع

ام  تثناء أقس وان باس اث ـ ( حل داخلي واألث ميم ال ناعي ـ التص ميم الص التص
دريس من األساتذة واألساتذة ) اإلعالن ة الت وذلك لحين استكمال أعضاء ھيئ

 .المساعدين
 
كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن وحدة الخدمة العامة للتدقيق اللغوي ) ٣٥(

ة  ا المالي اد الئحتھ ا واعتم ة اآلداب بقن اص بكلي ابع خ دة ذات ط وح
 .واإلدارية

 القرار: 
اد ا ي إنشاء واعتم ة عل ة لوحدة قرر المجلس الموافق ة واإلداري لالئحة المالي

دقيق اللغوي  ة للت ة العام ابع خاص(الخدم دة ذات ط ا ـ ) وح ة اآلداب بقن بكلي
 .جامعة جنوب الوادي

 
ادة ) ٣٦( ة ) ٣(كتاب جامعة أسيوط بشأن تعديل نص الم من الالئحة المالي

 .لوحدة الورش بجامعة أسيوط والخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة
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 القرار: 
ادة لس الموافقة علي قرر المج ة لوحدة ) ٣(تعديل نص الم من الالئحة المالي

كيل مجلس اإلدارة يوط والخاصة بتش ة أس ورش بجامع و ال ي النح ك عل ، وذل
 .الموضح بمذكرة الجامعة

 
كتاب جامعة عين شمس بشأن إنشاء النادي االجتماعي ألسرة جامعة ) ٣٧(

د يافة كوح دار الض ابع ل اط ت اره نش مس واعتب ين ش ابع ع ة ذات ط
 .خاص

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة علي إنشاء النادي االجتماعي ألسرة جامعة عين شمس          

 .واعتباره نشاط تابع لدار الضيافة كوحدة ذات طابع خاص
 
يافة ) ٣٨( ؤتمرات ودار الض ز الم اء مرك أن إنش وھاج بش ة س اب جامع كت

 ).وحدة ذات طابع خاص(
 القرار: 

رر           ي ق ة عل ؤتمرات ودار الضيافة المجلس الموافق ز الم ة إنشاء مرك ـ جامع
 ).وحدة ذات طابع خاص(سوھاج 

 
اريخ ) ٣٩( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن  ٢٠١٤/  ١١/  ٤ق

دكتور  ة من السيد األستاذ ال / بالموافقة على عرض الشكوى المقدم
ة ال راھيم سرحان األستاذ بكلي د عاطف إب وم محم ة الفي زراعة جامع

 .علي المجلس األعلى للجامعات
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ة االستشارية التخصصية ١ دكتور عضو اللجن اد رأي السيد األستاذ ال ـ اعتم

ة والمتضمن  ة والوراث ا الزراعي اء والميكروبيولوجي ة للكيمي ة العلمي للجن
ر ة اإلج اذ كاف ع اتخ ن م م تك أن ل كوى ك ذه الش ار ھ ة اعتب اءات ومخاطب

دكتور  وزي رمضان / الجھات المسئولة التي تحفظ حق السيد ال د ف محم
ة  ا الزراعي اء والميكروبيولوجي ة للكيمي ة العلمي ذلك حق اللجن نين وك حس

دكتور  تاذ ال يد األس ذكرة الس ي م دم ف ا تق ار أن م ي باعتب ة األدب / والوراث
 .محمد عاطف سرحان تشھير وقذف واضح في حقه

اذ ـ إرسال ٢ وم التخ ة الفي دكتور رئيس جامع ي السيد األستاذ ال الموضوع إل
 .الالزم

 
اريخ ) ٤٠( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

دكتور  ٢٠١٤ اح ـ / بالموافقة على ترقية السيد ال د الفت د عب د فاي عاب
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وان  ة حل ة الحقوق جامع دني بكلي انون الم األستاذ المساعد بقسم الق
 .لشغل وظيفة أستاذ

 القرار: 
دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ
عابد فايد عبد / حلوان لعرض الموضوع مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور 

ة لشغل  ة الحقوق بالجامع دني بكلي انون الم الفتاح ـ األستاذ المساعد بقسم الق
ك لحصوله تاذ وذل ة أس ي  وظيف د ف دير جي ي بحث وتق داً ف د ج دير جي ي تق عل

اط  الي نق ين بإجم /  ٤٧.١٣بحثين وعلى تقدير مقبول في بحث واستبعاد بحث
يم  ٢٠/  ١٩ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٥.٣ودرجة مناقشة  ٦٠ ومجمل التقي

 .١٠٠/  ٨٠.٤٣بإجمالي تقييم نھائي  ١٠/  ٩ألستاذ 
 
ا با) ٤١( ارية العلي ة االستش ية اللجن اريخ توص ا بت /  ١١/  ٢٥جتماعھ

دكتور  ٢٠١٤ ة السيد ال ى ترقي مصطفي ديب ھاشم ـ / بالموافقة عل
ا  ة المني ة الھندسة جامع ة بكلي األستاذ المساعد بقسم الھندسة المدني

 .لشغل وظيفة أستاذ لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ
دكتور  مصطفي / المنيا لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيد ال

ة  ة الھندسة بالجامع ة بكلي ديب ھاشم ـ األستاذ المساعد بقسم الھندسة المدني
اث  اط لألبح الي نق ي إجم وله عل ك لحص تاذ وذل ة أس غل وظيف ة لش بالجامع

جمل وم ٢٠/  ١٧ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٦ودرجة مناقشة  ٦٠/  ٤١.٢٢
ائي  ١٠/  ٧التقييم األستاذ  ائي  ١٠/  ٧وإجمالي تقييم نھ يم النھ ومجمل التقي

١٠٠/  ٧١.٢٢. 
 
اريخ ) ٤٢( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

دكتور  ٢٠١٤ ة السيد ال ي ترقي ة عل سيد لبيب العطارى ـ / بالموافق
بكلية الطب ) ريةتخصص أمراض صد(األستاذ المساعد بقسم الباطنة 

 .جامعة قناة السويس لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

اة / قرر المجلس الموافقة على مخاطبة السيد األستاذ الدكتور  رئيس جامعة قن
دكتور  ة السيد ال ة لترقي سيد / السويس لعرض الموضوع علي مجلس الجامع

ة  ) تخصص أمراض صدرية(لبيب العطارى ـ األستاذ المساعد بقسم الباطن
د في  دير جي ي تق ك لحصوله عل ة أستاذ وذل بكلية الطب بالجامعة لشغل وظيف

اط  الي نق ي خمسة أبحاث بإجم ول ف دير مقب ين وتق ة  ٧٠/ ٥٠.٤٨بحث ودرج
ائي  ٢٠/  ١٦ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٦مناقشة  يم نھ الي تقي  ٧٢.٤٨بإجم

 /١٠٠. 
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اريخ ) ٤٣( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن  ١١/  ٢٥توص
د / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤/ أحمد عبد الفتاح محم

غل  وم لش ة الفي ة جامع ة الزراع ة بكلي م الوراث درس بقس س ـ الم ي
 .وظيفة أستاذ مساعد

 القرار: 
دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ

ة ى مجلس الجامع وم لعرض الموضوع عل دكتور  الفي ة السيد ال د / لترقي أحم
ة  ة لشغل وظيف عبد الفتاح يس ـ المدرس بقسم الوراثة بكلية الزراعة بالجامع
أستاذ مساعد وذلك لحصوله علي تقدير جيد في بحثين وعلى تقدير مقبول في 

اط  الي نق اث بإجم ة أبح ة  ٦٠/  ٥٤.٧خمس ة مناقش ة  ١٠/  ٧ودرج ودرج
 .١٠٠/  ٩٠.٧م نھائي بإجمالي تقيي ٣٠/  ٢٩نشاط علمي 

 
اريخ ) ٤٤( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

دكتور  ٢٠١٤ يد ال ة الس ى ترقي ة عل د / بالموافق د أحم د محم أحم
مرسي ـ المدرس بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس 

 .لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ى مخا ة عل رر المجلس الموافق دكتور ق تاذ ال يد األس ة الس ة / طب يس جامع رئ
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ي مجلس الجامع / عين شمس لعرض الموضوع عل

ة  ة الطب بالجامع ام بكلي أحمد محمد أحمد مرسي ـ المدرس بقسم جراحة العظ
لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصوله علي تقدير جيد جداً في وعلي تقدير 

اط لألبحاث مقبول في سبعة أبحاث ب نقطة ودرجة مناقشة  ٤٧.٧٥إجمالي نق
 .١٠٠/  ٦٧.٧٥وإجمالي تقييم نھائي  ٢٠/  ١٤ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٦

 
اريخ ) ٤٥( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

ل ـ / بالموافقة علي ترقية السيدة الدكتورة  ٢٠١٤ د الوكي اء محم لمي
ة عين شمس المدرس بقسم الصيدلة ا إلكلينيكية بكلية الصيدلة جامع

 .لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ
دكتورة  ة السيدة ال ة لترقي / عين شمس لعرض الموضوع علي مجلس الجامع

ة بكلي ة لمياء محمد الوكيل ـ المدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكي ة الصيدلة جامع
اط  الي نق ي إجم ك لحصولھا عل اعد وذل تاذ مس ة أس غل وظيف ين شمس لش ع

/  ١٣.٤ودرجة نشاط علمي ١٠/  ٧.٥ودرجة مناقشة  ٧٠/  ٥٧.١٥لألبحاث 
 .نقطة ٧٨.٠٥وإجمالي تقييم نھائي  ٢٠
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اريخ ) ٤٦( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص
ي ٢٠١٤ ة عل دكتورة  بالموافق ة السيدة ال د / ترقي اجي مجدي أحم م

ة  يدلة جامع ة الص ة بكلي يدلة اإلكلينيكي م الص درس بقس اس ـ الم عب
 .القاھرة لشغل وظيفة أستاذ مساعد

 القرار: 
دكتور  تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل رر المجلس الموافق ة / ق يس جامع رئ

يدة ة الس ة لترقي س الجامع ي مجل وع عل رض الموض اھرة لع دكتورة  الق / ال
ة الصيدلة  ة بكلي ماجي مجدي أحمد عباس ـ المدرس بقسم الصيدلة اإلكلينيكي
ي  د ف دير جي ي تق ولھا عل ك لحص اعد وذل تاذ مس ة أس غل وظيف ة لش بالجامع
اط  الي نق ين بإجم تبعاد بحث ي بحث واس ول ف دير مقب ى تق اث وعل ة أبح خمس

ة  ٧٠/  ٥٦.٢٢ ة مناقش ي  ١٠/  ٦.٥ودرج اط علم ة نش  ٢٠/  ١٩ودرج
 .١٠٠/  ٨١.٧٢بإجمالي تقييم نھائي 

 
اريخ ) ٤٧( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

ر  ٢٠١٤ ر الكس ي جب ة عل ي  ٦٩.٢بالموافق ة  ٧٠إل ة وترقي نقط
ياسمين علي السيد األشرم ـ األستاذ المساعد بقسم / السيدة الدكتورة 

 .رية لشغل وظيفة أستاذالفسيولوجي بكلية الطب جامعة اإلسكند
 القرار: 

ة  يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ق
ر الكسر  ي جب ة عل اإلسكندرية لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة للموافق

دكتورة  ٧٠إلي  ٦٩.٢ ة السيدة ال ي السيد األشرم ـ / نقطة وترقي ياسمين عل
يولوج م الفس اعد بقس تاذ المس غل األس كندرية لش ة اإلس ب جامع ة الط ي بكلي

