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 قرارات 
 المجلس األعلى للجامعات 

 )٢٨/٣/٢٠١٥(بتاريخ ) ٦٢٧(الجلسة رقم 
 
ات) ١( ى للجامع م  المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعل الجلسة رق

 .٢/٢٠١٥/ ٢٨بتاريخ ) ٦٢٦(
 القرار: 

م  ) ٦٢٦(المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلسته رق
 .٢٨/٢/٢٠١٥بتاريخ 

 
 اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة  * 
 .٢٤/٣/٢٠١٥بتاريخ  ١٧رقم    

 القرار: 
م  اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب ات الجلسة رق  ١٧المجلس األعلى للجامع

 . ٢٤/٣/٢٠١٥بتاريخ 
 

تقبلية ) ٢٧( ات المس ز الدراس الق مرك أن إغ اھرة بش ة الق راح جامع اقت
 .تابع إلدارة الجامعة) مركز ذو طابع خاص(
 القرار: 

ابع (قرر المجلس الموافقة علي إغالق مركز الدراسات المستقبلية  مركز ذو ط
 .معة القاھرةتابع إلدارة جا) خاص

 
دة ذات ) ٢٨( ة كوح ة البيئ ز خدم اء مرك أن إنش اھرة بش ة الق راح جامع اقت

 .طابع خاص يتبع كلية العلوم بالجامعة واعتماد الئحته األساسية
 القرار: 

رر  ة ق ز خدم ية لمرك ة األساس اد الالئح اء واعتم ي إنش ة عل المجلس الموافق
 ).ذات طابع خاص كوحدة(البيئة يتبع كلية العلوم بجامعة القاھرة

 
ادتين ) ٢٩( نص الم ديل ب راء تع اھرة إج ة الق راح جامع ) ٣٦،٣٠(اقت

ات  بات والمعلوم ة الحاس ة لكلي ة الداخلي واردتين بالالئح ة (ال مرحل
 .بنظام الساعات المعتمدة) الدراسات العليا

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

ادتين ١ ة ا) ٣٦،٣٠(ـ إجراء تعديل بنصي الم ة لكلي واردتين بالالئحة الداخلي ل
اھرة  ة الق ا(الحاسبات والمعلومات ـ جامع ة الدراسات العلي ام ) مرحل بنظ
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اعات  دة الس ة المعتم الة العلمي ة للرس دة الزمني ى للم د األدن يح الح لتوض
 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
م كت) ٣٦( ادة رق من ) ٣٣(اب جامعة القاھرة بشأن الموافقة على تعديل الم

ة  ة بالجامع ة الھندس ة لكلي ة الداخلي الوريوس(الالئح ة البك ) مرحل
 .بنظام الساعات المعتمدة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

   معة من الالئحة الداخلية لكلية الھندسة بالجا) ٣٣(ـ تعديل المادة رقم ١        
 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة البكالوريوس(           
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ادتين ) ٤٠( ص الم ديل ن اھرة تع ة الق راح جامع ة ) ١٦،٩(اقت ن الالئح م

ام  ا بنظ الداخلية لكلية العالج الطبيعي بالجامعة مرحلة الدراسات العلي
 .الساعات المعتمدة

 لقرارا: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

ادتين ١ ديل نص الم ة العالج الطبيعي ) ١٦،٩(ـ تع ة لكلي من الالئحة الداخلي
اھرة  ة الق ا(جامع ة الدراسات العلي ك ) مرحل دة وذل ام الساعات المعتم بنظ

 .علي النحو المبين بمذكرة الجامعة
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ي قسم طب ) ٥٠( ة إل ر مسمي طب العائل اقتراح جامعة القاھرة بشأن تغيي

 .األسرة بكلية الطب بالجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
 ـ تغيير مسمي طب العائلة إلي قسم طب األسرة بكلية الطب ـ جامعة ١

 .القاھرة    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ين ) ٥٢( ت ب ي تم ة الت ه بالمقابل م تناول ا ت أن م ة بش اب وزارة الخارجي كت

يد  ر والس ي الجزائ ة ف ر العربي ة مص فير جمھوري يد س د / الس محم
 .مباركي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري

 القرار: 
الي للتواصل  يم الع قرر المجلس الموافقة علي تعيين نقطة اتصال بوزارة التعل

ئو ع المس يد م راح الس ة اقت ي إمكاني تقبالً ف ر مس ريين للنظ ر / لين الجزائ وزي
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التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري بعقد اجتماعات مصرية جزائرية تضم 
ديم  ة لتق الي الجزائري ممثلين عن المجلس األعلى للجامعات ووزارة التعليم الع

رامج ا اد األوروبي مقترحات للجانب األوروبي لالستفادة المشتركة من ب التح
ك بالتنسيق مع السيد  ات / المخصصة للبحث العلمي، وذل رئيس قطاع العالق

