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 قرارات 
 المجلس األعلى للجامعات

 )م٣٠/٤/٢٠١٥(بتاريخ ) ٦٢٩(الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٥/  ٣/  ٢٨بتاريخ ) ٦٢٧(
 القرار: 

م  ) ٦٢٧(المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٠١٥/  ٣/  ٢٨بتاريخ 

 
ات ) ٢( ى للجامع س األعل ارئ للمجل اع الط ر االجتم ي محض ادقة عل المص

 .٢٠١٥/ ٤/ ٢٦بتاريخ ) ٦٢٨(الجلسة رقم 
 القرار: 

ي محضر ا اعالالمصادقة عل ات  الطارئ جتم ى للجامع  بجلستهالمجلس األعل
 .٢٠١٥/  ٤/  ٢٦بتاريخ ) ٦٢٨(رقم 

 
م  اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس*  األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٠١٥/  ٤/  ٢٦بتاريخ ) ١٨(

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

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ٤/  ٢٦بتاريخ ) ١٨(
 
دكتورة ) ٩( تاذة ال يدة األس اب الس أن / كت ريض بش اع التم ة قط يس لجن رئ

دار ال ة إص ريض الملحق ة للتم د الفني دة للمعاھ ة الموح ة الداخلي الئح
 .بكليات التمريض بالجامعات المصرية

 القرار: 
 .قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع لمزيد من الدراسة

 
ادة ) ١٣( ديل الم أن تع اھرة بش ة الق راح جامع ة ) ٢١(اقت ة الداخلي بالالئح

دة  اعات المعتم ام الس ات ا(بنظ ة الدراس امرحل ة ) لعلي والخاص
 .بالدبلومات المتخصصة بكلية اآلثار بالجامعة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

 الواردة بالالئحة الداخلية لكلية اآلثار جامعة القاھرة ) ٢١(ـ تعديل المادة ١
 والخاصة بالدبلومات ) مرحلة الدراسات العليا(بنظام الساعات المعتمدة     
 .وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة المتخصصة    
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 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ز والوحدات ) ٢١( كتاب جامعة القاھرة بشأن اعتماد تواريخ اإلنشاء للمراك

ي  ة عل م الموافق ي ت وف والت واردة بالكش اص وال ابع الخ ذات الط
 .إنشاؤھا سابقاً من المجلس األعلى للجامعات

 رالقرا: 
دات ذات  ز والوح واريخ اإلنشاء للمراك اد ت ي اعتم ة عل رر المجلس الموافق ق
ن  ابقاً م اؤھا س ى إنش ة عل م الموافق ي ت اھرة والت ة الق ابع الخاص بجامع الط

 .المجلس األعلى للجامعات وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة
 
وزارة التع) ٢٦( ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط اب رئ الي كت يم الع ل

وان  ة حل ين باستعداد جامع افي المصري ببك الغ المكتب الثق بشأن إب
 .الستضافة المنتدى السنوي لرؤساء الجامعات المصرية والصينية

 القرار: 
اً  س علم يط المجل وزارة بأح ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط اب رئ كت

ين افي المصري ببك ب الثق الغ المكت أن إب الي بش يم الع ة  التعل تعداد جامع باس
 .حلوان الستضافة المنتدى السنوي لرؤساء الجامعات المصرية والصينية

 
 يم ـــاعات التعلـــة العليا للجان قطـــاعتماد محضر اجتماع اللجنة التنسيقي* 
 .٢٠١٥مارس  ١١الجامعي األربعاء    

 القرار: 
 يم ـــات التعلـــلجان قطاعية العليا لــــاعتماد محضر اجتماع اللجنة التنسيق         

 :، والذي يتضمن الموضوعات التالية٢٠١٥مارس  ١١الجامعي األربعاء          
 
ة ) ٣٠( ع الزمال ي وض رأي ف كان ال حة والس ب وزارة الص ي طل ر ف النظ

ات  ا الجامع ي تمنحھ تير الت ة الماجس ة بدرج رية بالمقارن المص
 .المصرية

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

اريخ ـ التأ١ دة بت ته المنعق ابق الصادر بجلس راره الس ي ق د عل /  ١٠/  ٢٣كي
ا  ٢٠٠٧ ة تمنحھ ھادة مھني رية ش ة المص ي أن الزمال نص عل ذي ي وال

ة  لھا لممارس ل حاص دريبي يؤھ امج ت ي برن اء عل حة بن وزارة الص
ا التي  ة في الدراسات العلي التخصص وال يمكن مساواتھا بأي درجة علمي

 .صريةتمنحھا الجامعات الم
ـ التأكيد علي أن الزمالة المصرية شھادة مھنية وليست أكاديمية وسوف يتم ٢

انون المجلس المصري للتخصصات  د تطبيق ق وضع ذلك في االعتبار عن
 .الصحية
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ة قطاع طب األسنان بشأن ) ٣٢( ي لجن ر المعروض عل النظر في التقري
ع كلي ذلك توزي اع، وك ات القط ا بكلي رح قبولھ داد المقت ات طب األع

ي  دة ف ات جدي اء كلي ب إنش ة وطل ة مصر العربي نان بجمھوري األس
 .مناطق معينة

ي ـ ١           ة ف ة أو خاص نان حكومي ب أس ات ط اء كلي ي إنش ة عل دم الموافق ع
ة  اطق التالي دلتا ، : المن ا ، ال ا حولھ كندرية وم رى ، اإلس اھرة الكب الق

 .شمال الوجه القبلي حتى أسيوط
صية بإنشاء كليات جديدة في مناطق جنوب الوجه القبلي مثل سوھاج ـ التو٢          

ا  روح وم ل مرسي مط ة مث ة الغربي ي المنطق ذلك ف وان ، وك ا ، أس ، قن
 .حولھا وشمال سيناء

ي ٣           ات عل ى للجامع ـ بالنسبة للكليات الحكومية نري أن يوافق المجلس األعل
اً لإل ة األعداد التي نقترحھا لكل كلية طبق ديھا ومخاطب ات المتاحة ل مكاني

االلتزام  ات ب ك الكلي جامعة األزھر للعمل بتلك التوصية مع التأكيد علي تل
 .بالقواعد التي أقرھا المجلس في جلسته السابقة لتحديد تلك األعداد

ة التي ھي ٤           اكن النائي ة في األم ات الحكومي ـ اقتراح إنشاء كليات في الجامع
ا فقط محرومة من الخ ك عليھ دمات الكاملة لمھنة طب األسنان وقصر ذل

ه  حيث أن إنشاء كلية طب األسنان حديثاً يكون بتكلفة سبعون مليون جني
 ً  .تقريبا

ـ بالنسبة للكليات الجديدة والتي لم تبدأ الدراسة بعد ينصح بأن يكون القبول ٥          
 .المصريينبھا في حدود خمسون طالباً فقط في الدفعة من الطالب 

ل ٦           ت بعم ابقاً وقام ا س داد الطالب لھ د أع م تحدي ي ت ة والت ات القديم ـ الكلي
الي  يم الع ددتھا وزارة التعل ي ح داد الت اً لألع دات طبق زات والمع التجھي
ن  ولين م ة المقب داد الطلب ل أع ي تقلي ات إل ك الكلي ه تل ن أن توج يمك

ددھا وزارة ال ة تح بة معين ا بنس الي المصريين بھ يم الع ي (تعل ك عل وذل
ويسمح لھم باستكمال األعداد من الطالب %)  ١٠ـ  ٥سبيل المثال من 

 .غير المصريين طبقاً للقواعد المحددة من وزارة التعليم العالي
 القرار: 

ي قرر المجلس الموافقة علي التوصيات التي تضمنھا         ر المعروض عل التقري
ذلك لجنة قطاع طب األسنان بشأن األعد ات القطاع، وك ا بكلي اد المقترح قبولھ

دة  ات جدي توزيع كليات طب األسنان بجمھورية مصر العربية وطلب إنشاء كلي
 .في مناطق معينة

 
ي ) ٣٣( واردة إل يم الجامعي ال متابعة النظر في محاضر لجان قطاعات التعل

 .السادة مقرري اللجان التنسيقية
 القرار: 

وم أحيط المجلس علماً بتوصية ال أن يق لجنة التنسيقية العليا للجان القطاعات ب
ياغتھا  تم ص ات لي ذه المالحظ ن ھ ور ع ديم تص ة بتق اء اللجن ادة أعض الس