وظيفة أستاذ وذلك لحصولھا علي تقدير جيد في بحثين وعلى تقدير مقبول في 
اط  الي نق ين بإجم ي بحث عيف ف دير ض ى تق اث وعل ة أبح  ٦٠/  ٣٢.٢خمس

يم ألستاذ  ٢٠/  ١٩ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٩ودرجة مناقشة  ومجمل التقي
 .١٠٠/  ٧٠وإجمالي تقييم نھائي  ١٠/  ٩

 
اريخ ) ٤٨( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

محمد محجوب بسيونى / بالموافقة علي ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٤
ـ المدرس بقسم ھندسة القوي الميكانيكية بكلية الھندسة جامعة طنطا 

 .لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ة ي مخاطب ة عل رر المجلس الموافق دكتور  ق تاذ ال يد األس ة / الس يس جامع رئ
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ي مجلس الجامع ا لعرض الموضوع عل د / طنط محم

ة الھندسة  ة بكلي محجوب بسيونى ـ المدرس بقسم ھندسة القوي الميكانيكي
داً في  د ج دير جي ي تق ك لحصوله عل بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذل

اط بحث وتقدير جيد في بحثين وع الي نق لى تقدير مقبول في ثالثة أبحاث بإجم
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ة  ٦٠/  ٥٢.٠٩ ة مناقش ي  ١٠/  ٩ودرج اط علم ة نش  ٣٠/  ٢٨ودرج
 .١٠٠/  ٨٩.٠٩بإجمالي تقييم نھائي 

 
اريخ ) ٤٩( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن /  ١١/  ٢٥توص

دكتور  ٢٠١٤ يد ال ة الس ى ترقي ة عل د / بالموافق وزي حام ود ف محم
د  ادر عب ة ( الق وم جامع ة العل ة بكلي اء الحيوي م الفيزي درس بقس الم

 .القاھرة لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ة  يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ق
ود / القاھرة لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيد الدكتور  محم

ادر  د الق د عب وزي حام در( ف وم الم ة العل ة بكلي اء الحيوي م الفيزي س بقس
بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصوله علي إجمالي نقاط لألبحاث 

ة  ٧٠/  ٤٢.٣٥ ة مناقش ي  ١٠/  ٥ودرج اط علم ة نش  ٢٠/  ١٨ودرج
 .١٠٠/  ٦٥.٣٥بإجمالي تقييم نھائي 

 
اريخ ) ٥٠( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن  / ١١/  ٢٥توص

دكتورة  ٢٠١٤ ة السيدة ال ي ترقي ة عل ود / بالموافق د محم رة محم ني
ة التمريض ( طنطاوي  المدرس بقسم تمريض الحاالت الحرجة بكلي

 .جامعة المنصورة لشغل وظيفة أستاذ مساعد
 القرار: 

ة  يس جامع دكتور رئ تاذ ال يد األس ة الس ي مخاطب ة عل س الموافق رر المجل ق
ي مجل دكتورة المنصورة لعرض الموضوع عل ة السيدة ال ة لترقي / س الجامع

ود طنطاوي  ة (نيرة محمد محم المدرس بقسم تمريض الحاالت الحرجة بكلي
د  التمريض بالجامعة لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصولھا علي تقدير جي

اط  /  ٣٧.٧٤في أربعة أبحاث وعلى تقدير ضعيف في أربعة أبحاث بإجمالي نق
يم  ٣٠/  ٢٧ودرجة نشاط علمي  ١٠/  ٧.٨ودرجة مناقشة  ٦٠ الي تقي بإجم

 .١٠٠/  ٧٢.٥٤نھائي 
 
وادي المتضمن / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٥١( وب ال ة جن رئيس جامع

اريخ  ة بت وفير  ٢٠١٤/  ٨/  ٢٥موافقة مجلس الجامع ة ت بشأن كيفي
في ضوء قراره السابق الصادر ) حاليب وشالتين(الخدمات التعليمية 

 .في ھذا الشأن  ٢٠١٤/  ٧/  ١٤بتاريخ 
 القرار: 

          ً توفير الخدمات  جنوب الوادي عليجامعة  موافقة مجلسب أحيط المجلس علما
ات  في ضوء قرار) حاليب وشالتين(التعليمية  السابق المجلس األعلى للجامع

 .في ھذا الشأن  ٢٠١٤/  ٧/  ١٤الصادر بتاريخ 
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بة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن كتاب ھيئة النيابة اإلدارية ـ نيا) ٥٢(
دير شركة / الشكوى المقدمة من السيد  يم م د الحل مصطفي كامل عب

ولي من قسم / جلوبال إيجيبت ضد كال من د  ال مت م عاصم وجم ري
ذكورين  ام الم وان بسبب قي ة حل ة بجامع ون الجميل ة الفن الجودة بكلي

ي  ؤرخ ف اكي م د للش ر توري دار أم ة  ٢٠١٣/  ٥/  ٢٠بإص بقيم
جنيه مصري ولم يتم السداد علي الرغم من مطالبة الشاكي  ٩٩٨٣٠

 .به
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الموضوع
 
ات ) ٥٣( امج اللغ ة برن روع الئح أن مش كندرية بش ة اإلس راح جامع اقت

ي تخصصي  تير ف ة الماجس ة لدرج ات (التطبيقي ة ـ المعلوم الترجم
 ).حلة الدراسات العليامر(بكلية اآلداب بالجامعة ) واالتصاالت

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

الترجمة ـ ( الئحة برنامج اللغات التطبيقية لدرجة الماجستير في تخصصي  )١
مرحلة الدراسات (بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية ) المعلومات واالتصاالت

 ).العليا
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن )٢

 
اون كت) ٥٤( ة التع اء اتفاقي منا إلغ ر متض ي مص ية ف ة الفرنس اب الجامع

 .المشترك بين جامعة اإلسكندرية والجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
 بالموافقة علي اتفاقية ) ٤٤٣٧(ـ إلغاء القرار الوزاري السابق رقم ١

 .ية في مصرالتعاون المشترك بين جامعة اإلسكندرية والجامعة الفرنس    
ات ٢ ـ إتمام إجراءات إعادة تسجيل الطالب الذين انسحبوا من الكليات والجامع

وا  اً ليس م حالي ث أنھ ه حي ه بعالي ار إلي امج الطب المش جيلھم ببرن د تس بع
مسجلين بأية جامعة على اإلطالق وذلك بناءاً على طلب الجامعة الفرنسية 

 .في مصر
 
ين جام) ٥٥( اون ب ة تع روع اتفاقي ة مش ا وجامع ة طنط  Friedrichع

schiller University of Jena  بألمانيا. 
 القرار: 

اً  س علم يط المجل ة أح ا وجامع ة طنط ين جامع اون ب ة تع روع اتفاقي بمش
Friedrich schiller University of Jena  بألمانيا. 
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ول للطالب المستجدين بقسم ) ٥٦( اقتراح جامعة القاھرة بشأن شروط القب
 .٢٠١٥/  ٢٠١٤لمانية بكلية اآلداب بالجامعة للعام الجامعي اللغة األ

 القرار: 
ول الطالب  ل النظر في الموضوع لحين عرض شروط قب رر المجلس تأجي ق
ي  ابقة عل اھرة الس ة الق ة اآلداب جامع ة بكلي ة األلماني م اللغ تجدين بقس المس

 .المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب للدراسة وإبداء الرأي
 
ادتي ) ٥٧( ديل م ا (اقتراح جامعة سوھاج بشأن تع فلسفة إسالمية، أدب م

 .بكلية اآلداب بالجامعة) قبل اإلسالم
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
ادتي ١ ديل م ل اإلسالم(ـ تع ا قب ة ) فلسفة إسالمية، أدب م ة اآلداب جامع بكلي

 .سوھاج وذلك علي النحو الموضح بمذكرة الجامعة
 .دار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأنـ إص٢

 
ة ) ٥٨( ة اللغوي امج التنمي اء برن أن إنش وادي بش وب ال ة جن راح جامع اقت

وح  يم المفت ام التعل ام الساعات (واآلداب بقسم اللغة العربية وآدابھا بنظ بنظ
 .بكلية اآلداب بقنا بالجامعة، والخطة الدراسية المقترحة له) المعتمدة

 القرار: 
 :المجلس الموافقة علي ما يليقرر 
ام ١ ا بنظ ة وآدابھ ة العربي م اللغ ة واألدب بقس ة اللغوي امج التنمي اء برن ـ إنش

وح  يم المفت دة(التعل اعات المعتم ام الس وب ) بنظ ا جن ة اآلداب بقن بكلي
 .الوادي

ة ٢ ة العربي م اللغ ة واألدب بقس ة اللغوي امج التنمي ية لبرن ة الدراس ـ الخط
 .وآدابھا

 .ر القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأنـ إصدا٣
ة **  ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ى لشئون خدم اع المجلس األعل رارات اجتم ق

 .٢٠١٤/  ١١/  ١٠بجلسته المنعقدة بتاريخ 
 
ي ) ٥٩( ات ف اھمة الجامع ة مس أن إمكاني ويس بش اة الس ة قن اب جامع كت

دريب البرنامج القومي للتدريب من أجل التأھيل والبرنامج القوم ي للت
 .من أجل التشغيل

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

اة / ـ تكليف السيد األستاذ الدكتور ١ ة قن كمال جاد شاروبيم نائب رئيس جامع
ة بشان  السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإعداد اتفاقية إطاري
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ل  دريب والتأھي ومي للت امج الق ي البرن ات ف اھمة الجامع ة مس إمكاني
 .نامج القومي للتدريب من أجل التشغيلوالبر

ـ قيام الجامعات بعمل دراسات حول ھذا الموضوع تعرض علي المجلس في ٢
 .جلسة قادمة

 
وارث ) ٦٠( ات والك ز إدارة األزم اط مرك أن نش وم بش ة الفي اب جامع كت

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤بجامعة الفيوم عن العام 
 القرار: 

ة          اب جامع اً بكت س علم يط المجل وم  أح ات الفي ز إدارة األزم اط مرك أن نش بش
 :وذلك بتنظيم٢٠١٥/  ٢٠١٤والكوارث بجامعة الفيوم عن العام 

 كيفية تعامل السادة اإلداريين مع الطالب بكليات " ـ ورش عمل بعنوان ١         
 ".الجامعة المختلفة             
 لطالب وذلك " أخالقيات مجتمع الجامعة" ـ دورات تدريبية بعنوان ٢

 ".الكليات المختلفة    
 
اع ) ٦١( ة قط أن خط ا بش ين شمس وبنھ ا وع وم وطنط ات الفي ب جامع كت

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤خدمة المجتمع وتنمية البيئة بھا عن العام الجامعي 
 القرار: 

ا بشأن  أحيط المجلس -١ علماً بكتب جامعات الفيوم وطنطا وعين شمس وبنھ
ام الجامعي  ا عن الع ة بھ ة البيئ /  ٢٠١٤خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمي

٢٠١٥. 
 :تشكيل لجنة من كل من السادة -٢

ة  كمال جاد شاروبيم/ د.أ اة السويس لشئون خدم ة قن نائب رئيس جامع
 المجتمع وتنمية البيئة

ة  عونمحمد عبدالمحسن ضب/ د.أ ئون خدم ا لش اة طنط ة قن يس جامع ب رئ نائ
 المجتمع وتنمية البيئة

 
ة المجتمع  جمال اسماعيل الدعدع/د.أ ا لشئون خدم ة بنھ نائب رئيس جامع

 وتنمية البيئة
ة  عالء عبدالحليم / د.أ ئون خدم ويف لش ي س ة بن يس جامع ب رئ نائ

 المجتمع وتنمية البيئة
ا إ ة لوضع خطة موحدة لقطاع تقوم الجامعات بارسال مقترحاتھ ى اللجن ل

امعي  ام الج ن الع ة ع ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ذلك  ٢٠١٤/٢٠١٥خدم وك
 ٢٠١٥/٢٠١٦لعمل خطة استراتيجية للقطاع عن العام الجامعي 

    
ة ) ٦٢( ار البيئي كتاب جامعة بنھا بشأن توصيات ورشة العمل الخاصة باآلث

ت بالجامع ي أقيم ود والت م كوق تخدام الفح وم الس /  ١٠/  ٢١ة ي
٢٠١٤. 
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 القرار: 
جامعة بنھا بشأن توصيات ورشة العمل الخاصة ـ أحيط المجلس علماً بكتاب ١        

 ١٠/  ٢١باآلثار البيئية الستخدام الفحم كوقود والتي أقيمت بالجامعة يوم 
 /٢٠١٤. 