 . الثقافية
 
ع ) ٥٧( ا لوض ة العلي ائي للجن ر النھ أن التقري ا بش ة طنط اب جامع كت

د  ات والمعاھ دين بالجامع الب الواف داد الط ادة أع تراتيجية لزي إس
 .المصرية

 القرار: 
س المواف          رر المجل ع ق ا لوض ة العلي ائي للجن ر النھ اد التقري ي اعتم ة عل ق

 .إستراتيجية لزيادة أعداد الطالب الوافدين بالجامعات والمعاھد المصرية
 
دكتور ) ٥٩( تاذ ال يد األس اب الس ي كت ر ف ة / النظ اع التربي ة قط يس لجن رئ

النوعية واالقتصاد المنزلي المتضمن أن اللجنة ليس مانع من إلحاق 
ي طالب الصم و البكم بكليات التربية والنوعية بالجامعات المصرية عل

 .أن يتم إعداد متخصصين مؤھلين للتعامل معھم
 القرار: 

اد  ة واالقتص ة النوعي اع التربي ة قط ي رأي لجن ة عل س الموافق رر المجل ق
ات  بكم بكلي المنزلي المتضمن أن اللجنة ليس مانع من إلحاق طالب الصم وال

تم إعداد متخصصين مؤھلين التربية والنوعية بالجا معات المصرية علي أن ي
 .للتعامل معھم

 
دكتور ) ٦٠( تاذ ال يد األس اب الس أن / كت ري بش ة وال وارد المائي ر الم وزي

 .الحملة القومية إلنقاذ نھر النيل
 القرار: 

دكتور  تاذ ال يد األس اب الس اً بكت س علم يط المجل ة / أح وارد المائي ر الم وزي
 .قومية إلنقاذ نھر النيلوالري بشأن الحملة ال

 
ا ) ٦١( ة مع اركة المدني ة للمش ات العربي الف الجامع دير تح يدة م اب الس كت

ات  ة دور الجامع ات ألھمي ى للجامع ع المجلس األعل اون م بشأن التع
 .ومؤسسات التعليم العالي في تنمية المجتمع

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

د١         يدة م اب الس س بكت يط المجل اركة ـ أح ة للمش ات العربي الف الجامع ير تح
ة دور  ات ألھمي ى للجامع س األعل ع المجل اون م أن التع ا بش ة مع المدني

 .الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تنمية المجتمع
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 المستشار القانوني لوزير / ـ إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور ٢
 .التعليم العالي للدراسة    

 
أمين لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن / السيد األستاذ الدكتور كتاب ) ٦٢(

ات الطب الخاصة في  الشكوى المقدمة من بعض األطباء عن بدء كلي
ا  الغ فيھ دبلوم والماجستير بمصروفات سنوية مب التسجيل لدرجة ال

 ).خمسة عشر أالف جنيھا(تصل إلي 
 القرار: 

ا ضمن بروتوكوالت قرر المجلس عدم الموافقة على التسجيل للدر اسات العلي
تثناء  ة المصرية باس ات الحكومي ات الطب الخاصة والجامع ين كلي اون ب التع
ات فقط  ك الجامع ات الخاصة وخريجي تل دين بالجامع األطباء المقيمين والمعي

من المقبولين في %) ١٠(على أال يزيد عدد المقبولين من تلك الجامعات عن 
 .بكليات الطب الحكومية األقسام المراد التسجيل فيھا

 
وث ) ٦٤( ات والبح د الدراس مي معھ ديل مس اھرة تع ة الق راح جامع اقت

 .التربوية إلي كلية الدراسات العليا للتربية
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 ـ تعديل مسمي معھد الدراسات والبحوث التربوية إلي كلية الدراسات العليا ١

 .القاھرة للتربية ـ جامعة    
 .ـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن٢

 
ة ) ٦٥( توحيد المعاملة المالية بين أساتذة الجامعات الذين أمضوا في وظيف

أستاذ عشر سنوات واستحقوا الربط المالي لنائب رئيس جامعة بشأن 
 .صرف مكافأة ساعات التدريس الزائدة عن النصاب

 القرار: 
 :يلي قرر المجلس ما

دريس ١ آت ساعات الت ـ الموافقة علي توحيد المعاملة المالية في صرف مكاف
ة أستاذ  ذين أمضوا في وظيف ات ال الزائدة عن النصاب بين أساتذة الجامع

 .عشر سنوات واستحقوا الربط المالي لنائب رئيس الجامعة
ة بالموا٢ رار وزارة المالي ى ـ يتم تنفيذ ھذا القرار ابتداءاً من صدور ق ة عل فق