دكتور  يوسف راشد / وتعميمھا علي جميع اللجان ، وتكليف السيد األستاذ ال
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ة ) أمين اللجنة( ادم للجن اع الق ل االجتم بتجميع الردود وصياغة المالحظات قب
 . قرارھا وإرسالھا للجان القطاعاتتمھيدا إل

 
ى ) ٣٥( ة عل ة مجلس الجامع اھرة بشأن موافق ة الق اب جامع ي كت ر ف النظ

زر  وم اللي ومي لعل د الق ة للمعھ ة الداخلي دار الالئح ة (إص مرحل
 :متضمنة األقسام العلمية التالية) الدراسات العليا

 .       قسم تطبيقات الليزر الطبي*         
 .سم علوم الليزر وتفاعالتهق*         
 .قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة*         
 .قسم تطبيقات الليزر الھندسية*         

يقية           ة التنس ية اللجن وء توص ي ض وع ف س الموض تعرض المجل اس
اريخ  تھا بت امعي بجلس يم الج ات التعل ان قطاع ا للج /  ٣/  ١١العلي

٢٠١٥. 
 القرار: 

 :قرر المجلس تشكيل لجنة فرعية لدراسة الموضوع من كل من السادة
 الدرجة االسم

 نائب رئيس جامعة المنصورة السابق حسن عتمان/ د .أ
 رئيس لجنة قطاع العلوم األساسية احمد فؤاد باشا/ د .أ
 عميد المعھد القومي لعلوم الليزر السابق ھشام شقير/ د .ا
 األستاذ بكلية الھندسة ـ جامعة عين شمس يل حافظ إسماع/ د .ا
 األستاذ بكلية الھندسة ـ جامعة القاھرة أحمد بدوي/ د .أ

 
الي بشأن طلب التنسيق مع لجنتي الدراسات ) ٣٦( كتاب وزارة التعليم الع

 .الطبية والھندسية الستكمال مناھج المراقبين الصحيين
 القرار: 

ة الموضوع إل س إحال رر المجل اع ق ة، وقط ات الطبي اع الدراس ي قط ي لجنت
تكمال  وع والس ة الموض تركة لدراس ة مش كيل لجن ية لتش ات الھندس الدراس
ة  د الفني راقبين الصحيين الخاصة بالمعاھ اھج الم ة ومن اھج األجھزة الطبي من

 .الصحية
 

يم والطالب بجلسته *  ى لشئون التعل اع المجلس األعل اعتماد محضر اجتم
 .٢٠١٥/  ٢/  ٣المنعقدة بتاريخ 

 القرار: 
ته  الب بجلس يم والط ئون التعل ى لش س األعل اع المجل ر اجتم اد محض اعتم

 :والذي يتضمن القرارات التالية ٢٠١٥/  ٢/  ٣المنعقدة بتاريخ 
 



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

ات ) ٣٧( االستعداد للفصل الدراسي الثاني وانتظام العملية التعليمية بالجامع
 .ألمنيةوالعمل علي استقرار الجامعات من الناحية ا

 القرار: 
 :قرر المجلس التأكيد على ما يلي

 .ـ االنتھاء من تصحيح االمتحانات وإعالن النتائج مبكراً ١
 .ـ استمرار العمل على استقرار الجامعات من الناحية التعليمية واألمنية٢
ـ تقوم كل جامعة بإعداد تقرير عن األنشطة الطالبية التي تمت خالل الفصل ٣

 .إلرسالھا إلي الجھات المعنية واإلعالن عنھا بشكل كافالدراسي األولى 
 
 .انتخابات االتحادات الطالبية) ٣٨(

 القرار: 
ات  راء االنتخاب أن إج رارات بش اذ أي ق ي اتح ر ف ل النظ س تأجي رر المجل ق

ة المشكلة برئاسة السيد أ اء اللجن ة لحين انتھ دين / د .الطالبي ي شمس ال عل
 .رئيس بنھا من دراسة الموضوع

 
ال / د .كتاب السيد أ) ٣٩( ام مؤسسة مستشفي سرطان األطف دير ع نائب م

ة  ٥٧٣٥٧ للتعليم والبحث العلمي واالستراتيجيات والعالقات الخارجي
ات للعمل  ة الجامع بشأن مدي إمكانية تفعيل برنامج أعداد وتأھيل طلب

 ".نعم للتطوع بالجامعات الحكومية" التطوعي 
 القرار: 

 ً ا س علم يط المجل يد أ أح اب الس في / د .بكت ة مستش ام مؤسس دير ع ب م نائ
ال  ات  ٥٧٣٥٧سرطان األطف يم والبحث العلمي واالستراتيجيات والعالق للتعل

الخارجية بشأن مدي إمكانية تفعيل برنامج أعداد وتأھيل طلبة الجامعات للعمل 
ة الموضوع " نعم للتطوع بالجامعات الحكومية "التطوعي  مع التوصية بإحال

 .دة رؤساء الجامعات للدراسةللسا
ال / د .دعوة السيد أ شريف أبو النجا ـ نائب مدير عام مستشفي سرطان األطف

للتعليم والبحث العلمي واالستراتيجيات والعالقات الخارجية لحضور  ٥٧٣٥٧
داد  امج إع رة برن يم والطالب لعرض فك ئون التعل ى لش ة المجلس األعل جلس

 ".نعم للتطوع بالجامعات الحكومية" لتطوعي وتأھيل طلبة الجامعات للعمل ا
 
ا / د .كتاب السيد ا) ٤٠( وادي بشأن االستفسار عم وب ال ة جن رئيس جامع

 :يلي 
اظرة           دي من ات المصرية ـ م ات اآلداب بالجامع وم لكلي ة دار العل كلي

ي الطالب المرشحين  ك عل اظرة وھل يطبق ذل وما ھي الشعب المن
 .مكن تحويلھمللفرقة األولي حتى ي
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ون           وم ويرغب ات دار العل ـ بالنسبة للطالب المنقولين لفرق أعلي بكلي
ة  ة اآلداب بالفرق دھم بكلي تم قي في تحويلھم إلي كليات اآلداب وھل ي

 .األعلى التي نقلوا إليھا بكلية دار العلوم
 القرار: 

ة د ة بكلي ام العلمي اظرة األقس ي من ة عل دم الموافق س ع رر المجل وم ق ار العل
 .بأقسام اللغة العربية بكلية اآلداب لعدم مناظرة كليات دار العلوم لكليات اآلداب

 
واطن ) ٤٤( ن الم دم م اس المق ي / االلتم ر ف أن النظ ال بش يد جم اني الس ھ

ھادة  ي الش لين عل ه الحاص ول نجلي ي قب ة عل ة الموافق دي إمكاني م
ين  ة والدارس ة االنجليزي واد ، ٧(الثانوي واد ف٦م توي م ي المس

 .إللحاقھما بإحدى الجامعات الخاصة) O. ١العادي
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
 ـ التأكيد علي قراراته الصادرة بشأن قواعد قبول حملة الشھادة الثانوية ١

 .بالجامعات الحكومية IGCSEـ  GCSEاإلنجليزية     
 .ـ إحالة الموضوع لمجلس الجامعات الخاصة٢

 
 جتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتماد محضر ا* 
 .٢٠١٥/  ٤/  ٧بجلسته المنعقدة بتاريخ    

 القرار: 
 اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا          
 والذي يتضمن القرارات  ٢٠١٥/  ٤/  ٧والبحوث بجلسته المنعقدة بتاريخ          

 :التالية         
ة ) ٥٠( ة والبحوث الدوائي ة للرقاب ة القومي يس مجلس إدارة الھيئ اب رئ كت

ة  ز البحثي ة والمراك ات العلمي من المؤسس ة ض أن إدراج الھيئ بش
ات  ا بالكلي ا بالدراسات العلي المعفاة من المصروفات الدراسية ألبنائھ

ة  ة المختلف وم ـ زراعة ـ طب بيطري ـ طب (الجامعي صيدلة ـ عل
 ).بشري

 رالقرا: 
الب  ية لط روفات الدراس ن المص اء م د إعف ه ال يوج ي أن س عل د المجل أك
ات  ة الدراس را ألن مرحل ة ، نظ ة المختلف ات الجامعي ا بالكلي ات العلي بالدراس
ة بسداد مصروفات  ة المعني وم الجھ ك تق ي ذل اءا عل ة وبن ا ليست إلزامي العلي