ات لشئون خدمة٢           واب رؤساء الجامع ي السادة ن ذه التوصيات إل  ـ ترسل ھ
 .المجتمع وتنمية البيئة وكذلك لوزارتي الصحة والبيئة

 
از ) ٦٣( طة جھ ن أنش ائي ع ر إحص أن تقري ين شمس بش ة ع اب جامع كت

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤األمن الجامعي بالجامعة استعداد للعام الجامعي 
 القرار: 

كتاب جامعة عين شمس بشأن تقرير إحصائي عن أنشطة أحيط المجلس علماً 
، حيث ٢٠١٥/  ٢٠١٤ي بالجامعة استعداد للعام الجامعي جھاز األمن الجامع

امعي  رم الج ة الح ل تغطي ا مث اء منھ م االنتھ ي ت ال الت ر األعم من التقري تض
وار  ه األس ادن ، وتعلي دوي عن المع ذ بالكاشف الي د المناف اميرات وتزوي بالك
أفراد األمن،  الخاصة بالحرم ، وزيادة عدد أجھزة االتصال الالسلكي الخاصة ب

 .وعقد دورات تدريبية بأفراد األمن
 
ة ) ٦٤( ة البيئ ع وتنمي ة المجتم اع خدم ام قط أن قي ا بش ة طنط اب جامع كت

الب  رات لط ن المحاض ة م ز مجموع ة لتجھي كيل لجن ة بتش بالجامع
موزعة علي الفصلين " مقاومة الفكر بالفكر " الجامعة تحت عنوان 

ا ي والثق وعي السياس ادة ال ك لزي يين ، وذل ث روح الدراس في وب
ك  ين الطالب وذل االنتماء وإعالن القيم األخالقية والسلوك الجامعي ب
ل  دف تعطي اوزات بھ ن تج ة م ي بعض الجامع دث ف ا يح ة م لمواجھ

 .العملية التعليمية بھا
 

وث **  ا والبح ات العلي ئون الدراس ى لش س األعل اع المجل رارات اجتم ق
 .٢٠١٤/  ١١/  ٦بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 
ل وزارة الصحة والسكان من  )٦٥( النظر في عدم مطالبة المبعوثين من قب

ذلك  ة وك اليف مالي ة تك ات بأي ا بالجامع ي للدراسات العلي الفريق الطب
 .تسھيل إجراءات التسجيل

 القرار: 
 ـ:قرر المجلس تشكيل لجنة من كل من السادة 

 الدرجة االسم
سكندرية لشئون الدراسات نائب رئيس جامعة اإل صديق عبد السالم توفيق/ د .أ

 العليا والبحوث
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات  علي عبد العزيز علي/ د .أ
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 العليا والبحوث
نائب رئيس جامعة سوھاج لشئون الدراسات العليا  أنيس السيد شيحه / د .أ

 والبحوث
 ممثل وزارة الصحة خالد عبد الباري/ د .أ

ة سداد وذلك للتنسيق مع ممثل ة كيفي ي وزارة الصحة والسكان لبحث سبل آلي
ي  ذلك العمل عل التكاليف المالية للمبعوثين من قبل وزارة الصحة والسكان وك

 .تسھيل إجراءات التسجيل لھم
 
 .الخطة االستيراتيجية لجامعة دمياط) ٦٦(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ي مستوي ـ أن تقوم كل جامعة بتقديم خطة استيراتيجية لض١ مان الجودة عل
ي أ ة وتسلم إل اد / د .الجامعات الحكومي ر البحث العلمي(شريف حم ) وزي

 ـ : وكل من السادة 
 الدرجة االسم

نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا  إبراھيم عبد الوھاب سالم / د .أ
 والبحوث

ن الدراسات نائب رئيس جامعة المنصورة لشئو ماجدة نصر أحمد نصر / د .أ
 العليا 

ـ مخاطبة السيد المھندس رئيس مجلس الوزراء لدعم صندوق تطوير ٢
 .التعليم

 
 .مذكرة تفاھم بين جامعة عين شمس وجامعة اليمن) ٦٧(

 القرار: 
 .ـ تأجيل العمل باالتفاقية لحين االنتھاء من عمل الجامعة المصرية اليمنية١        
ين ـ إرسال الموضوع إلي ٢          ات ب المستشار الثقافي لعدم توقيع أي توقيع اتفاقي

 .جامعة عين شمس وجامعة اليمن
 
ة ) ٦٨( ات التكنولوجي زين بالكلي ين المتمي اء المدرس دم إعف ي ع ر ف النظ

ى  ول عل ا للحص ات العلي دمين للدراس الي المتق يم الع وزارة التعل ب
ية واالك ن المصروفات الدراس دكتوراه م تير وال ي الماجس اء درجت تف

ات  ى للجامع س األعل ن المجل ررة م وم المق ن الرس ائھم م بإعف
 ).جنيه للماجستير أو الدبلوم ١٠٠جنيه للدكتوراه ـ ٢٠٠(
 القرار: 

اء المدرسين  باً بالنسبة إلعف راه مناس ا ت ة م ل جامع ذ ك رر المجلس أن تتخ ق
دمين للدراس الي المتق يم الع وزارة التعل ة ب ات التكنولوجي زين بالكلي ات المتمي

دكتوراه من المصروفات الدراسية  العليا للحصول علي درجتي الماجستير وال



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

ذا  ة الصادر في ھ علي حسب الطلبات المقدمة لھا وطبقاً لقرار مجلس الجامع
 .الشأن

 
الب ) ٦٩( ض الط جيل بع تم تس ي أال ي ر ف ويف للنظ ي س ة بن اب جامع كت

ي  دكتوراه ف تير وال ي الماجس ي درجت ول عل دمين للحص ة المتق كلي
 .التربية بالجامعة في أي جامعة مصرية أخري

 القرار: 
يد أ ة الس رر المجلس مخاطب ماء / د .ق ال أس ي سويف إلرس ة بن يس جامع رئ

ة  ي كلي دكتوراه ف تير وال ي الماجس ي درجت ول عل دمين للحص الب المتق الط
ي  ي درجت جيلھم عل دم تس ن ع د م ات للتأك ل الجامع ة لك ة بالجامع التربي

 .وذلك إلحالتھم للنيابة العامة بتھمة التزوير) دكتوراهالماجستير وال(
 
ديري ) ٧٠( درات م ة ق اب دورات تنمي دم احتس ا بع ة طنط راح جامع اقت

دورات  د ال ات كأح الب واالمتحان ويم الط م تق وير نظ روع تط مش
 .االختيارية المطلوبة من عضو ھيئة التدريس في الترقيات

 القرار: 
ة ـ الموافقة علي االق١         دم احتساب دورات تنمي تراح المقدم من جامعة طنطا بع

د  ات كأح الب واالمتحان ويم الط م تق وير نظ روع تط ديري مش درات م ق
 .الدورات االختيارية المطلوبة من عضو ھيئة التدريس في الترقيات

 ـ إحالة الموضوع إلي الجامعات على أن تتخذ كل جامعة ما تراه في ھذا    ٢          
 .الشأن              

 
الي / د .النظر في رأي السيد أ) ٧١( يم الع وزارة التعل انوني ب المستشار الق

تركة  ة المش ام الدرج ي نظ ة عل ھيل الموافق اد وتس العتم
COTUTELLE  بين جامعتي مصرية وفرنسية خاصة باإلشراف

افي  ب الثق رح المكت وء مقت ي ض ددة ف دكتوراه مح الة ال ي رس عل
 .المصري بباريس

 ارالقر: 
 ـ:قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

 .ـ كتابة الشھادة باللغتين العربية والفرنسية١
 ـ تحدد في الشھادة أنھا درجة مشتركة طبقاً التفاقية الجامعات المصرية ٢

 .والجامعات األخرى    
 
ا المعلومات ) ٧٢( النظر في استضافة مصر لمؤتمر يناقش قضايا تكنولوجي

 .٢٠١٦/  ٢٠١٥يم والتدريب لعام واالتصاالت والتعل
 
 



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

 القرار: 
ا  اقش قضايا تكنولوجي ؤتمر ين ى استضافة مصر لم قرر المجلس الموافقة عل

 .٢٠١٦/  ٢٠١٥المعلومات واالتصاالت والتعليم والتدريب لعام 
 
م ) ٧٣( وزاري رق رار ال ي الق ر ف اريخ  ٥٢٠النظ  ٢٠١٣/  ٢/  ٢٨بت

ة ة الدائم ان العلمي كيل اللج اص بتش ر  الخ ة عش دورة الحادي /  ٢٠١٣لل
٢٠١٥. 
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس الموافقة على إلغاء تجميد عضوية كل من
 الدرجة االسم

ماجد محمد فھمي / د .أ
 نجم           

 

نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا 
 والبحوث

 دريةعميد كلية السياحة والفنادق بجامعة اإلسكن حنان سعد قطارة/ د .أ
 
 
د الحاصلة / النظر في الشكوى المقدمة من السيدة ) ٧٤( ل محم نشوي نبي

 .علي ليسانس اآلداب
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس ما يلي
تيعابية ١ ة االس ب الطاق ك حس الب وذل ات للط ول الجامع ى قب ة عل ـ الموافق

 .للكليات
 .ـ التمسك بقرار المجلس األعلى للجامعات الصادر في ھذا الشأن٢

 
يد أ) ٧٥( اب الس ا بشأن / د .كت ة البحث العلمي والتكنولوجي يس أكاديمي رئ

 .إطالق األكاديمية برنامج جامعة الطفل
 القرار: 

يد أ اب الس اً بكت س علم يط المجل ي / د .أح ث العلم ة البح يس أكاديمي رئ
 .والتكنولوجيا بشأن إطالق األكاديمية لبرنامج جامعة الطفل

 
ل األھل) ٧٦( ة الني ب جامع دة طل ات المعتم دى الجامع ون إح ة أن تك ي

 .والمؤھلة لقبول البعثات الداخلية
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
دة ١ ات المعتم دى الجامع ة إح ل األھلي ة الني ون جامع ى أن تك ة عل ـ الموافق

 .والمؤھلة لقبول جزء من البعثات الداخلية
 ـ:ـ تشكيل لجنة من كل من السادة ٢
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 الدرجة االسم
 رئيس جامعة حلوان سر حسني صقريا/ د .أ
علي محمد شمس / د .أ

