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 قرارات

 المجلس األعلى للجامعات

  (2015/  7/  13( بتاريم )632الجلسة رقم )
 

( المصادقة على محضر اجتماع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم 1)

 .2015/  6/  15بتاريم  631

 :القرار 
( 631المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسية رقيم )

( ليصييبب علييى 23م وذلييك بعييد تعييديل القييرار رقييم )2015/  6/  15بتيياريم 

 النحو التالي:

** النظيير فييي كتيياا متتييب تنسيييم القبييول المتضييمل الشييتاوي المقدميية مييل 

 (.SAT.Iأولياء أمور طلبة الشهادة األمريتية بشأن امتحانات الـ)

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

( الحاصيل عليهيا الطاليب SATليـ)ـ يتم احتسياا مجميوع درجيات امتحانيات ا1

في الشيهادة الثانويية األمريتيية المعادلية عنيد القبيول بالجامعيات المصيرية 

وفقاً ألعلى اليدرجات اليواردة بنتيائت المحياوالت التيي تيرد لموقيع التنسييم 

( 7437اإللتتروني والمرسيلة بواسيطة الطاليب عليي التيود المحيدد وهيو )

الهي ييية المسييي ولة عيييل هيييل   وهيييي board collegeوذليييك ميييل موقيييع 

االمتحانييات بغييض النظيير عييل النتييائت التييي تييرد صييالف ذلييك فييي الشييهادات 

الورقييية التييي يتقييد  بهييا الطالييب حيييث أن بعييض المحيياوالت يييتم الغائهييا 

بعييد اعييالن النتييائت الكتشيياف حيياالت غييش  College boardبواسييطة 

 جماعي أو تزوير أو صالفه.

( لتيل بليد SATالمحياوالت المقيررة المتحانيات )ـ ضيرورة االلتيزا  بتيواريم 2

موال يييتم احتسيياا  College boardوال   Amideastبواسييطة هي يية 

نتائت المحاوالت التي حصل عليهيا الطاليب أو أدى امتحاناتهيا فيي بليد أصير 

غيييير البليييد الحاصيييل منيييه عليييي شيييهادة الدبلوميييه األمريتيييية عنيييد القبيييول 

تحقيييم مبييدأ العداليية والمسيياواة بيييل بالجامعييات المصييرية وذلييك مييل أجييل 

( SATالطييالا علييي أن يطبييم ذلييك علييي الطييالا المتقييدميل المتحانييات )

 اليو  التالي لصدور القرار. 2015/  6/  16اعتبارا مل 

 ـ ابالغ الجهات المعنية بهلا الشأن.3

 

( اقتراح جامعة القاهرة بشأن انشاء قسم اللغة الروسية وآدابها وبرنامت 2)

ة الروسيييية وآدابهيييا )مرحلييية الليسيييانس( بتليييية ااداا بالجامعييية اللغييي

 والالئحة الدراسية المقترحة له.

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:
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ـ الموافقة مل حيث المبدأ علي انشاء قسم اللغة الروسية وآدابهيا م وبرنيامت 1

اللغة الروسيية وآدابهيا )مرحلية الليسيانس( بتليية ااداا ـ جامعية القياهرة 

لي أال تبدأ الدراسة بالقسم المشيار الييه اال بعيد تيوافر اإلمتانييات الماديية ع

 والبشرية الالزمة لبدء الدراسة.

ـييي الالئحييية الدراسيييية الخاصييية ببرنيييامت اللغييية الروسيييية وآدابهيييا )مرحلييية 2

 الليسانس(.

 

( اقتراح جامعية القياهرة انشياء برنيامت ماجسيتير فيي سياسيات الترجمية 3)

نجليزية بالتعاون مع جامعة مانشستر ببريطانييا بالالئحية بقسم اللغة اإل

 الداصلية لتلية ااداا بالجامعة.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

ـيي انشيياء برنييامت ماجسييتير فييي سياسييات الترجميية بقسييم اللغيية اإلنجليزييية 1

ـ  بالتعياون ميع جامعية مانشسيتر ببريطانييا بالالئحية الداصليية لتليية ااداا

 جامعة القاهرة.

ـ الالئحة الدراسية الخاصة ببرنامت سياسات الترجمة بقسم اللغية اإلنجليزيية 2

 بتلية ااداا ـ جامعة القاهرة بالتعاون مع جامعة مانشستر ببريطانيا.

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.3

 

ة الداصلية لتليية ( اقتراح جامعة القاهرة بشأن تعديل بعض المواد بالالئح4)

 دار العلو  بالجامعة بنظا  الساعات المعتمدة )مرحلة الدراسات العليا(.

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي

ـيي تعييديل بعييض المييواد بالالئحيية الداصلييية لتلييية دار العلييو  ـ جامعيية القيياهرة 1

بنظا  الساعات المعتمدة )مرحلة الدراسات العليا( وذلك على النحو المبييل 

 ة الجامعة.بملكر

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

( اقتييراح جامعيية القيياهرة اضييافة برنييامت " ماجسييتير زراعيية األسيينان " 5)

بالالئحيية الداصلييية لتلييية طييب الفييم واألسيينان )مرحليية الدراسييات العليييا( 

 بنظا  النقاط المعتمدة ومشروع الئحته الدراسية.