 .أبنائھا إذا أرادت ذلك
 
دريب طالب كتاب نائب مدير الخدمات اإل) ٥٣( ة بشأن ت ة والمعرفي لكتروني

ال  ي مج ة ف ة المتخصص دورات الدولي ي ال رية عل ات المص الجامع
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اء  ة إنش ار خط ي إط ل ف أھيلھم لسوق العم ات وت ا المعلوم تكنولوجي
ل  ة مث  ,IBM:أكاديمية متخصصة بالشــراكة مــع شـــــركات عالمي

EMC٢, Microsoft,Ciso. 
 القرار: 

اھم الخاصة بشركات قرر المجلس الموافق  ,IBMة علي اعتماد مذكرات التف
EMC٢, Microsoft,Ciso  ي رية عل ات المص الب الجامع دريب ط لت

أھيلھم لسوق  ا المعلومات وت الدورات الدولية المتخصصة في مجال تكنولوجي
 .العمل

 
دكتور ) ٥٤( ة بني سويف بشأن / كتاب السيد األستاذ ال نائب رئيس جامع

ا ض محتوي ديل بع ات تع ى للجامع س األعل رار المجل وص ق ت نص
اريخ  ل  ٢٠١٥/  ٢/  ٢٨بت ومي للمعام ك الق اء البن ول إنش ح
 .واألجھزة

 القرار: 
س           رار المجل ات نصوص ق ديل بعض محتوي ي تع ة عل س الموافق رر المجل ق

ومي للمعامل حول إنشا ٢٠١٥/  ٢/  ٢٨األعلى للجامعات بتاريخ  ك الق ء البن
ع إدارة مشروعات واألجھزة العلمي دريس وتتب ة الت ة يرأسھا أحد أعضاء ھيئ

ودة  ل الموج جيل المعام دة بتس ذه الوح وم ھ ي أن تق ة عل وير بالجامع التط
وفير  يانة وت ات الص ي عملي راف عل زة واإلش ن أجھ ه م ا تحوي ة وم بالجامع
ديالت  ا من تع مستلزمات التشغيل وتحديث بيانات تلك األجھزة وما يطرأ عليھ

ات بصورة دو ة بالجامع زة العلمي ل واألجھ ومي للمعام ك الق د البن ة وتزوي ري
ا لتصبح  ا (المصرية بھ ة للدراسات العلي ع الوحدة نائب رئيس الجامع أن تتب
 ). والبحوث بالجامعة

 
دكتور ) ٥٥( ة بني سويف بشأن / كتاب السيد األستاذ ال نائب رئيس جامع

ومي عرض الخطوات التي تم إجراءھا لتفعيل مقترح إنش ك الق اء البن
 .للمعامل واألجھزة العلمية بالجامعات المصرية

 القرار: 
ل  ة البحث العلمي لتفعي ة التنسيق مع أكاديمي ي أھمي د عل قرر المجلس التأكي

 .مقترح إنشاء البنك القومي للمعامل واألجھزة العلمية بالجامعات المصرية
 
ر  كتاب وزارة الخارجية بشأن اللقاء الذي جمع بين) ٥٦( سفيرنا في الجزائ

بل  ول س ري ح ي الجزائ ث العلم الي والبح يم الع ر التعل يد وزي والس
 .تعظيم التعاون بين البلدين
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 القرار: 
أحيط المجلس علماً بكتاب وزارة الخارجية بشأن اللقاء الذي جمع بين سفيرنا 
ري حول سبل  الي والبحث العلمي الجزائ يم الع في الجزائر والسيد وزير التعل

 .عظيم التعاون بين البلدينت
 
ة ) ٥٧( ائل الجامعي ي للرس تودع الرقم دمات المس ل خ أن تفعي ذكرة بش م

ات المصرية  ات بالجامع روعات المكتب ات مش ن مخرج تفادة م واالس
أداة  د الدراسة ك ة والرسائل قي وخاصة فيما يتعلق بالرسائل الجامعي

 .ةأساسية لفحص واستخراج موافقة تسجيل الموضوعات الجديد
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ـ اعتماد المستودع الرقمي للرسائل الجامعية المصرية كأداة أساسية موحدة ١

ائل  جلة والرس ائل المس ات الرس ص بيان رية لفح ات المص ة الجامع لكاف
ة  دة المكتب ولي وح ي أن تت د عل وع جدي جيل أي موض ل تس ازة قب المج

ات وضع آل ى للجامع المجلس األعل ة ب رار من خالل الرقمي ة للق ة تنفيذي ي
 .المستودع الرقمي

ـ توجيه الجامعات بضرورة رفع النصوص الكاملة لكافة الرسائل والمخطاط ٢
 .أشھر من األن ٦قيد البحث المسجلة خالل 

ة ٣ ة الرقمي د مع المكتب ا في البحث  Science directـ أھمية التعاق ألھميتھ
 .العلمي وتصنيف الجامعات المصرية

 
دكتور ) ٥٨( ة بني سويف بشأن / كتاب السيد األستاذ ال نائب رئيس جامع

اھرة االقتباسات  ن ظ د م ي والح اج العلم السعي لضمان أصالة اإلنت
 .Plegirismالعلمية الغير مسئولة فيما يعرف ب 

 القرار: 
 :قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من كل من السادة

 الدرجة االسم
 نائب رئيس جامعة اإلسكندرية المصديق عبد الس/ د .أ
 نائب رئيس جامعة المنصورة ماجدة نصر/ د .أ
 نائب رئيس جامعة بني سويف طريف شوقي محمد فرج/ د .أ
 نائب رئيس جامعة بنھا ھشام محمد أبو العنين/ د .أ
 نائب رئيس جامعة قناة السويس ناھد محمد مصطفي/ د .أ

 .بأكاديمية البحث العلمي لھذا الموضوع وذلك بالتنسيق مع اللجنة المشكلة
 

يم والطالب بجلسته *  ى لشئون التعل اع المجلس األعل اعتماد محضر اجتم
 .٢٠١٥/  ٤/  ٥المنعقدة بتاريخ 
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 القرار: 
دة  ته المنعق الب بجلس يم والط ئون التعل ى لش س األعل ر المجل اد محض اعتم

 :والذي يتضمن القرارات التالية ٢٠١٥/  ٤/  ٥بتاريخ 
 
ام ) ٦٥( ي الع ة ف طة الطالبي ية واألنش ة الدراس ق بالعملي وعات تتعل موض

امعي  ادم  ٢٠١٥/  ٢٠١٤الج امعي الق ام الج ي الع أمول ف اھو م وم
٢٠١٦/  ٢٠١٥. 

 القرار: 
 :أكد المجلس علي ما يلي

ام الجامعي ١  ٢٠١٤ـ استعداد الجامعات المتحانات الفصل الدراسي الثاني للع
 .من نتائج االمتحانات مبكرا وسرعة االنتھاء ٢٠١٥/ 

رة ٢ ا الطالب خالل فت ة الصيفية يشارك فيھ رامج لألنشطة الطالبي داد ب ـ إع
اءات  ة ولق ة وترفيھي ة وعلمي يم أنشطة ثقافي ر تنظ ام عب ة الع ازة نھاي إج

 .فكرية واالھتمام بالمبادرات الطالبية
ي٣ ھا ف تم تدريس ادة ي ي أن تصبح م ال عل ادة األعم ام بزي تقبل  ـ االھتم المس

 .بكليات التجارة
ة ٤ ة ومنظم اون مع وزارة الثقاف افي بالتع ومي ثق ؤتمر ق ـ االستعداد لتنظيم م

ة  ات المختلف ة والجامع ة المعني ات الدولي ن المؤسس ا م كو وغيرھ اليونس
لبحث سبل إبراز الجوانب الحضارية في الثقافة المصرية ومواجھة األفكار 

ق الوعي المصري بصفة عامة وشباب الھدامة والتصدي لمحاوالت اخترا
 .الجامعات بصفة خاصة

ل من ٥ ـ ضرورة تكاتف المجتمع الجامعي وتصديه للشائعات التي تحاول الني
 .االستقرار الذي حققته الجامعات المصرية علي مدار العام الحالي

د ٦ اھج الدراسية وتحدي ـ تشكيل لجنة بالمجلس األعلى للجامعات لتطوير المن
ة  المقررات ة والفكري ة العلمي ا العلمي في إطار الحري الدراسية ومحتواھ

ق  ع وتحقي ع الواق ا يتماشي م ا، وبم دريس بھ ة الت ام وأعضاء ھيئ لألقس
 .متطلبات المرحلة الراھنة للمجتمع المصري والتطورات العالمية