 الدين
 رئيس جامعة بنھا

الھاللي الشربيني / د .أ
 الھاللي

رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة 
 التعليم العالي

رئيس اإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم  السيد محمد تاج الدين / د .أ
 العالي

أمين مساعد المجلس األعلى للجامعات للشئون  ديوسف راش/ د .أ
 الفنية

 .لدراسة االتفاقية المقدمة من جامعة النيل األھلية
 
ا / د .كتاب السيد أ) ٧٧( نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العلي

 .والبحوث بشأن النظر في دورات تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس
 القرار: 

ة (علي عضو ھيئة التدريس الحصول على قرر المجلس أنه يجب  دورات تنمي
 .عند تقدمه للترقية) قدرات أعضاء ھيئة التدريس

 
ودة أ) ٧٨( ي ع ة عل ي الموافق ر ف ي عضوية / د .النظ الم إل د س ر محم عم

 .اللجنة العلمية الدائمة للقانون الجنائي
 القرار: 

ي عض/ د .قرر المجلس الموافقة علي عودة أ د سالم إل ة عمر محم وية اللجن
 .العلمية الدائمة للقانون الجنائي

 
ته (**)  وث بجلس ا والبح ات العلي ئون الدراس ى لش س األعل رارات المجل ق

 .٢٠١٤/  ١٢/  ٧المنعقدة بتاريخ 
 .تحديد منسقين لبعض الموضوعات الھامة) ٧٩(

 القرار: 
 :قرر المجلس تشكيل بعض اللجان تكون مسئولة عن الموضوعات التالية

 المنسق ضوعالمو م
تكوين فريق من المتخصصين في مجاالت  ١

الھندسة والعلوم لإلعداد التفاق تعاون مع وزارة 
 .اإلنتاج الحربي ولتنظيم زيارتھم لھا

عاطف أبو العزم     / د .أ
نائب رئيس جامعة ( 

 )المنوفية
إنشاء قاعدة بيانات بكافة العلماء في جميع  ٢

مجموعات  التخصصات بالجامعات المصرية في
 .نوعية تخصصية

نائب (إبراھيم سالم / د .أ
 )رئيس جامعة طنطا

نائب (طريف شوقي / د .أإنشاء بنك قومي للمعامل واألجھزة العلمية  ٣
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 )رئيس جامعة بني سويف .بالجامعات المصرية
٤ ً تفعيل الدوائر العلمية بالجامعات المصرية وفقا

يم لما جاء بالالئحة التنفيذية لقانون تنظ
 .الجامعات

نائب (إبراھيم سالم / د .أ
 )رئيس جامعة طنطا

إنشاء المجموعات البحثية اإلقليمية والتنسيق  ٥
 .بين الجامعات اإلقليمية في المشروعات البحثية

نائب (إبراھيم سالم / د .أ
 )رئيس جامعة طنطا

 
 .تشكيل لجنة إلعداد الخطة القومية البحثية للجامعات) ٨٠(

 القرار: 
إبراھيم عبد الوھاب سالم نائب رئيس / د .المجلس تشكيل لجنة برئاسة أ قرر

ن  ل م وية ك ات وبعض ة للجامع ة البحثي ة القومي داد الخط ا، إلع ة طنط جامع
 :السادة

 .طريف شوقي محمد       ـ نائب رئيس جامعة بني سويف/ د .ـ أ
 .ماجدة نصر أحمد نصر   ـ نائب رئيس جامعة المنصورة/ د .ـ أ

 .ثل عن رئيس الجامعة األلمانية يحدد رئيس الجامعةـ مم
 .ـ ممثل عن رئيس الجامعة المصرية اليابانية يحدده رئيس الجامعة

 
تجديد اشتراكات المكتبة الرقمية للجامعات المصرية بقواعد البيانات ) ٨١(

والدوريات العلمية والكتب والمراجع اإللكترونية وأدوات البحث لعام 
خالل ممارسة عامة دولية بين الشركات المحلية وذلك من  ٢٠١٥

 .والدولية العاملة بالمجال
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ـ الموافقة على البدء الفوري في إجراءات طرح الممارسة لتجديد اشتراكات ١

ة  المكتبة الرقمية في ضوء الموارد المالية المتاحة حتى ال تتعرض الخدم
 .لالنقطاع

ل المستھدف من ـ العمل علي ط٢ ة وصول التموي رح ممارسة أخرى في حال
 .وحدة إدارة المشروعات

ي ٣ جيله عل تم تس ط ي ا أو مخط تم أجازتھ الة ي جيل أي رس رورة تس ـ ض
 .المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية

ة ٤ افية ألي دوري زة إض اء مي ة بضرورة إعط ان العلمي دي اللج ـ التوصية ل
ة ورة الكتروني در بص ايير  تص ا للمع دي تحقيقھ ة م تم مراجع ي أن ي عل

المجلس  ة ب ة الرقمي دة المكتب الل وح ن خ ة م دوريات العلمي ة بال الخاص
 .األعلى للجامعات

ـ يقوم مدير الوحدة بإعداد تقرير حول موقف مشاركة الجامعات في خدمات ٥
 .المكتبة الرقمية، يتم عرضه علي المجلس في جلسته القادمة
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اون  عرض أنشطة) ٨٢( ة وسبل التع ة والمعرفي ز الخدمات اإللكتروني مرك
 .مع وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي

 القرار: 
 .قرر المجلس تأجيل الموضوع إلي جلسة قادمة

 
ا بشأن إنشاء ) ٨٣( ة طنط ة الطب ـ جامع النظر في المقترح المقدم من كلي

ا تحت مس إدارة البحث " مي إدارة جديدة داخل قطاع الدراسات العلي
 ".العلمي

 القرار: 
 .قرر المجلس إعادة الموضوع إلي الجامعة للدراسة

 
ه نحو ) ٨٤( وم بشأن التوجي ة والعل ة المصرية للثقاف ة الوطني خطاب اللجن

ك  ة وذل ترشيح خمسة خبراء محليين من المعنيين بالحريات األكاديمي
إلي  ١٤فترة من لالشتراك في االجتماع المزمع انعقاده بمصر خالل ال

ات  ٢٠١٤ديسمبر  ١٧ لمناقشة وثيقة الحريات األكاديمية في الجامع
 .العربية وضبطھا

 القرار: 
 .قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال

 
دة (**)  ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل ى لش س األعل رارات المجل ق

 .٢٠١٤/  ١٢/  ٢٢بتاريخ 
 
ة التھنئة بقرب انتھاء الف) ٨٥( ة التعليمي ام العملي صل الدراسي األول وانتظ

 .بالجامعات
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ق ١ ا يتعل ل م اني بك ة عن الفصل الدراسي الث ديم رؤي ة بتق ل جامع وم ك ـ تق

 .بالعملية التعليمية واألنشطة وما ينبغي أن تكون عليه الجامعة
الي بجداول ـ تقوم كل جامعة بموافاة السيد األستاذ الدكتور وز٢ يم الع ر التعل ي

 .االمتحانات
 .ـ االنتھاء من تصحيح االمتحانات وإعالن النتائج مبكراً ٣
 .ـ استمرار العمل على استقرار الجامعات من الناحية التعليمية واألمنية٤
ـ تقوم كل جامعة بإعداد تقرير عن األنشطة الطالبية التي تمت خالل الفصل ٥

 .لي الجھات المعنية واإلعالن عنھا بشكل كافيالدراسي األولي إلرسالھا إ
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 .٢٠١٥/  ٢٠١٤انتخابات االتحادات الطالبية للعام الجامعي ) ٨٦(
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ة في األسبوع الثالث من ١ ـ الموافقة علي أن تبدأ انتخابات االتحادات الطالبي

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 
اھرة / د .تكليف السيد أـ ٢ ة الق و ستيت نائب رئيس جامع دين عمر أب عز ال

ادات  ات االتح ة النتخاب ة الزمني داد الخريط الب بإع يم والط ئون التعل لش
على أن تبدأ اعتبارا من االسبوع .٢٠١٥/  ٢٠١٤الطالبية للعام الجامعي 

 .الثالث من بداية الفصل الدراسي الثاني لھذا العام 
ة في ـ العمل عل٣ ة وااليجابي ي المشاركة الفعال ز وتشجيع الطالب عل ى تحفي

اد طالب  ي اتح االنتخابات الطالبية والتواصل الدائم معھم وذلك للوصول إل
 .فعال إلثراء الحياة الجامعية

 
 .تأجيل امتحانات الطالب المحتجزين بالسجن) ٨٧(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ات ـ السماح لمن يرغب من الطالب ١ ين بكلي زين بالسجن والملتحق المحتج
ع  يق م ك بالتنس ھم وذل ل محبس ات داخ أداء امتحان رية ب ات المص الجامع

 .الجھات األمنية
ـ بالنسبة لالمتحانات العملية التي تستلزم ضرورة استخدام معامل أو ورش ٢

 .فيؤجل االمتحان ويعتبر غياب بعذر قھري مقبول
ور ال٣ ب الحض ن نس ائھم م تم إعف ررةـ ي ين أداء . مق ة لح ب النتيج ع حج م

 .االمتحانات العملية المطلوبة
 
 .االھتمام بالبرامج النوعية والبينية الجديدة بالكليات الجامعية) ٨٨(

 القرار: 
 ـ:قرر المجلس ما يلي

ة ١ ة والعملي ات النظري دة في الكلي ة الجدي رامج النوعي ادة الب ي زي ـ العمل عل
 .ع الجامعات الدوليةبالجامعات المصرية بالشراكة م

ة ٢ اء بالعملي ك لالرتق ـ االھتمام بالبرامج البينية وما يحتاجه سوق العمل وذل
 .التعليمية

ـ العمل على تطوير معامل الطالب بالكليات واالستفادة من الصندوق ٣
 .المركزي الطالبية بالجامعات

 
 .تطوير منظومة مستشفيات الطلبة) ٨٩(

 القرار: 
 :لجنة من كل من السادةقرر المجلس تشكيل 
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 العضوية الدرجة االسم
ً  رئيس جامعة الفيوم خالد إسماعيل حمزة/ د .أ  رئيسا
نائب رئيس جامعة القاھرة لشئون التعليم  عز الدين أبو ستيت/ د .أ

 والطالب
 عضواً 

محسن محمود / د .أ
 مقشط

نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم 
 والطالب

 عضواً 

مدي إمكانية تمتع طالب الجامعات المصرية بمظلة التأمين وذلك لدراسة 
 .الصحي

 
 .التواصل الطالبي بالجامعات) ٩٠(

 القرار: 
دره  الي ق ً  ١٠٠٠(قرر المجلس أن يتم صرف مقابل م ه شھريا دوبي ) جني لمن

ه  ٧٥٠(التواصل الطالبي علي مستوي الجامعة وصرف مقابل مالي قدره  جني
 ً دوبي التواصل ا) شھريا ل لمن رك لك ي ان يت ات عل ي مستوي الكلي ي عل لطالب

 .جامعة تطبيق ھذا القرار حسب ظروفھا
 
رئيس ) ٩١( ن أعضاء المجلس التخصصي ل دم م رح المق ي المقت ر ف النظ

ب  ة الط ية لكلي ول دراس اء فص ة بإنش ة المجتمعي ة للتنمي الجمھوري
د الستقبال طالب المحافظة  وادي الجدي بجامعة أسيوط في محافظة ال