 .تمويل ھذه المكافآت
 
ونس األستاذ / حفظ التحقيق مع السيد األستاذ الدكتور ) ٦٦( د ي د محم محم

ات  ة للغ المتفرغ بكلية دار العلوم جامعة القاھرة وعضو اللجنة العلمي
 .الشرقية والسالفية ولغات الشرق األقصى وآدابھا
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 القرار: 
دكتور قرر المجلس الموافقة علي إعادة السيد األس ونس / تاذ ال د ي د محم محم

ات  ة للغ ة العلمي األستاذ المتفرغ بكلية دار العلوم جامعة القاھرة وعضو اللجن
 .وآدابھا األوسطالشرقية والسالفية ولغات الشرق 

 
مذكرة إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعلى للجامعات بشأن ) ٦٩(

يد أ اب الس ة/ د .كت اء والطاق ر الكھرب اب  وزي ه كت اً ب ددة مرفق المتج
م  ة بشأن القضية رق ة شبرا الخيم ة ـ نياب ة اإلداري ة النياب  ٣٣٢ھيئ

نة  دكتور  ٢٠١٣لس تاذ ال ل األس ر قب ا أثي ة بم د / والخاص يد محم س
ات وردت  ن مخالف ابقاً م ة س ة الذري ة الطاق يس ھيئ ي رئ عيد العرب س

يد  كوى الس ف بم/ بش قر الموظ نعم األش د الم د عب د الحمي ز عب رك
 .٢٠١٢/  ١١/  ١١البحوث النووية بأبو زعبل بتاريخ 

 القرار: 
دكتور  ال السيد األستاذ ال ة لفحص أعم ة ثالثي سيد / قرر المجلس تشكيل لجن

ً (محمد سيد العربي   :من كل من السادة) رئيس ھيئة الطاقة الذرية سابقا
 الدرجة االسم

 رئيس جامعة طنطا عبد الحكيم عبد الخالق / د .أ
 رئيس جامعة الزقازيق أشرف الشيحي/ د .ا
 قائم بعمل رئيس جامعة المنيا جمال الدين علي أبو المجد/ د .أ

دكتور  ل األستاذ ال ر قب ا أثي د سعيد / وذلك إلجراء التحقيق بشأن م سيد محم
ات وردت بشكوى السيد  ة سابقاً من مخالف ة الذري / العربي رئيس ھيئة الطاق

نعم  د الم د عب د الحمي ل عب أبو زعب ة ب ز البحوث النووي األشقر الموظف بمرك
 .٢٠١٢/  ١١/  ١١بتاريخ 

 
ة ) ٧٥( رار اللجن كتاب السيد رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي بشأن ق

االستشارية االقتصادية التأكيد على ضرورة التزام كل شخص طبيعي 
ل  لعة داخ ة أو س ة خدم ة أي عير أو تحصيل قيم دم تس اري بع أو اعتب

 .مھورية مصر العربية بغير الجنيه المصريج
 القرار: 

الي بشأن  أحيط المجلس علماً بكتاب السيد رئيس قطاع مكتب وزير التعليم الع
ل شخص  زام ك ى ضرورة الت د عل ارية االقتصادية التأكي ة االستش رار اللجن ق
ل  لعة داخ ة أو س ة خدم ة أي يل قيم عير أو تحص دم تس اري بع ي أو اعتب طبيع

 .صر العربية بغير الجنيه المصريجمھورية م
 
ص ) ٧٧( دي فح ف ل ي تكتش بات الت زي للمحاس از المرك ات الجھ مالحظ

آت  ا والخاص بصرف مكاف ة طنط ة بجامع دمات التعليمي صندوق الخ
دكتور  ة للسيد األستاذ ال / عن جلسات االمتحانات الشفوية والتطبيقي
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الوات  ديل الع واب ، وتع ادة الن ا والس ة طنط يس جامع ة رئ الخاص
دكتور  تاذ ال يد األس ة للس يس الجامع ط رئ ي رب يس / وصرفھا عل رئ

دكتور  تاذ ال يد األس ة للس ادة العلمي أة الزي رف مكاف ة و ص / الجامع
دكتور  تاذ ال يد األس دة للس اعات الزائ أة الس ة ومكاف يس الجامع / رئ

 .رئيس جامعة طنطا والسادة النواب
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
د ١ اريخ ـ التأكي دة بت ته المنعق ابق الصادر بجلس راره الس ي ق /  ١٢/  ١١عل

 :والمتضمن ما يلي ٢٠١٢
 ـ أحقية السادة رؤساء الجامعات في صرف بدل الزيادة العلمية المقررة     

 قانوناً بشرط القيام الفعلي بھذا العمل وما يتطلبه من االلتقاء بالطالب       
 .بصفة دورية      