ـ العمل علي تجديد وتطوير اللوائح الدراسية والتي مر عليھا أكثر من خمس ٧
 .ما يتفق مع معايير للجودةسنوات ب

ك في ضوء نص ٨ ات المصرية وذل ات الجامع رار األقسام بكلي ـ الحد من تك
 .الواردة بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات) ١٥،١٤(المادتين 

من الالئحة لتنفيذية لقانون ) ٥٥(ـ تفعيل دور القسم العلمي في ضوء المادة ٩
 .تنظيم الجامعات

ي ضرورة ـ االنجا ١٠ ؤتمر االقتصادي أدت إل د الم زات التي حققتھا مصر بع
ة  تكمال كاف ا واس ة وتطويرھ ة التعليمي ان العملي ي أرك ر ف ادة النظ إع

 .جوانبھا
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ة ١١ ل الطالبي وير المعام ات ، وتط ي االحتياج دة تلب رامج جدي تحداث ب ـ اس
اق مع المؤسسات الصناعية  وورش التدريب بكل الكليات العملية واالتف

 .لتدريب الطالب
ي حد ١٢ ة عل ة والعملي ات النظري ات والجانب التطبيقي بالكلي ـ االھتمام باللغ

 .سواء
ة ١٣ ا وھو تنمي ـ تطوير برامج التعليم المفتوح بالجامعات لتحقيق الھدف منھ

دمھا  اتھم في المجاالت التي تق ادة معلوم راغبين في زي ثقافة الطالب ال
 .ھذه البرامج

ول١٤ تمرار قب ا  ـ اس وريا وأوكراني يمن وس ا وال ن ليبي دين م الب العائ الط
والعراق بالجامعات المصرية طبقاً للقواعد المعمول بھا بالمجلس األعلى 

اريخ  راره بت ادرة بق ات والص منة  ٢٠١٤/  ١٠/  ١٤للجامع المتض
ة المحول  ى بالكلي ة أعل ي فرق ول إل ضرورة أن يكون الطالب ناجح ومنق

د من صحة  منھا وما عدا ذلك يحول عن طريق مكتب التنسيق مع التأك
 .المستندات المقدمة من الطالب

ة ١٥ تمرار العملي ات واس ي الجامع اظ عل ة للحف ن الالزم وفير أدوات األم ـ ت
 .الدراسية

دة إال إذا ١٦ ات الجدي ة بالكلي دء الدراس ة بب رارات وزاري دار أي ق دم إص ـ ع
 .ة والبشريةتوافرت المقومات األساسية واإلمكانات المادي

 
يد ) ٦٩( اب الس ابع لمجلس / كت ة الت ئون اإلعاق ومي لش ين المجلس الق أم

بة  يض نس ب تخف أن طل وزراء بش ية % ٥٠ال وم الدراس ن الرس م
امعي  يم الج ل التعل ة مراح ي كاف ة ف الب ذوي اإلعاق ررة للط المق

 .المختلفة
 القرار: 

ات لدراسة ة  قرر المجلس إحالة الموضوع للسادة رؤساء الجامع مدي إمكاني
بة  يض نس ة % ٥٠تخف الب ذوي اإلعاق ررة للط ية المق وم الدراس ن الرس م

يم  دة والتعل رامج الجدي بمرحلتي البكالوريوس والليسانس وليس من خالل الب
 .المفتوح والدراسات العليا

 
يد أ) ٧١( اب الس الب / د .كت أن بعض الط ويس بش اة الس ة قن يس جامع رئ

ب التن ق مكت ن طري حين ع امعي المرش ام الج يق للع /  ٢٠١٣س
ات  ٢٠١٥/  ٢٠١٤، ٢٠١٤ ات وتخصص دين بكلي م مقي ين أنھ وتب

ة تنسيق  ا الزدواجي رح سيادته تجنب مختلفة بالجامعات الخاصة ويقت
ات  ولين بالجامع الطالب إرسال قاعدة بيانات بأسماء كل الطالب المقب

 .الحكومية والخاصة
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 القرار: 
ات دة بيان داد قاع رر المجلس إع ات  ق ولين بالجامع ل الطالب المقب ماء ك بأس

تم  الحكومية والخاصة لكل الجامعات تجنباً الزدواجية تنسيق الطالب علي أن ي
ة ومكتب  د الحكومي ات والمعاھ ول بالجامع ذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق القب

 .قبول الجامعات الخاصة وإرسالھا للجامعات
 
د بشأن النظر في مدي كتاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات ) ٧٢( والمعاھ

ة  ة الليبي ي الثانوي ول الطالب الحاصلين عل ة قب ن (إمكاني دين م العائ
ة كشف درجات الشھادة نظراً ) ليبيا بأعوام سابقة بصورة من وثيق

 .لما تمر بھا دولة ليبيا من أحداث عسكرية
 القرار: 

ة ا ي الثانوي لين عل الب الحاص ول الط ي قب ة عل س الموافق رر المجل ة ق لليبي
ا( ن ليبي دين م ى ) العائ س األعل رارات المجل وء ق ي ض ابقة ف وام س ن أع م

بصورة من وثيقة كشف  ٢٠١٤/  ١٠/  ١٤للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 
ول األوراق  ار أص ب بإحض ل طال ي ك رار عل ة إق ع كتاب ھادة م ات الش درج

ديم والمستندات المطلوبة خالل العام الدراسي علي أن تحجب نتائجھم لح ين تق
 .أصول األوراق

 
يد ) ٧٣( اب الس يم / كت ر التعل ب وزي ئون مكت ة لش يس اإلدارة المركزي رئ

ة / العالي بشأن الطلب المقدم من السيد  رن للموافق ز أي لي دير مرك م
ات داخل  علي العمل كمركز تدريب متخصص في تدريب طالب الجامع

 .مركز الحاسب اآللي بالجامعات
 القرار: 

 .حب الموضوع من جدول األعمالقرر المجلس س
 
/ كتاب وزارة التعليم العالي المرفق به االلتماس المقدم من المھندس ) ٧٥(

ل  ي تحوي ة عل ب الموافق أن طل يخ بش فطي الش ي الص الصفطي فھم
ه  ا / نجلت ة والتكنولوجي ة الھندس ة بكلي ة الثالث ن الفرق مين م ياس

ة  اء التطبيقي ة البلق ة(بجامع ة حكومي ي إحدى بدول) جامع ة األردن إل
د العمل الخاص  اء عق كليات الھندسة بالجامعات المصرية نظراً إلنھ

 .به وعودته إلي أرض الوطن
 القرار: 

ة  ماح للطالب س الس رر المجل يخ / ق فطي الش ي الص فطي فھم مين الص ياس
ة  اء التطبيقي ة بلق ا بجامع ة والتكنولوجي ة الھندس ة بكلي ة الثالث دة بالفرق المقي

ة حكو( ةجامع ات ) مي دى كلي ل إلح ا للتحوي دم بأوراقھ ة األردن بالتق بدول
 .الھندسة بالجامعات المصرية للنظر في مدي إمكانية تحويلھا من عدمه
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ام ) ٧٦( د بشأن صدور أحك ات والمعاھ ول بالجامع اب مكتب تنسيق القب كت
قضائية لبعض الطالب الحاصلين علي الثانوية الليبية والسودانية من 

 .ول أوراقھم بمكتب التنسيق وترشيحھمالنيجر بقب
 القرار: 

ية أ ي توص ة عل س الموافق رر المجل يم / د .ق وزير التعل انوني ل ار الق المستش
ة  ي الثانوي بعض الطالب الحاصلين عل ام القضائية ل ذ األحك الي بشأن تنفي الع
يحھم  يق وترش ب التنس م بمكت ول أوراقھ ر بقب ن النيج ودانية م ة والس الليبي

اريخ أن يطبق قرار المجلس األوالمتضمنة  ات الصادر بجلسته بت ى للجامع عل
ادة تنسيق الطالب الحاصلين  ٢٠١٢/  ٦/  ٢٩ ي إع ة عل والمتضمن الموافق

المعادلة وفقاً للقواعد التي كانت متبعة في ) العربية ـ األجنبية(علي الشھادات 
ات  وا بإحدى الكلي ذين قبل العام الماضي ، وبشرط أال يضار أحد من الطالب ال

 .التوزيع الذي تم عليه وفقاً إلسلوب
 
دكتور ) ٧٧( تاذ ال يد األس اب الس ئون / كت يوط لش ة أس يس جامع ب رئ نائ

ات  ى للجامع س األعل رار المجل من أن ق الب والمتض يم والط التعل
اريخ  ته بت ادر بجلس دة  ٢٠١٤/  ٨/  ٢٣الص د م ن تحدي ال م د خ ق

ويم ا للتق د تاريخھ رك تحدي يحيين وت اد المس يم وأعي م النس ازة ش  أج
 .القبطي

 القرار: 
اة  ع مراع باً م راه مناس ا ي اذ م ات التخ ة الموضوع للجامع رر المجلس إحال ق

ام الجامعي  اني من الع /  ٢٠١٤المدة المحددة الستكمال الفصل الدراسي الث
ً  ١٦(وھي  ٢٠١٥  ٢٤علي تنتھي االمتحانات بكل الجامعات قبل يوم ) أسبوعا

 /٢٠١٥/  ٦. 
 