د  أو يض الح ة وتخف ات القريب ي الجامع ب ف ة الط تثنائھم لدراس اس
ور  راراً بالعمل داخل المحافظة ف األدنى للقبول لھم علي أن يوقعوا إق

 .سنوات متصلة ١٠تخرجھم لمدة 
 القرار: 

ة أسيوط في محافظة  ة الطب بجامع قرر المجلس إنشاء فصول دراسية لكلي
بشرط توافر مستشفي بالوادي الجديد الوادي الجديد الستقبال طالب المحافظة 

ة مع تطبيق  ة التعليمي دء العملي ة لب وتوافر اإلمكانات المادية والبشرية الالزم
 .قواعد القبول المعمول بھا ألبناء محافظة الوادي الجديد

 
الي بشأن طلب / كتاب السيد ) ٩٢( يم الع وزارة التعل يم ب رئيس قطاع التعل

واء أ يد الل م/ ح .الس افظ ش الب مح ل الط ي تحوي ر ف يناء للنظ ال س
الحاصلين علي الثانوية األزھرية من أبناء محافظة شمال سيناء من 
ة  ة األزھر بالمحافظات المختلف روع جامع الكليات المرشحين إليھا بف
ام  ي الع ريش ف رع الع اة السويس ف ة قن اظرة بجامع ات المن ي الكلي إل

 .جديدأسوة بمحافظة الوادي ال ٢٠١٥/  ٢٠١٤الجامعي 
 القرار: 

دم  ى أن تق ة عل ن الدراس د م ي الموضوع لمزي ر ف ل النظ س تأجي رر المجل ق
 .جامعة قناة السويس مقترحھا في ھذا الشأن
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ة / د .كتاب السيد أ) ٩٣( رار رئيس الجامع ة بشأن ق ة المنوفي رئيس جامع
م  اريخ ) ١٦٤٩(رق بة  ٢٠١٤/  ١٢/  ١بت يض نس من تخف المتض
ع من الرسوم الدراسية % ٥٠ وح وجمي يم المفت ة التعل ة ولطلب للطلب

ك  دبلومات الدراسات العليا األكاديمية والمھنية وطلبة الماجستير وذل
د عرضھم  يھم الشروط بع ى من تنطبق عل للطالب ذوي اإلعاقة وعل

 .علي اللجنة الطبية بالجامعة
 القرار: 

 . قرر المجلس إعادة الموضوع إلي الجامعة لتعمل شأنھا في ھذا الموضوع
 
يد أ) ٩٤( اب الس دي / د .كت ن م ادة ع أن اإلف ة بش ة المنوفي يس جامع رئ

غ  يل مبل ي تحص ة ف ي  ٣٥٠األحقي ررة عل وم المق ر الرس ه نظي جني
م  وزاري رق رار ال ب الق ه بموج اب الموج الب االنتس ) ١٣٣٣(ط

باإلضافة إلي الرسوم المقررة علي طالب  ١٩٩٣/  ١٠/  ١٧بتاريخ 
 .حقين بھا بنظام االنتساب الموجهشعبة اللغة للطالب الملت

 القرار: 
ية  روفات الدراس ل المص يل مقاب تم تحص ي أن ي ة عل س الموافق رر المجل ق
ات  ررة بشعب اللغ ي المصروفات الدراسية المق لالنتساب الموجه باإلضافة إل

 .للطالب الملحقتين بشعب اللغات بنظام االنتساب الموجه
 
يد أ) ٩٥( اب الس ة / د .كت يس جامع ان رئ ا إذا ك ادة عم أن اإلف ة بش المنوفي

اريخ  ات الصادر بت ى للجامع رار المجلس األعل ـ  ٢٠١٠/  ٧/  ٣١ق
ا  ي مؤھالت علي الخاص بالمصروفات الدراسية للطالب الحاصلين عل
ة  ري كفرص ى أخ ة أول ة جامعي ى درج ول عل ي الحص راغبين ف وال

راغب ا وال ؤھالت العلي ى طالب الم دة ـ ينطبق عل ة جدي ي تعليمي ين ف
 .االلتحاق بالبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة

 القرار: 
ية  روفات الدراس ل المص يل مقاب تم تحص ى أن ي ة عل س الموافق رر المجل ق

اريخ  ات الصادر بت ى للجامع رار المجلس األعل ـ  ٢٠١٠/  ٧/  ٣١المقررة بق
ا  ؤھالت العلي ى الم لين عل الب الحاص ية للط روفات الدراس اص بالمص الخ

دة ـ ا لراغبين في الحصول على درجة جامعية أولى أخرى كفرصة تعليمية جدي
ام الساعات  دة بنظ رامج الجدي ررة للب باإلضافة إلي المصروفات الدراسية المق
 .المعتمدة للطالب الراغبين في االلتحاق بالبرامج الجديدة بالجامعات المصرية

 
 :كتابي كال من ) ٩٦(

لفيوم بشأن إعادة النظر في قواعد المفاضلة بين رئيس جامعة ا/ د .ـ السيد أ
ات  ات الجامع ل لكلي د العشرين األوائ الخريجين عند تعيين المعيدين وتحدي
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ته  ات بجلس ى للجامع رار المجلس األعل ة المصرية والصادرة بق الحكومي
 .٢٠١٣/  ٥/  ١١بتاريخ 
يد  أ ار العش/ د .ـ الس رح ضوابط اختي أن مقت اط بش ة دمي يس جامع رين رئ

دين  ين المجتھ األوائل من خريجي كليات الجامعة بھدف تحقيق المساواة ب
 .من الطالب وانتقاء أفضل العناصر منھم للتعيين بالجھاز اإلداري للدولة

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ات **  دين بالجامع ين المعي د تعي ين الخريجين عن بالنسبة لقواعد المفاضلة ب
 :الحكومية المصرية

 .التأكيد علي إعمال القواعد القانونية المقررة في ھذا الشأن     
رين **  د العش رتيبھم لتحدي د ت ريجين عن ين الخ لة ب د المفاض بة لقواع بالنس

 :األوائل بالجامعات الحكومية المصرية
 .التأكيد علي إعمال القواعد القانونية المقررة في ھذا الشأن ) أ(
اريخ التأكيد علي قرار المجلس األعلى للجامع ) ب(  ١١ات الصادر بت

ة ٢٠١٣/  ٥/  ا  المتضمن اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزم لم
 :يلي 

م  )١( ادة رق ديل الم يم ) ٧٣(تع انون تنظ ة لق ة التنفيذي ن الالئح م
 :لتصبح على النحو التالي ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

الحروف "  ة ب ات مرتب ي االمتحان اجحين ف الب الن ماء الط ن أس تعل
 "النسبة لكل تقدير على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامجالھجائية ب

م  )٢( ادة رق ديل الم يم ) ٨٥(تع انون تنظ ة لق ة التنفيذي ن الالئح م
 :لتصبح على النحو التالي  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 

عبة أو       "      م أو الش توى القس ى مس وع عل ذا المجم ا لھ رتيبھم وفق تم ت ا ي     كم
 "البرنامج

 
يم ) ٩٧( ة والتعل اب وزارة التربي اص –كت يم الخ ة للتعل  -االدارة المركزي

ة  ة الطالب ي الحاصلة / بشأن االفادة عن حال د النمل د حسن أحم اء محم علي
ام  ة ع ة االنجليزي ھادة الثانوي ى الش ي  ٢٠١٤عل ل دراس نة  ١١بتسلس س

 .دراسية في التعليم قبل الجامعي 
 القرار: 

علياء محمد حسن أحمد / لى قبول أوراق الطالبة مجلس عدم الموافقة عقرر ال
بتسلسل دراسي  ٢٠١٤النملي الحاصلة على الشھادة الثانوية االنجليزية عام 

ات  ١١ ول بالجامع ب تنسيق القب امعي بمكت ل الج يم قب ي التعل ية ف نة دراس س
امعي  ام الج ي الع رية ف ات المص اق بالجامع د لاللتح  ٢٠١٤/٢٠١٥والمعاھ

الي في / د.ي السيد أوذلك في ضوء رأ يم الع وزير التعل انوني ل المستشار الق
 .ھذا الشأن
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ام / د .كتاب السيد أ) ٩٨( ة نظ ة عين شمس بشأن إضافة كلم رئيس جامع
اح  ان النج ي بي وح عل يم المفت ات التعل ع كلي ي جمي ديث لخريج ح

/  ٢٠١٠وشھادات التخرج لطالب الثانوية العامة نظام حديث دفعتي 
٢٠١١. 

 القرار: 
ة  قرر المجلس عدم الموافقة علي اقتراح          جامعة عين شمس بشأن إضافة كلم

ان النجاح وشھادات  نظام حديث لخريجي جميع كليات التعليم المفتوح علي بي
 .٢٠١١/  ٢٠١٠التخرج لطالب الثانوية العامة نظام حديث دفعتي 

 
وب سيناء بشأن طلب) ٩٩( اء محافظة جن ة  النظر في التماس أبن الموافق

التعليم  ول ب نوات للقب ثالث س ي ال رط مض ن ش تثنائھم م ي اس عل
 .فقط ٢٠١٥/  ٢٠١٤المفتوح ھذا العام 

 القرار: 
اء سيناء  د سيناء(قرر المجلس الموافقة علي استثناء الطالب أبن ) من موالي

ثالث سنوات  والمقيمين بھا والحاصلين علي الثانوية منھا من شرط مضي ال
التعلي ول ب ام للقب ذا الع وح ھ امعتي ) ٢٠١٥/  ٢٠١٤(م المفت ط بج فق

وح )المنصورة وقناة السويس( يم المفت روع التعل ي ف ، علي أال يتم تحويلھم إل
 .بالجامعات األخرى

 
ين الحاصل / كتاب جامعة اإلسكندرية بشأن الطالب ) ١٠٠( د أم عمرو محم

ارة  الوريوس تج ي بك بة(عل عبة محاس الي ) ش د الع ن المعھ م
ة للدراس ى بكلي ة األول ه بالفرق ذي يرغب في قبول ات المتطورة وال

امعي  ام الج ي الع ؤھالت  ٢٠١٥/  ٢٠١٤اآلداب ف ة الم ضمن حمل
 .العليا

 القرار: 
وفير  م بت رخيص لھ وز الت ن يج ا مم د العلي رر المجلس إدراج طالب المعاھ ق

من ) ٨٨(فرصة تعليمية جديدة بالجامعات المصرية في ضوء ما قررته المادة 
م  ات رق ويطبق في .  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

اريخ  ته بت ادر بجلس ات الص ى للجامع س األعل رار المجل أنھم ق /  ٧/  ٣١ش
 :والذي ينص علي ما يلي ٢٠١٠

ات المصرية من     "  راغبين في االلتحاق للدراسة بالجامع ول الطالب ال يتم قب
البكالوريوس أو غيرھا من المؤھالت العليا من الحاصلين علي الليسانس أو 

انون تنظيم  ات المصرية الخاضعة لق ة للجامع ة التابع إحدى الكليات الجامعي
ى  ة الشرطة، عل الجامعات أو جامعة األزھر أو الكليات العسكرية أو أكاديمي
اً  ة أالف جنيھ ع خمس ية بواق روفات الدراس داد المص ب بس وم الطال أن يق

ا ك سنوياً للكلي ة ، وذل ات العملي اً سنوياً للكلي ة أالف جنيھ ة وثماني ت النظري
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نظير توفير فرصة تعليمية جديدة بالجامعات المصرية ، وإذا سمحت اللوائح 
 ".الداخلية للكليات بذلك