 ئيس الجامعة ونوابه في تعديل قيمة العالوة الخاصة بعد شغله ـ أحقية ر    
 لھذه الوظيفة باعتبار أن ذلك يمثل تعيينا جديداً منفصل عن ترقياته       
 .ودرجاته الوظيفية بالجامعة      
دكتور ٢ تاذ ال يد األس ى رأي الس ة عل وزير / ـ الموافق انوني ل ار الق المستش

 :ما يلي التعليم العالي والذي يتضمن
ات ١      آت جلس بات لمكاف زي للمحاس از المرك ات الجھ بة لمالحظ ـ بالنس

دكتور  ة / االمتحانات الشفوية والتطبيقية للسيد األستاذ ال رئيس جامع
طنطا ،فھو بمثابة مكافأة جراء اإلشراف العام علي أداء االمتحانات وال 

ات امتحان ه جلس ا ورد بأن أة م ذه المكاف ة ھ ن طبيع ر م فوية يغي ات ش
ات  اء الجامع ادة رؤس ق الس ن ح آت م د المكاف ك تع ي ذل اءا عل وبن

 .ونوابھم علي أن يكون مرة واحدة وليس بقدر عدد كليات الجامعة
م صرفة للسادة ٢     ا ت از المركزي للمحاسبات لم ـ  بالنسبة لمالحظات الجھ

ن  دة ع اعات الزائ أة الس ن صرف مكاف ا م ة طنط اء جامع واب رؤس ن
 .قد تم الصرف بناءا علي سند قانونيالنصاب ف

ادة ٣     أة الزي ـ  بالنسبة لمالحظات الجھاز المركزي للمحاسبات بصرف مكاف
دكتور  تاذ ال يد األس ة للس رف / العلمي ذا ص ا ، وك ة طنط يس جامع رئ

ي العالوات الخاصة  دة عن النصاب باإلضافة إل مكافأة الساعات الزائ
ل أة مقاب ة ومكاف اعات المكتبي ة  والس ان مراجع ام لج راف الع اإلش

م الصرف صحيحاً ومتفق  د ت اليزيين فق امتحانات الخاصة بالطالب الم
 .مع طبيعة العمل الذي يقوم به السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة

ل السادة           ي ك ة تنطبق عل ولذلك تعتبر ھذه المعايير بمثابة ضوابط عام
ا ل الع ث أن األص ات حي اء الجامع يم رؤس انون تنظ ق ق و تطبي م ھ

ام ال يحول  ذا األصل الع وابھم وھ ات ون الجامعات على رؤساء الجامع
وح واالنتساب  يم المفت ام التعل دون استثنائھم من البرامج الخاصة ونظ

 .إلخ... الموجه 
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رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بشأن الطالب / د .كتاب السيد أ) ٧٨(
ة الكويتيين الحاصلين علي  ة العام الدبلوم التجاري الصادر عن الھيئ

ارة  ات التج ول بكلي حين للقب ت والمرش ي ـ بالكوي يم التطبيق للتعل
امعي  ام الج ي الع ة ف ر العربي ة مص ي  ٢٠١٥/  ٢٠١٤بجمھوري عل

ة  ن اإلدارة العام ادرة ع وانين الص وائح والق اً لل ة طبق ة الثاني الفرق
 .للوافدين

 القرار: 
ة ع رر المجلس الموافق دبلوم ق ي ال ويتيين الحاصلين عل ول الطالب الك ى قب ل

ت  ة الكوي ي بدول يم التطبيق ة للتعل ة العام ن الھيئ ادر ع اري الص عبة (التج ش
بة ب ) المحاس دليل مكت اء ب ا ج ي م اءا عل ارة بن ات التج ة بكلي ة الثاني بالفرق

دبلوم  دبلوم ب ذا ال ة ھ من معامل د والمتض ات والمعاھ ول بالجامع يق القب تنس
 .د الفنية التجارية وبنفس شروط قبولھاالمعاھ

 
يم بشأن مشاركة ) ٨٠( ة والتعل ر التربي دكتور وزي راح السيد األستاذ ال اقت

ة  ة العمري ة للمرحل و األمي روع لمح ي مش ات ف الب الجامع  ١٠ط
 .سنوات فأكثر

 القرار: 
يم  ة والتعل ات ووزارة التربي ن الجامع تركة م ة مش كيل لجن س تش رر المجل ق

ة لوضع اآللي ات في مشروع لمحو األمي ات المناسبة لمشاركة طالب الجامع
 .سنوات فأكثر ١٠للمرحلة العمرية 

 
 

 أمين المجلس األعلى للجامعات                      وزير التعليم العالي
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

 السيد أحمد أحمد عبد الخالق/ د .تم                   أأشرف محمود حا/ د .أ
 

 
 