 ٣/  ١٠بتاريخ ) ١١٢(ة العالقات الثقافية رقم اعتماد محضر اجتماع لجن* 
 /٢٠١٥. 
 القرار: 

م  ة رق ات الثقافي ة العالق اع لجن اريخ ) ١١٢(اعتماد محضر اجتم /  ٣/  ١٠بت
 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥

 
يم ) ٨١( ين وزارة التعل ع ب ذي الموق امج التنفي ذكرة بشأن البرن النظر في م

ر الع ة مص الي بجمھوري وم الع الي والعل يم الع ة ووزارة التعل ربي
 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٤والتكنولوجيا بجمھورية جنوب السودان لألعوام 

 القرار: 
ل  ات بتفعي وم الجامع ي أن تق ذكور عل امج الم اً بالبرن س علم يط المجل أح

ام  امج وھي أرق ة المدرجة بالبرن ود العام دا ( ١٦حتى  ١االستفادة من البن ع
 :عليوالذي ينص ) ١٢البند رقم 
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دد  ارة ع ادل زي ئولين ) ٣ـ٢(تب د المس ات والمعاھ اتذة الجامع ين أس ن ب م
ة ة والتكنولوجي ) األكاديميين والباحثين والخبراء والفنيين في المجاالت العلمي

ى  ة المجلس األعل ة بأمان ات الثقافي وم إدارة االتفاقي أن تق ة ب فقد أوصت اللجن
اطي  للجامعات بمخاطبة الجامعات بشأنه لموافاتھا بمرشح أساسي وآخر احتي

مشفوعا بالسيرة الذاتية لكل منھما في موعد غايته شھر ونصف من تاريخه 
ي  أن عل ذا الش ي ھ ات ف ن الجامع واردة م يحات ال نى عرض الترش ى يتس حت
ي جنوب السودان  اللجنة الخماسية المعنية باختيار أنسب المرشحين للسفر إل

د ة الخماسية في ) ١٢( في ضوء العدد المنصوص عليه في البن ،وتضم اللجن
 :عضويتھا كل من السادة

 الدرجة االسم
نائب رئيس جامعة اإلسكندرية للدراسات العليا  صديق عبد السالم/ د .أ

 والبحوث
نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا  ماجدة نصر أحمد/ د .أ

 والبحوث
شمس للدراسات العليا  نائب رئيس جامعة عين علي عبد العزيز علي/ د .أ

 والبحوث
نائب رئيس جامعة أسيوط للدراسات العليا  أحمد عبده جعيص/ د .أ

 والبحوث
نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا  ماجد محمد نجم/ د .أ

 والبحوث
 
افي والتعليمي ) ٨٢( اق الثق ذي لالتف امج التنفي النظر في مذكرة بشأن البرن

ة جمھ ين حكوم ي ب يك والعلم ة التش ة وجمھوري ر العربي ة مص وري
 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٤لألعوام 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

افي والتعليمي : أوالً          اق الثق ذي لالتف امج التنفي اً بشأن البرن أحيط المجلس علم
والعلمي بين حكومة جمھورية مصر العربية وجمھورية التشيك لألعوام 

 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٤
 :والذي ينص علي ) ٧(بالبند رقم فيما يتعلق : ثانيا

 ع وتعليم اللغة العربية في  .م.يدعم الطرفان تعليم اللغة التشيكية في ج        
 .جمھورية التشيك        
 بناء علي طلب الجانب المصري يقوم الجانب التشيكي بإرسال أحد         
 يكية وإلقاء المدرسين بمؤسسات التعليم العالي لتعليم اللغة التش        
 .المحاضرات في كلية األلسن بجامعة عين شمس بالقاھرة        
 بناء علي طلب الجانب التشيكي يقوم الجانب المصري بإرسال أحد         
 المدرسين بمؤسسات التعليم العالي لتعليم اللغة العربية وإلقاء         
 .ية التشيكالمحاضرات في مؤسسات التعليم العالي بجمھور        
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 ً  ـ:والذي ينص علي) ٩(فيما يتعلق بالبند رقم : ثالثا
يم         ة ووزارة التعل ر العربي ة مص الي بجمھوري يم الع دعم وزارة التعل ت

دد  ادل ع يك تب ة التش ة بجمھوري باب والرياض راء ) ٢(والش ن الخب م
ذي  امج التنفي ذا البرن المسئولين عن أعداد وتنفيذ الجزء التعليمي من ھ

دتھا عن بھ د م ادة ال تزي ل زي ذ ، وك ة بالتنفي دف حل المشكالت المتعلق
وات  الل القن ن خ ادة م ل زي روط ك ي ش ة عل تم الموافق بوع وي أس

 .الدبلوماسية
ة المجلس كمرشح أساسي         اة أمان أنه لمواف ات بش ة الجامع تم مخاطب في

ا في موعد غا ل منھم ة لك اطي مشفوعاً بالسيرة الذاتي ه واختيار احتي يت
ات في  واردة من الجامع شھر ونصف حتى يتسنى عرض الترشيحات ال
ھذا الشأن علي اللجنة الخماسية المعنية باختيار أنسب المرشحين للسفر 

 .إلي دولة التشيك في ضوء العدد المنصوص عليه في ھذا البند
 
ة ) ٨٣( ين حكوم النظر في مذكرة بشأن البرنامج التنفيذي للتعاون العلمي ب

وام جمھور ت ألع ة الكوي ة دول ة وحكوم ر العربي ة مص ـ  ٢٠١٥ي
٢٠١٧. 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي 

ين حكومة ١ اون العلمي ب ذي للتع امج التنفي اً بشأن البرن ـ أحيط المجلس علم
 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٥جمھورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت لألعوام 

اة أمان٢ امج لمواف ة المجلس بمرشح أساسي ـ مخاطبة الجامعات بشأن البرن
ه شھر  ا في موعد غايت وأخر احتياطي مشفوعاً بالسيرة الذاتية لكل منھم
ات  واردة من الجامع ونصف من تاريخه حتى يتسنى عرض الترشيحات ال
ار أنسب المرشحين  ة باختي ية المعني ة الخماس ي اللجن أن عل ذا الش ي ھ ف

 .للسفر إلي دولة الكويت
 
أن) ٨٤( ذكرة بش ي م ر ف ين  النظ وجي ب ي والتكنول اون العلم ة التع اتفاقي

ة في  حكومتي جمھورية مصر العربية وجمھورية باراجواي والموقع
ة  ٢٠٠٩/  ١١/  ١٠ دخل االتفاقي اراجواي وت يون بب ة أسنس بمدين

 .٢٠١٤/  ١١/  ٢٤حيز التنفيذ اعتبار من 
 القرار: 

ل  ات بتفعي وم الجامع ي أن تق ة عل اً باالتفاقي تفادة من أحيط المجلس علم االس
ام  واد أرق ى  ١الم ة  ٨وحت م وتنمي ا دع ي مجملھ اول ف ة تتن ود عام ي بن وھ

انبين  ة للج ة التابع ين الجھات البحثي ا ب وم والتكنولوجي التعاون في مجال العل
احثين  اء والب ارات العلم ادل زي اث وتب ائج األبح ادل نت الل تب ن خ ك م وذل

اءات والن ي اللق اركة ف ذلك المش ية والمتخصصين وك ات الدراس دوات والحلق
ة  ة والتكنولوجي ات العلمي ادل المعلوم ة ، وتب ارض العلمي ل والمع وورش العم