 
دكتور ) ١٠١( يد ال اب الس م / كت ة ودع ات اإلداري م المعلوم ز نظ دير مرك م

ة ن ھيئ دم م ب المق أن الطل رار بش اذ الق ة  اتخ ة اإلداري الرقاب
ة  دريس بغرض وضع آلي ة الت ات أعضاء ھيئ السترجاع قاعدة بيان

 .لفرز الكوادر والقيادات المرشحين لشغل المناصب القيادية
 القرار: 

ة  اء ھيئ ات أعض ودة بيان ين ج تكمال وتحس ي اس ة عل س الموافق رر المجل ق
ات الم ة بالجامع ات اإلداري م المعلوم ات نظ د بيان دريس بقواع اً الت جلة حالي س

ة  ادات المرشحين لشغل المناصب القيادي وادر والقي وذلك لوضع آلية لفرز الك
 .السترجاع ھذه البيانات بشكل دوري عند الحاجة إليھا

 
دكتور ) ١٠٢( تاذ ال يد األس ابي الس اد / كت ا لإلتح ة العلي يس اللجن ب رئ نائ

وي اة الس ة قن دكتور جامع تاذ ال يد األس ات والس س الرياضي للجامع
ر  ات المصرية العاش باب الجامع بوع ش يم أس تعداد لتنظ أن االس بش

 .٢٠١٥خالل األجازة الصيفية 
 القرار: 

ف : أوالً  طة بمختل دعم األنش ات ل باب الجامع ابيع لش ة أس ى إقام ة عل الموافق
 :الجامعات في كافة المجاالت وتشمل

اة الس) ١(        ة قن ر بجامع رية العاش ات المص باب الجامع بوع ش ويس أس
ازة الصيفية أغسطس  ق  ٢٠١٥خالل األج وم المواف ي نفس الي ف

طس  ي أغس دأ ف ذي ب دة ال ويس الجدي اة الس روع قن اح مش الفتت
٢٠١٤. 

 .أسبوع الفتيات الجامعيات بجامعة المنصورة) ٢(       
 .أسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة سوھاج) ٣(       
 .عة المنياأسبوع الكليات المتخصصة بجام) ٤(       
 ً ة : ثانيا ة األنشطة الطالبي ى كاف ة األول اول األسابيع الثالث ون، مسرح، (تتن فن

 ).الخ......... كورال، علوم، رياضة، جوالة ومرشدات
 ً ة : ثالثا تخضع جميع ھذه األسابيع لإلشراف العام للجنة العليا لألنشطة الطالبي

 .واالتحاد الرياضي المصري للجامعات
 
ا كتاب ج) ١٠٣( اً فيم امعة الزقازيق بشأن تشكيل لجنة ثالثية للتحقيق إداري

دكتور  تاذ ال يد األس ي الس ب إل ازيق / نس ة الزق يس جامع ب رئ نائ
 .لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 القرار: 
 ـ:قرر المجلس تشكيل لجنة من كل من السادة
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 الدرجة االسم
 رئيس جامعة كفر الشيخ ماجد القمري/ د .أ
 رئيس جامعة دمنھور حاتم صالح الدين الدسوقي /د .أ
 رئيس جامعة مدينة السادات صالح البالل/ د .أ

حامد عطية محمد / وذلك للتحقيق إدارياً فيما نسب إلي السيد األستاذ الدكتور 
 ).نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة(سيد أحمد 

 
ئون) ١٠٤( ذكرة إدارة الش ات  م ى للجامع س األعل ة المجل ة بأمان القانوني

بشأن كتاب ھيئة النيابة اإلدارية نيابة التعليم العالي والبحث العلمي 
اء  ٢٠١٢لسنة ) ٣٦١(بشأن القضية رقم  تعليم عالي المرفوعة بن

ة من السيد  ي الشكوى المقدم د مصطفي ـ / عل راھيم أحم د إب أحم
ومي د الق ان بالمعھ ة ث ب شئون إداري ابع  كات ايرة الت اس والمع للقي

د بصرف  ام المختصين بالمعھ لوزارة البحث العلمي لتضرره من قي
ة كشوف وإحصاء  ائمين بمراجع مكافئات لمندوب وزارة المالية الق
ن  ك م ابات وذل الء الحس ابات وك دير الحس ن م ل م م ك د وھ المعھ

 .ميزانية المعھد
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الموضوع
 
اب وز) ١٠٥( دارس كت ي م ة خريج دي أحقي أن م الي بش يم الع ارة التعل

ا  وم والتكنولوجي ي العل وقين ف ي  STEM SCHOOLSالمتف ف
دة  زة والساعات المعتم رامج المتمي نح للدراسة للب الحصول على م
ب  تر بط امج مانشس ه برن ا يمنح وة بم ة أس ات الحكومي بالكلي

الب الث ن ط ه م دمين ل ن المتق ل م رة األوائ ورة للعش ة المنص انوي
 .العامة المصرية

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ا ١ وم والتكنولوجي ي العل وقين ف دارس المتف ي م ة خريج  STEMـ أحقي
Schools  زة والساعات البرامج المتمي ي منح للدراسة ب في الحصول عل

 .المعتمدة بكليات جامعة المنصورة
ا ير٢ اذ م ه مناسباً في ـ إحالة الموضوع إلي السادة رؤساء الجامعات التخ ون

 .ھذا الشأن
 
يم ) ١٠٦( ات التعل ي كلي ول لخريج اب القب تح ب ة ف دي إمكاني ي م ر ف النظ

ة  يم الصناعي(الصناعي والتربي ام ) شعبة التعل لاللتحاق  ٢٠١٤ع
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ام الجامعي   ٢٠١٤بكليات الھندسة للمعاھد العالية الھندسية في الع
 .أسوة بالدفعات السابقة ٢٠١٥/ 

 القرار: 
رر المج ي ق ة عل دم الموافق س ع يم ل ات التعل ي كلي ول لخريج اب القب تح ب ف

ة  ناعي والتربي ناعي(الص يم الص عبة التعل ام ) ش ات  ٢٠١٤ع اق بكلي لاللتح
 .٢٠١٥/  ٢٠١٤الھندسة للمعاھد العالية الھندسية في العام الجامعي 

 
تاذ ) ١٠٧( يد األس اب الس الي / كت يم الع وزارة التعل يم ب اع التعل يس قط رئ

دكتور المر الوادي / فق به كتاب السيد األستاذ ال ة اآلداب ب د كلي عمي
اء  الجديد بشأن النظر في مدي إمكانية تحويل بعض الطالب من أبن
الوادي  ة اآلداب ب ي كلي ر إل ة األزھ دين بجامع د المقي وادي الجدي ال

 .الجديد جامعة أسيوط في ضوء عدم ممانعة الكلية من قبولھم
 القرار: 

س إح رر المجل دكتور ق تاذ ال يد األس ي الس وع إل ة الموض ة / ال يس جامع رئ
 .أسيوط

 
دكتور ) ١٠٨( تاذ ال يد األس اب الس ئون / كت وان لش ة حل يس جامع ب رئ نائ

ادة  ة تطبيق الم ) ١٧٠(التعليم والطالب بشأن االستفسار عن أحقي
ي طالب سوري الجنسية محول عن  ات عل من قانون تنظيم الجامع

لوافدين ـ من جامعة اليرموك الخاصة بسوريا طريق اإلدارة العامة ل
 .إلي كلية الھندسة بالمطرية

 القرار: 
 .قرر المجلس عدم الموافقة علي تحويل الطالب المذكور

 
واء أ) ١٠٩( د بشأن طلب .النظر في كتاب السيد الل وادي الجدي ح محافظ ال

ة  ي الثانوي تثناء الطالب الحاصلين عل ديم(اس ام ق وادي ) نظ ن ال م
يد ـ لاللتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط فرع الوادي الجد

 .الجديد
 القرار: 

نظام (استثناء الطالب الحاصلين علي الثانوية قرر المجلس عدم الموافقة على 
رع ) قديم من الوادي الجديد ـ لاللتحاق بكلية التربية الرياضية جامعة أسيوط ف

 .الوادي الجديد
 
يم بشأن النظر في تخصيص /  د.كتاب السيد أ) ١١٠( ة والتعل ر التربي وزي

ة  رية التابع ل المص دارس الني ي م تقلة لخريج ة مس بة مرن نس
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رية  ة المص ات الحكومي اق بالجامع يم لاللتح وير التعل ندوق تط لص
 .أسوة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

 القرار: 
ة مستقلة ل ى تخصيص نسبة مرن لطالب الحاصلين قرر المجلس الموافقة عل

ل المصرية لاللتحاق  دارس الني ة من م علي الشھادة الثانوية المصرية الدولي
رر  بالجامعات الحكومية ، على أن تحسب تلك النسبة على أساس األعداد المق
ات  ات بالجامع ة الكلي ة المصرية في كاف ة العام قبولھا سنوياً من حملة الثانوي

وزارة ة ل د التابع ة والمعاھ اً  الحكومي اتھا طبق ع تخصص الي بجمي يم الع التعل
دد الصحيح  ي الع دد إل ر كسر الع ع جب ة م ة والشروط المطلوب واد المؤھل للم

 .األعلى
 
واء أ) ١١١( يد الل اب الس ي كت ر ف أن / ح .النظ د بش وادي الجدي افظ ال مح

ى  ة األول ن الفرق د م وادي الجدي اء ال ن أبن الب م ل بعض الط تحوي
زھر بالقاھرة إلي كلية الزراعة فرع الوادي بكلية الزراعة جامعة األ

ي  د المسافة التي تصل إل م  ٨٠٠الجديد بجامعة أسيوط نظراً لبع ك
 .بين الوادي الجديد والقاھرة

 القرار: 
دكتور  تاذ ال يد األس ي الس وع إل ة الموض س إحال رر المجل ة / ق يس جامع رئ

 .أسيوط
 
ا محافظ البح/ ح .النظر في طلب السيد اللواء أ) ١١٢( ر األحمر المتضمن م

 :يلي
اء حاليب وشالتين(زھرة محمود كامل / ـ استثناء الطالبة            ) من أبن

ام  ة ع ة العام ي الثانوي وع  ٢٠١٤الحاصلة عل درجة  ٣٩٠بمجم
بة  ب % ٩٥.١٢بنس ة الط ا بكلي وع وإلحاقھ رط المجم ن ش م

 .البشري بإحدى الجامعات المصرية
دد             تثناء ع اً  ١٥ـ اس ب وشالتين(طالب اء حالي المرشحين ) من أبن

ة  ة التربي ي كلي ويلھم إل وع وتح رط المجم ن ش ة م ات مختلف لجھ
 .بمدينة الغردقة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

ود كامل / ـ استثناء الطالبة           اء حاليب وشالتين(زھرة محم الحاصلة ) من أبن
% ٩٥.١٢درجة بنسبة  ٣٩٠بمجموع  ٢٠١٤علي الثانوية العامة عام 

ات  دى الجامع ري بإح ب البش ة الط ا بكلي وع وإلحاقھ رط المجم ن ش م
 .المصرية

دد            تثناء ع اً  ١٥ـ اس ب وش(طالب اء حالي ن أبن ات ) التينم حين لجھ المرش
 .مختلفة من شرط المجموع وتحويلھم إلي كلية التربية بمدينة الغردقة
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رئيس جامعة جنوب الوادي المتضمن / تاذ الدكتور كتاب السيد األس) ١١٣(
وفير  ٢٠١٤/  ٨/  ٢٥موافقة مجلس الجامعة بتاريخ  بشأن كيفية ت

ة  دمات التعليمي التين(الخ ب وش س ) حالي رار المجل وء ق ي ض ف
 .في ھذا الشأن ٢٠١٤/  ٧/  ١٤األعلى للجامعات الصادر بتاريخ 

 القرار: 
 ـ:قرر المجلس ما يلي

اد ـ مرسي (الب أبناء المنطقة اإلدارية إعفاء ط: أوالً  حاليب وشالتين ـ أبو رم
م دن ) عل ررة والم ة المق وم الجامعي ن الرس ر م ر األحم ة البح بمحافظ

ك ) اإلقامة والتغذية(الجامعية  ة وذل ات الجامع وبيس بكلي واشتراكات األت
 .خصماً من صندوق التكافل بالجامعة

 ً  ـ:الموافقة على ما يلي: ثانيا
 ـ:يل لجنة تتكون من السادةتشك) ١

 العضوية الدرجة االسم
نائب رئيس الجامعة لشئون  حفني إسماعيل محمد/ د .أ

 التعليم والطالب
 ً  رئيسا

محفوظ عبد الستار أبو / د .أ
 الفضل

القائم بأعمال عميد كلية التربية 
 بالغردقة

 عضواً 

 .عضوا من كلية التربية بقنا
 .بية بالغردقةعضوا من كلية التر          

تقوم اللجنة بمتابعة اإلمكانيات المادية والبشرية بالتنسيق مع السيد اللواء  )٢
اء /  رح إنش ات المقت اكن والكلي د األم ك لتحدي ر وذل ر األحم افظ البح مح

 .فصول لھا
ي ) ٣  وادي إل ة جنوب ال ة من جامع و (يتم الخروج قافل حاليب وشالتين ـ أب

اد ة تشمل المجاالت اآلت) رم ة ـ رياضية ـ (ي ة بيطري ة بشرية ـ طبي طبي
 .٢٠١٤/  ٩/  ٦ـ٤في الفترة من ) ثقافية ـ اجتماعية ـ تمريض

 
 . MBAالضوابط الخاصة بمعادلة شھادة ) ١١٤(

 القرار: 
 ـ:قرر المجلس ما يلي 

ھادة ١ ة ش وابط معادل ق ض ى  MBAـ تطبي س األعل رار المجل واردة بق ال
علي الحاصلين  ٢٠١٤/  ١٠/  ٣٠ريخ بتا) ٦٢٢(للجامعات بجلسته رقم 

 .علي ھذه الشھادة من الجامعات الحكومية
ارة لتتوافق مع ٢ ات التج وائح كلي ـ مخاطبة السادة رؤساء الجامعات بتعديل ل

 .الضوابط المشار إليھا
 
رطة ـ وزارة ) ١١٥( ة الش ا أكاديمي ي تمنحھ دبلومات الت ة بعض ال معادل

ة ـ ج دبلومات ال.م.الداخلي ات ع بال ا الجامع ي تمنحھ اظرة الت من
 .المصرية
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 القرار: 
اريخ   ١١/  ٢٥قرر المجلس الموافقة علي توصية لجنة المعادالت بجلستھا بت

 ـ:وھي ٢٠١٤/ 
ة الدراسات ) األمن العام(معادلة دبلوم : أوالً  الذي تمنحه أكاديمية الشرطة كلي

ا ـ ج  ا .م .العلي دبلوم الدراسات العلي وم الجنائي(ع ب ذي تمنحه ) ةالعل ال
م  ات رق يم الجامع انون تنظ عة لق رية الخاض ات المص نة  ٤٩الجامع لس

 .والئحته التنفيذية من كليات الحقوق بھا ١٩٧٢
 ً ا وم : ثاني ة دبل ي(معادل ل المجتمع ان والتواص وق اإلنس ه ) حق ذي تمنح ال

ا .م.أكاديمية الشرطة ـ كلية الدراسات العليا ـ ج دبلوم الدراسات العلي ع ب
الذي تمنحه الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم ) ق اإلنسانحقو(

م  ات رق نة  ٤٩الجامع وق  ١٩٧٢لس ات الحق ن كلي ة م ه التنفيذي والئحت
 .بھا

 ً ا وم : ثالث ة دبل ي(معادل الم األمن ة ) اإلع رطة كلي ة الش ه أكاديمي ذي تمنح ال
ا ـ ج ذي تمنحه الج.م.الدراسات العلي ا ال دبلوم الدراسات العلي ات ع ب امع

م  ات رق يم الجامع انون تنظ عة لق رية الخاض نة  ٤٩المص  ١٩٧٢لس
 .والئحته التنفيذية باعتباره تخصصاً جديداً 

 ً ا وم : رابع ة دبل ة(معادل رائم المعلوماتي ة الج ة ) مكافح ه أكاديمي ذي تمنح ال
ا ـ ج ات العلي ة الدراس رطة كلي ذي .م.الش ا ال ات العلي دبلوم الدراس ع ب

ات المص ه الجامع م تمنح ات رق يم الجامع انون تنظ  ٤٩رية الخاضعة لق
 .والئحته التنفيذية باعتباره تخصصاً جديداً  ١٩٧٢لسنة 

 ً  .إخطار األكاديمية بالمالحظات الواردة في تقرير اللجنة: خامسا
 ً  .سنوات من تاريخ صدوره ٥يعمل بھذا القرار : سادسا

 
يس الجمھور) ١١٦( يد رئ ب الس دير مكت واء م يد الل اب الس أن كت ة بش ي

ة التي  درجات العلمي ادل بال راف المتب موافاته بالرأي في طلب االعت
 .تصدرھا فروع الجامعة العربية المفتوحة

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة على االعتراف المتبادل بالدرجات العلمية التي تصدرھا 

ت فروع الجامعة العربية المفتوحة بشرط االعتراف بالتعليم المفتوح بالجامعا
 .المصرية

 
دين ) ١١٧( تقرير اللجنة العليا لوضع إستراتيجية لزيادة أعداد الطالب الواف

 .بالجامعات والمعاھد المصرية
 
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ١١٨(

ول  ي قب ر ف أن النظ الي بش يم الع وزارة التعل الي ) ١٧(ب ب نيب طال
 .لكلية الطب جامعة القاھرة يرغبون في الترشح
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ادة أعداد  ةالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لوضع إستراتيجي: أوالً  لزي
ة(الطالب الوافدين بالجامعات والمعاھد المصرية  والتي تناولت ) المرفق

 :النقاط التالية
 ).لجامعية األولىفي الدرجة ا(ـ كيفية قبول الطالب الوافدين ١       
ة (ـ التقدم للجامعة ٢        ة مباشرة أو اإلدارة العام سواء عن طريق الجامع

 ).للوافدين بوزارة التعليم العالي
ر (ـ الرسوم الدراسية للوافدين ٣        والتي يتم تحويلھا سنوياً بقرار من وزي

 .التعليم العالي بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات
 .نقاط الضعف ـ٤       
داد ٥        ادة أع ذب لزي ات الج ويق وسياس رويج والتس ة الت بة لخط ـ بالنس

 :الطالب الوافدين وتتمثل فيما يلي
 .ـ مقترحات علي مستوي الدولة والوزارة           
 .ـ مقترحات علي مستوي الجامعات المصرية           
 .الوافدينـ مقترحات متعلقة بتيسير األمور علي            
 سواء إقامة داخل الجامعة أو خارج (ـ مقترحات متعلقة باإلقامة            

 ).الجامعة             
اك (ـ مقترحات متعلقة بالتغذية             ة يكون ھن أخر المدن الجامعي سواء ت

اختيار تقديم الواجبات أو عدمه ـ توفير مطعم يقدم واجبات متنوعة 
 .مختلفةوفقاً للجنسيات ال

 ً ا ول : ثاني ى قب ة عل ام لاللتحاق ) ١٧(الموافق ذا الع دمين ھ الي المتق ب نيب طال
 .بكلية الطب جامعة القاھرة وذلك في ضوء التقرير المشار إليه بعالية

 
ؤھالت ) ١١٩( ى م لين عل ن الحاص يج م اء دول الخل ب أبن د طل أن تزاي بش

ب ا ب ام الدراسات العلي دھم بأقس ول قي ا لقب ية علي ات دراس عض الكلي
ا  ازيق ، طنط ا ، الزق ا بنھ ة وأبرزھ ة اإلقليمي ات الحكومي بالجامع
ن  تفادة م دكتوراه لالس تير وال ي الماجس ى درجت ك للحصول عل وذل

 .المردود اإليجابي لذلك على مواقعھم الوظيفية ببالدھم
 القرار: 

دين موسي / قرر المجلس تكليف السيد األستاذ الدكتور  ال ال د جم أستاذ (أحم
ة ات القانوني اع الدراس ة قط يس لجن ورة ورئ ة المنص وق جامع ة الحق ) بكلي

ات  ارة كلي ة لزي ة قطاع الدراسات القانوني بتشكيل لجنة ثالثية من أعضاء لجن
ات  ي وجه الخصوص بجامع ارة عل وق والتج ا(الحق ازيق ، طنط ا ، الزق ) بنھ

ري ة والبش ات المادي د اإلمكاني ادة وتحدي ة واإلف ام بالدراس ا للقي ة وموافاتن
 .بالتقارير في ھذا الشأن
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الي بشأن ) ١٢٠( يم الع ر التعل كتاب السيد األستاذ رئيس قطاع مكتب وزي
ب  اص بطل ين والخ ة التطبيقي ام نقاب ب ع دكتور نقي يد ال اب الس كت

م  ادتين رقمي  ١٩٧٤لسنة  ٦٧تطبيق القانون رق ) ٥٢و ٥١(والم
اً أنھا المورد من القانون بخصوص تحصيل دمغات النقابة وخصوص

 .الوحيد واألساسي لصندوق المعاشات
 القرار: 

اب  اً بكت س علم يط المجل يم أح ر التعل ب وزي اع مكت يس قط تاذ رئ يد األس الس
ين والخاص بطلب  ة التطبيقي دكتور نقيب عام نقاب العالي بشأن كتاب السيد ال

 من القانون) ٥٢و ٥١(والمادتين رقمي  ١٩٧٤لسنة  ٦٧تطبيق القانون رقم 
د واألساسي  ورد الوحي ا الم ة وخصوصاً أنھ ات النقاب بخصوص تحصيل دمغ

 .لصندوق المعاشات
 
 .تقييم أوضاع التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية) ١٢١(

 القرار: 
 :قرر المجلس تشكيل لجنة لتقييم أوضاع التعليم المفتوح من كل من السادة

 الدرجة االسم
 يس جامعة بني سويفرئ أمين السيد أحمد لطفي/ د .أ
 رئيس جامعة طنطا عبد الحكيم عبد الخالق خليل/ د .أ
 رئيس جامعة عين شمس حسين محمد أحمد عيسي/ د .أ
 رئيس جامعة حلوان ياسر حسني محمد صقر/ د .أ
 رئيس جامعة القاھرة جابر جاد نصار/ د .أ
 رئيس جامعة أسيوط محمد عبد السميع عيد/ د .أ