 .والوثائق
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ة ) ٨٥( ة الھندس ين كلي اون ب ول تع أن ملحق بروتوك ذكرة بش ي م ر ف النظ
 .جامعة القاھرة وكلية الھندسة جامعة فلسطين

 القرار: 
اھرة أحيط المجلس علماً بملحق بروتوكول ت          عاون بين كلية الھندسة جامعة الق

 .وكلية الھندسة جامعة فلسطين
 
يد ) ٩٩( ع الس نغال م ي الس فيرنا ف اء س ذكرة بشأن لق ي م ر ف ر / النظ وزي

 .التعليم العالي بالرأس األخضر بالسنغال
 القرار: 

ة المجلس  اة أمان ات لمواف ة الجامع أحيط المجلس علماً بالموضوع مع مخاطب
 .ترحات في ھذا الصددباآلراء والمق

 
ة ) ١٠٠( د اتفاقي النظر في مذكرة بشأن رغبة جمعية أكتي الفرنسية في عق

ال  ي مج دماتھا ف ديم خ ات لتق ى للجامع س األعل ع المجل اون م تع
 .التعليم والتعلم

 القرار: 
د  ين عق وع لح ي الموض ه ف ل رأي ع تأجي وع م اً بالموض س علم يط المجل أح

 .ن الجامعة الفرنسية بالقاھرةاالتفاقية بين جمعية أكتي وبي
 
ات ) ١٠١( ين الجامع اون ب اق تع د اتف ة عق أن إمكاني ذكرة بش ي م ر ف النظ

 .بأذربيجان ADAالمصرية وجامعة األكاديمية الدبلوماسية 
 القرار: 

ذا الشأن لإلعالن  ات في ھ أحيط المجلس علماً بالموضوع مع مخاطبة الجامع
 .عن المنح المشار إليھا

 
ر) ١٠٢( أن  النظ ذكرة بش ي م اط ف ري بالرب افي المص ز الثق ب المرك / طل

 .المغرب لتنظيم مؤتمرللتعريف بالجامعات المصرية الحكومية 
 القرار: 

ار السيدة ا م اختي اً بالموضوع وت د ، / د .أحيط المجلس علم ماجدة نصر أحم
ة  ا والبحوث لتكون بمثاب نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العلي

يوسف راشد / د .ق وحلقة الوصل بين الجامعات المصرية ومعھا السيد أالمنس
السيد / د .، األمين المساعد للمجلس األعلى للجامعات للشئون الفنية والسيد أ

رامج  الي لتجمع ب تاج الدين رئيس اإلدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم الع
ات المصرية وإرسالھا للمكاتب وال ة المصرية التعريف بالجامع ز الثقافي مراك

 .بالخارج
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ة ) ١٠٣( ا إمكاني فارة المصرية بنيجري راح الس ذكرة بشأن اقت ي م النظر ف
دن  ن الم دد م ا وع ة أبوج ي بمدين ويقي وترويح رض تس يم مع تنظ

رية  ات المص ف بالجامع ا للتعري ة نيجيري ة بدول ة (العام / الحكومي
 .زيةالتي يتوافر بھا التدريس باللغة اإلنجلي) الخاصة

 القرار: 
دكتورة  تاذة ال وم األس ي أن تق اً بالموضوع ، عل س علم يط المجل دة / أح ماج

يق  وث بالتنس ا والبح ات العلي ورة للدراس ة المنص يس جامع ب رئ ر نائ نص
 .والمتابعة مع السفارة المصرية بنيجريا في ھذا الشأن

 
ات المصرية للمشاركة) ١٠٤(  النظر في مذكرة بشأن ترشيح إحدى الجامع

التغيرات السياسية والدستورية  ة ب في مشروع إجراء أبحاث متعلق
 .في منطقة شمال أفريقيا

 القرار: 
ي  اركة ف اھرة للمش ة الق يح جامع ع ترش اً بالموضوع ، م يط المجلس علم أح
ة  ي منطق تورية ف ية والدس التغيرات السياس ة ب اث متعلق راء أبح روع إج مش

 .شمال أفريقيا
 
ذي النظر في مذكرة بش) ١٠٥( اء ال أن الموضوعات التي نوقشت خالل اللق

الي والسيد / تم بين السيد األستاذ الدكتور اوبنج / وزير التعليم الع ھ
الي  يم الع ر التعل ة اليونسكو ونائب وزي ام لمنظم رئيس المؤتمر الع

 .الصيني
 القرار: 

السيد  ي نوقشت خالل اللقاء الذي تم بينأحيط المجلس علماً بالموضوعات الت         
دكتور الي والسيد / األستاذ ال يم الع ر التعل ام / وزي ؤتمر الع اوبنج رئيس الم ھ

 .لمنظمة اليونسكو ونائب وزير التعليم العالي الصيني
 
 :النظر في ما يلي) ١١١(

  ة اھرة وجامع ة الق ين جامع ادل علمي ب ة تب د اتفاقي مذكرة بشأن تجدي
 .تشيبا اليابانية

  ة د اتفاقي ة مذكرة بشأن تجدي اھرة وجامع ة الق ين جامع ادل طالب ب تب
 .تشيبا اليابانية

  اھرة ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف الي لم ة التمريض(الملحق الم ) كلي
 .وجامعة أحمد بيللو ـ دولة نيجيريا

 القرار: 
 :أحيط المجلس علماً بما يلي

 ـ مذكرة بشأن تجديد اتفاقية تبادل علمي بين جامعة القاھرة وجامعة ١    
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 .تشيبا اليابانية        
 ـ مذكرة بشأن تجديد اتفاقية تبادل طالب بين جامعة القاھرة وجامعة ٢    
 .تشيبا اليابانية        

 ) كلية التمريض(ـ الملحق المالي لمذكرة التفاھم بين جامعة القاھرة ٣         
 .وجامعة أحمد بيللو ـ دولة نيجيريا             

 
ي تج) ١١٨( ين النظر ف افي ب اديمي والعلمي والثق اون األك ة التع د اتفاقي دي

 .جامعة القاھرة وجامعة كومبلوتنسي بمدريد بأسبانيا
 القرار: 

اون          ة التع د اتفاقي اً بتجدي ين  أحيط المجلس علم افي ب اديمي والعلمي والثق األك
 .جامعة القاھرة وجامعة كومبلوتنسي بمدريد بأسبانيا

 
اھرة النظر في بر) ١٣١( ة الق ين جامع اون ب ول التع ة التمريض(وتوك ) كلي

 .وجامعة فلسطين
 القرار: 

اھرة           ة الق ين جامع ة التم(أحيط المجلس علماً ببروتوكول التعاون ب ) ريضكلي
 .وجامعة فلسطين

 
ة ) ١٤١( ات المصرية والمؤسسات األكاديمي النظر في توجيه دعوة للجامع

ي رض التعليم ي المع اركة ف ة  للمش ه مؤسس ذي تنظم نوي ال الس
CADE األكاديمية الموزمبيقية. 

 القرار: 
ة           أحيط المجلس علماً بتوجيه دعوة للجامعات المصرية والمؤسسات األكاديمي

ة  ه مؤسس ذي تنظم نوي ال ي الس رض التعليم ي المع اركة ف  CADEللمش
 .األكاديمية الموزمبيقية

 
ة ) ١٤٢( ة الوطني اب اللجن ي كت ر ف أن النظ ة بش وم والثقافي ة والعل للتربي

ة  ات الجوال ائزة األلكسو للتطبيق  ALecso APPsاإلعالن عن ج
Award   دوالر أمريكي ٥٠٠٠والتي تبلغ قيمتھا السنوية. 