 
اب ال) ١٢٢( يم كت ر التعل ب وزي ئون مكت ة لش يس اإلدارة المركزي يد رئ س

ا ورد .العالي بشأن كتاب السيد اللواء أ وزراء بشأن م ح أمين عام مجلس ال
من السيد وزير الدولة لشئون البيئة بالتوصية بعدم تنظيم أي ورش عمل أو 
داخل  ي ال ويس ف اة الس ة بقن اريع التنمي ة بمش ؤتمرات خاص دوات أو م ن

 .ال بعد التنسيق مع ھيئة قناة السويسوالخارج إ
 القرار: 

ر السيد رئيس اأحيط المجلس علماً بكتاب           ة لشئون مكتب وزي إلدارة المركزي
ا .التعليم العالي بشأن كتاب السيد اللواء أ ح أمين عام مجلس الوزراء بشأن م

ش عمل ورد من السيد وزير الدولة لشئون البيئة بالتوصية بعدم تنظيم أي ور
داخل  ي ال ويس ف اة الس ة بقن اريع التنمي ة بمش ؤتمرات خاص دوات أو م أو ن

 .والخارج إال بعد التنسيق مع ھيئة قناة السويس
 
دكتور ) ١٢٣( د ـ األستاذ / بشأن ضم السيد األستاذ ال حسين مصطفي خال

الي  يم الع المتفرغ بمعھد األورام القومي جامعة القاھرة ووزير التعل
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ة للبح ى والدول س األعل وية المجل ي عض بق ـ إل ي األس ث العلم
 .للجامعات من الخارج

 القرار: 
حسين مصطفي خالد ـ / ضم السيد األستاذ الدكتور قرر المجلس الموافقة على 

الي  يم الع ر التعل اھرة ووزي ة الق ومي جامع د األورام الق رغ بمعھ األستاذ المتف
ي عضوية المجل ات من والدولة للبحث العلمي األسبق ـ إل ى للجامع س األعل

 .ولمدة سنتين قابلة للتجديد ٢٠١٤/  ١٢/  ٢٨اعتبارا من  الخارج
 
الي بصفته ) ١٢٤( بشأن دعوة السيد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم الع

س  اون للمجل الب، المع يم والط ئون التعل ى لش س األعل ي المجل إل
 .األعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته

 القرار: 
ى قرر ا ة عل يم لمجلس الموافق وزارة التعل يم ب دعوة السيد رئيس قطاع التعل

اون للمجلس  يم والطالب، المع العالي بصفته إلي المجلس األعلى لشئون التعل
 .األعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته

 
م ) ١٢٥( م ) ٧(بشأن تفعيل المادة رق انون رق ة للق  ٤٩من الالئحة التنفيذي

ى بشأن تنظ ١٩٧٢لسنة  يم الجامعات في إطار عمل المجلس األعل
 .للدراسات العليا والبحوث المعاون للمجلس األعلى للجامعات

 القرار: 
من الالئحة التنفيذية للقانون ) ٧(تفعيل المادة رقم قرر المجلس الموافقة على 

ى  ١٩٧٢لسنة  ٤٩رقم  ات في إطار عمل المجلس األعل بشأن تنظيم الجامع
ا و ات العلي اتللدراس ى للجامع س األعل اون للمجل وث المع من  البح ا يض بم

تحقيق أھدافھا وصوالً لمستوي جودة العملية التعليمية والبحثية في الجامعات 
 .المصرية إلي نظيرتھا في الدول المتقدمة

 
ة ) ١٢٦( ة الطالب ي رغب ر ف ن / النظ تثنائھا م ي اس الل ف راھيم ج رة إب أمي

ار ي اختب ة ف درجات المطلوب وع ال دى  Sat ١ مجم ا بإح وقبولھ
ة  الي الخاص يم الع ات التعل وم ( مؤسس ة للعل ة العربي األكاديمي

 .نظراً لظروفھا المرضية) والتكنولوجيا والنقل البحري
 القرار: 

أميرة إبراھيم جالل في استثنائھا / الطالبة قرر المجلس الموافقة على استثناء 
ار  ة في اختب درجات المطلوب ا بإحدى مؤسسات وقب Sat ١من مجموع ال ولھ

ة  الي الخاص يم الع ل ( التعل ا والنق وم والتكنولوجي ة للعل ة العربي األكاديمي
 .نظراً لظروفھا المرضية) البحري
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ا ) ١٢٧( النظر في معادلة درجة الماجستير في العلوم العسكرية التي تمنحھ
 .ع.م.كلية القادة واألركان وزارة الدفاع ج

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ا ـ الموافقة علي ١ وم العسكرية التي تمنحھ ة درجة الماجستير في العل معادل
ادة  – ع.م.كلية القادة واألركان وزارة الدفاع ج ا لنص الم والممنوحة طبق

م ) ١٦( انون رق ن الق نة  ٩٤م ادة  ١٩٧٥لس ة الق يم كلي اص بتنظ الخ
ات المصرية الخاض) واالركان  ا الجامع عة بدرجة الماجستير التي تمنحھ

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 .سوات من تاريخ صدروه٥ـ يعمل بھذا القرار لمدة ٢

 
ا ) ١٢٨( ة الدراسات العلي النظر في معادلة درجة الدكتوراه التي تمنحھا كلي

 .ع. م . في علوم الشرطة بأكاديمية الشرطة ج 
 القرار: 

اريخ قرر المجلس الموافقة على   ١٢/  ٢٣توصية لجنة المعادالت بجلستھا بت
 :والتي تمثل فيما يلي ٢٠١٤/ 
ة الشرطة ـ ١ ا أكاديمي ـ معادلة درجة الدكتوراه في علوم الشرطة التي تمنحھ

ة .م.كلية الدراسات العليا ـ ج وم اإلداري ع ـ في مجالي العلوم الجنائية والعل
ا الج ي تمنحھ دكتوراه في الحقوق الت ات المصرية الخاضعة بدرجة ال امع

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة  ٤٩لقانون تنظيم الجامعات رقم 
ة الشرطة ـ ٢ ا أكاديمي ـ معادلة درجة الدكتوراه في علوم الشرطة التي تمنحھ

دكتوراه .م.كلية الدراسات العليا ـ ج ة ـ بدرجة ال ع ـ في مجال العلوم األمني
م التي تمنحھا الجامعات المصرية الخاض  ٤٩عة لقانون تنظيم الجامعات رق

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة 
 .سنوات من تاريخ صدوره ٥ـ يعمل بھذا القرار لمدة ٣

 
 
ر ) ١٢٩( ة ناص ا أكاديمي ي تمنحھ ة الت درجات العلمي ة ال ي معادل ر ف النظ

 .ع.م.العسكرية ج
 القرار: 

ا  ١٢/  ٢٣ريخ قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة المعادالت بجلستھا بت
 :والتي تتمثل فيما يلي ٢٠١٤/ 
ة ناصر ١ ا أكاديمي ي تمنحھ كرية الت وم العس ي العل ة ف ة الزمال ة درج ـ معادل

دفاع ـ ج  ا ـ وزارة ال والمسبوقة بدرجة الماجستير . م ع .العسكرية العلي
ع أو ما .م.في العلوم العسكرية من كلية القادة واألركان ـ وزارة الدفاع ـ ج

انون  يعادلھا بدرجة الدكتوراه التي تمنحھا الجامعات المصرية الخاضعة لق
م  ات رق يم الجامع نة  ٤٩تنظ داد  ١٩٧٢لس رط إع ة بش ه التنفيذي والئحت

نتين تحت  ل عن س رة ال تق ي فت ي التخصص ف وراه ف الة دكت ب رس الطال
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ا  از مناقشتھا بنجاح واعتمادھ ور واجتي واء دكت ور أو ل إشراف أستاذ دكت
ي من مجلس أك اديمية ناصر العسكرية العليا ، علي أن تعرض كل حالة عل

 .حدة وبصفة شخصية علي لجنة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات
 
ة ناصر ٢ ا أكاديمي ي تمنحھ كرية الت وم العس ي العل ة ف ة الزمال ة درج ـ معادل

ع وغير المسبوقة بدرجة الماجستير .م.العسكرية العليا ـ وزارة الدفاع ـ ج
ع أو ما .م.لعلوم العسكرية من كلية القادة واألركان ـ وزارة الدفاع ـ جفي ا

عة  رية الخاض ات المص ا الجامع ي تمنحھ تير الت ة الماجس ا بدرج يعادلھ
م  ات رق يم الجامع انون تنظ نة  ٤٩لق رط  ١٩٧٢لس ة بش ه التنفيذي والئحت

شھور تحت إشراف  ٩إعداد بحث تكميلي في تخصص في فترة ال تقل عن 
اده من مجلس  أستاذ دكتور أو لواء دكتور واجتياز مناقشته بنجاح واعتم

دة  ى ح ة عل ل حال رض ك ي أن تع ا ، عل كرية العلي ر العس ة ناص أكاديمي
 .وبصفة شخصية علي لجنة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات

 
ة ٣ ا أكاديمي وم العسكرية التي تمنحھ ـ معادلة درجة دكتوراه الفلسفة في العل

دفاع ـ جناصر الع ع ـ بدرجة .م.سكرية العليا ـ كلية الحرب العليا ـ وزارة ال
يم  انون تنظ عة لق رية الخاض ات المص ا الجامع ي تمنحھ دكتوراه الت ال

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم 
 
ا ٤ ي تمنحھ ة الت تراتيجية القومي ي اإلس فة ف وراه الفلس ة دكت ة درج ـ معادل

ة ناصر العسك دفاع ـ أكاديمي وطني ـ وزارة ال دفاع ال ة ال ا ـ كلي رية العلي
عة .م.ج رية الخاض ات المص ا الجامع ي تمنحھ دكتوراه الت ة ال ع ـ بدرج

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة  ٤٩لقانون تنظيم الجامعات رقم 
 .سنوات من تاريخ صدوره ٥ـ يعمل بھذا القرار لمدة ٥

 
ة ل) ١٣٠( ة الرقمي تراكات المكتب د اش د تجدي رية بقواع ات المص لجامع

ة وأدوات  ب والمراجع اإللكتروني ة والكت دوريات العلمي ات وال البيان
 .٢٠١٥البحث لعام 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ات ١ د البيان رية بقواع ات المص ة للجامع ة الرقمي تراكات المكتب د اش ـ تجدي
ث ل ة وأدوات البح ع اإللكتروني ب والمراج ة والكت دوريات العلمي ام وال ع

ات  ٢٠١٥ دة بيان افة قاع ويض نقص  Wiley Black Wellوإض لتع
د  الء قواع ين وك ة ب ة دولي ة عام رح ممارس الل ط ن خ ك م المصادر وذل

 .البيانات والناشرين خارجيا وداخليا
 
ات ٢ دة بيان تراك بقاع ل االش ة  Science Directـ تأجي اع تكلف راً الرتف نظ

ة االشتراك ومحدودية الموارد المالية الم تاحة في ضوء االرتباطات المالي
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اط  ي االرتب الواردة من الجامعات الراغبة في االشتراك وتعذر الحصول عل
 .مليون جنيه ١٥الخاص بوحدة إدارة المشروعات البالغ قيمته 

 
ة منفصلة ٣ ة لطرح ممارسة عام ة الالزم وارد المالي وفير الم د سبل ت ـ تحدي

ات  ة  Science Directلتجديد االشتراك بقاعدة بيان ة تقديري  ٢١بموازن
 .مليون جنيه

 
 
 

 أمين المجلس األعلى للجامعات                      وزير التعليم العالي
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

 د الخالقالسيد أحمد أحمد عب/ د .أشرف محمود حاتم                   أ/ د .أ
 