 القرار: 
ة          ة الوطني اب اللجن اً بكت يط المجلس علم أن  أح ة بش وم والثقافي ة والعل للتربي

ائزة األلكسو للتطبي ة اإلعالن عن ج ات الجوال   ALecso APPs Awardق
 .دوالر أمريكي ٥٠٠٠والتي تبلغ قيمتھا السنوية 

 
د ) ١٤٤( د التعاق أن تجدي ة بش ة والمعرفي دمات اإللكتروني ز الخ ذكرة مرك م

ي  المركز الرئيس رية ب ات المص ربط الجامع ات (ب به الجامع ش
 ٦/  ٣٠والذي ينتھي في  VPN /MPLSبنظام تشغيل ) المصرية
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لحين انتھاء  ٢٠١٥/  ٩/  ٣٠مدة ثالث أشھر تنتھي في ل ٢٠١٥/ 
رح  راءات ط ن إج الي م يم الع وير التعل روعات تط دة إدارة مش وح
د  ي ق ية والت ي الترس ت ف ة والب كراسة الشروط والمواصفات الفني

 .تستغرق فترة زمنية أطول من الفترة المتبقية للتعاقد الحالي
 القرار: 

ات قرر المجلس  الموافقة علي تجدي ربط الجامع د التعاقد بالممارسة الخاصة ب
المركز الرئيسي  ات المصرية(المصرية ب ام تشغيل ) شبه الجامع  VPNبنظ

/MPLS  ٣٠لمدة ثالث أشھر تنتھي في  ٢٠١٥/  ٦/  ٣٠والذي ينتھي في 
ن  ٢٠١٥/  ٩/  الي م يم الع وير التعل دة إدارة مشروعات تط اء وح ين انتھ لح

ة والبت في الترسية والتي  إجراءات طرح كراسة الشروط والمواصفات الفني
 .قد تستغرق فترة زمنية أطول من الفترة المتبقية للتعاقد الحالي

 
دكتور ) ١٤٥( تاذ ال يد األس اب الس ين / كت أن تعي اھرة بش ة الق يس جامع رئ

رھم  اء والصيادلة وأخصائي العالج الطبيعي والتمريض وغي األطب
لي رى الحاص ات األخ ن ذوي التخصص دكتوراه م ة ال ي درج ن عل

 .بالمستشفيات الجامعية
 القرار: 

الي (حسين خالد / د .قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة السيد ا وزير التعليم الع
 :ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية وعضوية كل من السادة) األسبق 

 الدرجة االسم
 رئيس جامعة حلوان منصور كباش/ د .ا
 رئيس جامعة أسيوط محمد عبد السميع / د .أ
 رئيس جامعة المنصورة     محمد حسن القناوي/ د .أ
 أمين المجلس األعلى للجامعات  أشرف حاتم/ د .أ
 المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات صبري السنوسي/ د .أ

 .للدراسة وإبداء الرأي وإحالة تقرير اللجنة إلي لجنة القانون
 
اعد ) ١٤٨( ب مس اب نائ ي كت ث العلم ئون البح ة لش ر الخارجي وزي

ز األبحاث بشأن مشروع  ات ومراك والتكنولوجيا واالتصال بالجامع
ا  ا ونيجيري ين وايطالي ن الص ل م ود ك ه وف دمت ب ذي تق رار ال الق
ي  وم دول وبكستان وروسيا لدي منظمة اليونسكو بھدف تخصيص ي

 .للرياضة الجامعية
 القرار: 

تاب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البحث العلمي أحيط المجلس علماً بك         
والتكنولوجيا واالتصال بالجامعات ومراكز األبحاث بشأن مشروع القرار الذي 
دي  يا ل تان وروس ا وبكس ا ونيجيري ين وايطالي ن الص ل م ود ك ه وف دمت ب تق

 .منظمة اليونسكو بھدف تخصيص يوم دولي للرياضة الجامعية
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ماسات المقدمة من أولياء أمور الطالب الدارسين مذكرة بشأن االلت) ١٤٩(
ات  ولين بكلي الب المقب داد الط ادة أع عودية لزي ة الس ة العام للثانوي

 .الجامعات الحكومية المصرية
 القرار: 

ه  ذا الشأن والمنصوص علي ا في ھ قرر المجلس تطبيق القواعد المعمول بھ
ته  ادر بجلس ابق الص ات الس ى للجامع س األعل رار المجل اريخ بق /  ٥/  ١١بت

 .٢٠١٧/  ٢٠١٦والخاص بما يلي علي أن يتم التطبيق اعتبارا من  ٢٠١٣
 :بالنسبة للشھادات الثانوية المعادلة العربية: أوالً 

تحدد عدد األماكن المخصصة للطالب الحاصلين علي الشھادات الثانوية العامة 
ول في الج ة للقب دول العربي ة الممنوحة من ال د المعادلة العربي ات والمعاھ امع

ي ة وھ بة المرن اس النس ي أس رية عل ة المص الب : (الحكومي دد الط بة ع نس
الي  ي إجم ة إل ة عربي المتقدمين للقبول من حملة كل شھادة ثانوية عامة معادل
ة المصرية  ات الحكومي اميين بالجامع ولھم كطالب نظ رر قب أعداد الطالب المق

ي أال ي) علمي ـ أدبي" لكل شعبة علي حده  ولين من عل ل عدد الطالب المقب ق
كل شھادة عن طالب واحد بكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعة المختلفة مع 

 .جبر كسور األماكن إلي العدد الصحيح األعلى
 :ويتم حسابھا وفقاً لما يلي

 ـ يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل شھادة ثانوية عامة 
 اد الطالب المقرر قبولھم كطالب نظاميين من عربية علي حده إلي أعد  
 .حملة الشھادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمي  

 ـ يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من شعبة األدبي لكل شھادة ثانوية عامة 
 عربية علي حده إلي أعداد الطالب المقرر قبولھم كطالب نظاميين من   
 .مة المصرية القسم األدبيحملة الشھادة الثانوية العا  
 

 ً  :بالنسبة للشھادات الثانوية المعادلة األجنبية: ثانيا
ة  ھادات الثانوي ي الش لين عل الب الحاص ة للط اكن المخصص دد األم دد ع تح
ي أساس النسبة  األجنبية المعادلة بالجامعات والمعاھد الحكومية المصرية عل

ة نسبة عدد الطالب المتقدمين للقبو:(المرنة وھي  ل من حملة كل شھادة ثانوي
اميين  الب نظ ولھم كط رر قب الب المق داد الط الي أع ي إجم ة إل ة أجنبي معادل
م  رية القس ة المص ة العام ة الثانوي ن حمل رية م ة المص ات الحكومي بالجامع

علي أال يقل عدد الطالب المقبولين من كل شھادة عن طالب واحد بكل ) العلمي
دد الصحيح قطاع من قطاعات التعليم المختل ي الع اكن إل فة مع جبر كسور األم

 .األعلى
 
از ) ١٥٠( الي بالجھ يم الع ات والتعل اع الجامع يس قط يدة رئ اب الس كت

دمات  ويم أداء الخ ة وتق ر متابع أن تقري بات بش زي للمحاس المرك
ام  ات ع ى للجامع المجلس األعل ة ب ات الحكومي ة بالجامع التعليمي

 .لعامة للجامعاتوالذي أعدته اإلدارة ا ٢٠١٤/  ٢٠١٣
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 القرار: 
 .قرر المجلس إرسال الموضوع إلي السادة رؤساء الجامعات للدراسة

 
ودة ) ١٥١( دادھما مس ول إع رأة ح وق الم ري لحق ز المص اب المرك كت

 .وإمكانية تطبيقھا داخل الجامعات) استراتيجية العنف ضد المرأة(
 القرار: 

وق ا ز المصري لحق اب المرك اً بكت س علم يط المجل دادھما أح ول إع رأة ح لم
 .وإمكانية تطبيقھا داخل الجامعات) استراتيجية العنف ضد المرأة(مسودة 

 
الرسالة الواردة عن طريق بوابة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة ) ١٥٢(

وزراء من السيد  ذي / مجلس ال راھيم شلبي ـ وال راھيم إب د إب محم
ن أ رار م د أو إق ذ تعھ تم أخ أن ي اقتراح ب دم ب الب تق ور ط اء أم ولي

 .الجامعات بعدم قيام أبنائھم بتخريب أو حرق أي منشآت جامعية
 القرار: 

 .قرر المجلس إرسال الموضوع إلي رؤساء الجامعات
 
 
ول بشأن ) ١٥٦( ي تنسيق القب ام عل كتاب رئيس قطاع التعليم المشرف الع

اظرة  ات المن دھم للكلي بعض الطالب العائدين من دولة اليمن لنقل قي
 .لتي كانوا يدرسون بھاا

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ة ١ ذه الدول ات ھ دين بجامع يمن والمقي ة ال دين من دول ـ السماح للطالب العائ
ات  ق الجامع ن طري رية ع ات المص اظرة بالجامع ات المن ل للكلي بالتحوي

 .مباشرة ويشترط موافقة الجامعة
ي من  ـ أن يكون الطالب المحول منقول في كلياته المحول٢ منھا إلي فرقة أعل

 .الفرقة اإلعدادية أو الفرقة األولى بالكليات التي ليس بھا فرقة إعدادية
ة ٣ ـ بالنسبة للطالب المستجدين أو الذين لم يجتازوا الفرقة اإلعدادية أو الفرق

ة ة إعدادي ا فرق يس بھ ي ل ات الت ى بالكلي دخلوا (األول م ي ذين ل واء ال س
ت) االمتحانات أو الرسبين ات المصرية عن طريق ي ي الجامع م تحويلھم إل

ن  ى م رة األول وء الفق ي ض د ف ات والمعاھ ول بالجامع يق القب ب تنس مكت
من الالئحة التنفيذية بقانون تنظيم الجامعات بشرط استيفائھم ) ٨٧(المادة 

ي الشھادة  الحد األدنى للكلية الراغبين في التحويل إليھا سنة حصولھم عل
ل نظرا للظروف الثانوية مع إعفائھ اء التحوي د أثن ات القي م من شروط إثب
 .التي تمر بھا البالد
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ول بشأن ) ١٥٧( ي تنسيق القب ام عل كتاب رئيس قطاع التعليم المشرف الع
دير مكتب نائب مساعد  د ـ م د حمدي أحم الشكوى الواردة من أحم

 .وزير الخارجية لشئون البيئة
 القرار: 

اريخ قرر المجلس التمسك بقراره الساب دة بت /  ٦/  ٧ق الصادر بجلسته المنعق
 :والذي يتضمن ما يلي ٢٠١٤

 :ـ بالنسبة للشھادة الثانوية العامة السعودية١
 :الموافقة علي ما يلي) أ(

اري      وع االعتب اب المجم د حس يلي عن ار التحص داد باالختب اء االعت ـ إلغ
يم ا ات التعل ول بمؤسس د القب عودية عن ة الس ھادة الثانوي امعي للش لج

 .٢٠١٥/  ٢٠١٤والعالي المصرية بدأ من العام الجامعي 
ول      د القب ة السعودية عن ـ يتم احتساب المجموع االعتباري للشھادة الثانوي

 :بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية وفقاً للجدول التالي

 العام الجامعي
نسبة امتحان 
 المدرسة

نسبة امتحان 
 القدرات

 %٣٠ %٧٠ )٢٠١٤تنسيق ( ٢٠١٥/  ٢٠١٤
 %٣٠ %٧٠ )٢٠١٥تنسيق ( ٢٠١٦/  ٢٠١٥
 %٤٠ %٦٠ )٢٠١٦تنسيق ( ٢٠١٧/  ٢٠١٦
 %٤٠ %٦٠ )٢٠١٧تنسيق ( ٢٠١٨/  ٢٠١٧

 ٢٠١٩/  ٢٠١٨بدءاً من عام 
 وما بعده)  ٢٠١٨تنسيق (

٥٠ %٥٠% 

ؤد) ب( م ي وا السماح للطالب الذين حصلوا علي الشھادة الثانوية العامة السعودية ول
ة  ة العربي ويم بالمملك اس والتق وطني للقي ز ال ق المرك ن طري درات ع ات الق امتحان
د  ي مكتب التنسيق بع أوراقھم إل دم ب السعودية خالل مدة حصولھم علي الثانوية بالتق
درات  ة للق ز وتحقيق النسبة المطلوب أدائھم اختبارات القدرات عن طريق نفس المرك

ي في عام التقدم لمكتب التنسيق ، و بحد أقصي عامان دراسيان بعد عام حصولھم عل
الشھادة الثانوية ، مع االحتفاظ بنفس الشھادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا 
دة حصولھم  درات خالل م ارات الق عليھا من قبل أما الطالب الذين سبق أن أدوا اختب

أوراقھم ي  علي الثانوية العامة السعودية وتقدموا لمكتب التنسيق ب عام حصولھم عل
رة  دم م م التق ال يحق لھ د المصرية ف ات والمعاھ ي الجامع م ترشيحھم إل الشھادة وت
ا كانت  درات مھم ارات الق ذه االختب ادوا أداء ھ و أع أخرى إلي مكتب التنسيق حتى ل

 .نتائجھم فيھا
 
ة ) ١٥٨( تقرير اللجنة المشكلة لزيارة كلية العالج الطبيعي ـ الجامعة الحديث

 .لوجيا والمعلوماتللتكنو
 القرار: 

الي  يم الع ر التعل دكتور وزي قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ ال
 .ورئيس المجلس األعلى للجامعات للتحقيق
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ھشام إبراھيم العسكري / االعتذار المقدم من السيد األستاذ الدكتور ) ١٦١(
 .قطاعـ أمين لجنة قطاع الدراسات الصيدلية عن عضوية لجنة ال

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

 ھشام إبراھيم العسكري / ـ قبول االعتذار المقدم من السيد األستاذ الدكتور ١
 .أمين لجنة قطاع الدراسات الصيدلية عن عضوية لجنة القطاع    
 األستاذ بكلية الصيدلة ـ جامعة ( حمد هللا حافظ زيدان / د .ـ تعيين السيد أ٢

 .أميناً للجنة قطاع الدراسات الصيدلية) القاھرة    
 
رح ) ١٦٣( أن ط ات بش ى للجامع المجلس األعل ة ب ئون المالي ذكرة الش م

د  ركات المتخصصة لتجدي ين الش اً ب اً وخارجي ة داخلي ة عام ممارس
ع  ب والمراج ة والكت دوريات العلمي ات وال د البيان تراكات قواع اش

ام  ات المصرية  ٢٠١٤االلكترونية وأدوات البحث لع لصالح الجامع
ركات  ارج والش ي الخ ة ف ة الدولي ركات المتخصص ين الش ك ب وذل
ا  ي لھ ة والت ة مصر العربي ل بجمھوري ي تعم داخل والت ة بال المحلي
ة  ة المالك ركات العالمي ي للش دعم الفن ع وال ل والبي ي التمثي الحق ف
ا  ات التفويض المصدق عليھ ة بموجب خطاب لقواعد البيانات العلمي

مكاتب الخارجية المصرية بھذه البالد والتي يصدرھا الناشرين  من
 .المختصين للشركات داخل جمھورية مصر العربية

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

امعتي ١ اء ج ادة رؤس دي الس ية ل وھاج ( ـ التوص ويف ، س ي س داد ) بن لس
 .٢٠١٤المبالغ المتأخرة عليھما عن عام 

دي ا٢ ية ل داد ـ التوص ة لس رية الحكومي ات المص اء الجامع ادة رؤس لس
الي  ام الح ا للع د عليھ اري التعاق ة الج غيل الخدم ة لتش ات المالي االرتباط

٢٠١٥. 
 
 .مشروع قانون المستشفيات الجامعية) ١٦٤(

 القرار: 
يد أ رر المجلس تكليف الس د / د .ق الي األسبق( حسين خال يم الع ر التعل ) وزي
ة قطاع الدراس ة قطاع ورئيس لجن ة مشتركة من لجن ة بتشكيل لجن ات الطبي

انون  روع ق ودة مش ة مس ل لدراس ن قب كلة م ة المش ة واللجن ات الطبي الدراس
 :المستشفيات الجامعية وتضم كل من السادة

 الدرجة االسم
 رئيس جامعة أسوان منصور كباش / د .ا
 أمين المجلس األعلى للجامعات أشرف حاتم/ د .أ
 نائب رئيس جامعة عين شمس عزت عبد الوھاب/ د .أ
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 نائب رئيس جامعة الزقازيق خالد عبد الباري/ د .أ
 األستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة أسامة الباز/ د .أ
 األستاذ بكلية الطب جامعة القاھرة علي صبور/ د .أ
 المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات صبري السنوسي/ د .أ
 المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الغفارحسام عبد / د .أ

ماعيلية  ويس باإلس اة الس ة قن دت بجامع ي عق ل الت ة العم ه ورش ا تناولت ة م لدراس
ي  ا عل اق خاللھ م االتف ة والتي ت لمناقشة مسودة مشروع قانون المستشفيات الجامعي
ة  ديم خدم ا مع ضمان تق أن المستشفيات الجامعية بحاجة ماسة إلي تطوير العمل بھ

جية للمواطنين خاصة غير القادرين ومحدودي الدخل، وإن تقوم المستشفيات في عال
داً  ك تمھي دريب والبحث العلمي ، وذل يم والت ذات الوقت بمھمتھا األساسية وھي التعل

 .لعرضھا علي المجلس األعلى للجامعات في جلسة قادمة
 

 
 عليم العاليأمين المجلس األعلى للجامعات                      وزير الت

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