 :القرار 
 فقة علي ما يلي:قرر المجلس الموا

ـ اضافة برنامت " ماجستير زراعية األسينان " بالالئحية الداصليية لتليية طيب 1

الفييم واألسيينان ـ جامعيية القيياهرة )مرحليية الدراسييات العليييا( بنظييا  النقيياط 

 المعتمدة.

 ـ الالئحة الدراسية الخاصة ببرنامت " ماجستير زراعة األسنان.2

 هلا الشأن.ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في 3
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( اقتراح جامعة القاهرة انشياء مركيز الترجمية القانونيية واعتبيار  وحيدة 6)

 ذات طابع صاص تابع لتلية الحقوق بالجامعة.

 :القرار 
قرر المجلس الموافقة علي انشاء مركز الترجمة القانونية تيابع لتليية الحقيوق 

 .(وحدة ذات طابع صاص)واعتبار   جامعة القاهرة

 

امعة القاهرة نقل تبعية مركز اللغات األجنبيية والترجمية بتليية ( اقتراح ج7)

 ااداا واعتبار  وحدة ذات طابع صاص تابعة إلدارة الجامعة.

 :القرار 
قرر المجلس الموافقة عليي نقيل تبعيية مركيز اللغيات األجنبيية والترجمية بتليية 

 .ااداا واعتبار  وحدة ذات طابع صاص تابعة إلدارة الجامعة

 

( مييل 32( مييل المييادة رقييم )14تييراح جامعيية القيياهرة تعييديل البنييد )( اق8)

الالئحة الداصلية للدراسات العلييا )بنظيا  السياعات المعتميدة( والخياص 

 بتوزيع درجات الماجستير بتلية ااثار بالجامعة.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 تلية ااثار لحة الداصلية ( مل الالئ32( مل المادة رقم )14ـ تعديل البند )1

 لدراسات العليا )بنظا  الساعات المعتمدة( والخاص ا جامعة القاهرة مرحلة    

 وذلك علي النحو المبيل بملكرة الجامعة.بتوزيع درجات الماجستير     

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

فيي األميراض العصيبية  ( اقتراح جامعة القاهرة بإنشاء درجة الماجسيتير9)

 لألطفال بتلية الطب بالجامعة واعتماد الخطة الدراسية واالمتحانية.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة على ما يلي:

 جامعة ـ انشاء درجة الماجستير في األمراض العصبية لألطفال بتلية الطب 1

 القاهرة.    

 الخاصة بها. اعتماد الخطة الدراسية واالمتحانيةـ 2

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.3
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( اقتراح جامعة القاهرة بضم مركيز أبحياث العجيول حيديثي اليوالدة اليي 10)

مركز رعاية الحيوان والدواجل ليصيبب االسيم مركيز أبحياث الحييوان 

والدواجل واعتبار  وحدة ذات طابع صاص تابعة لتلية الطب البيطري 

 بالجامعة.

 :القرار 
حديثي الوالدة اليي مركيز العجول ر المجلس الموافقة على ضم مركز أبحاث قر

رعاييية الحيييوان والييدواجل ليصييبب االسييم مركييز أبحيياث الحيييوان والييدواجل 

 جامعة القاهرة.تابعة لتلية الطب البيطري  (وحدة ذات طابع صاص)واعتبار  

 

داصليية لتليية ( اقتراح جامعة القاهرة اجراء بعض التعديالت بالالئحية ال11)

 الصيدلة )مرحلة البتالوريوي(.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 جامعة القاهرة  ـ اجراء بعض التعديالت بالالئحة الداصلية لتلية الصيدلة1

 وذلك بإضافة امتحانات دورية لجميع المقررات وتعديل درجات االمتحان     

 ات وذلك علي النحو المبيل بملكرة التحريري والشفوي والعملي للمقرر    

 الجامعة والجداول المرفقة.    

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

( اقتراح جامعة القاهرة تغيير مسمي قسم )بثالوجيا الفيم( ليصيبب قسيم 12)

)بثالوجيا الفم والوجه والفتيل( وكللك قسم )أشعة الفم( ليصبب قسيم 

والفتييييل( بالالئحييية الداصليييية لتليييية طيييب الفيييم  )أشيييعة الفيييم والوجيييه

 واألسنان.

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

 ـ تغيير مسمي قسم )بثالوجيا الفم( ليصبب قسم )بثالوجيا الفم والوجه 1

 والفتيل( وكللك قسم )أشعة الفم( ليصبب قسم )أشعة الفم والوجه والفتيل(     

 جامعة القاهرة. األسنانبالالئحة الداصلية لتلية طب الفم و    

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

( كتاا السيد ميدير عيا  صيندوق التيأميل عليي الثيروة الحيوانيية بشيأن 65)

ترشييييب السييييدة أ.د / صيييباح محميييود عيييال  مميييثالً لتلييييات الزراعييية 

 لالنضما  لمجلس ادارة الصندوق.

 :القرار 
يب السيييدة أ.د / صييباح محمييود عييال  ممييثالً قييرر المجلييس الموافقيية علييي ترشيي

 .لتليات الزراعة لالنضما  لمجلس ادارة الصندوق
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( النظييير فيييي ميييلكرة السييييد الييييدكتور / نائيييب ميييدير مركيييز الخييييدمات 67)

اإللتترونية والمعرفية بشأن اجتماع اللجنة التنفيلية لشبتة الجامعات 

د الشيييبتة وموقيييف تجديييي 2015/  6/  4المصيييرية المنعقيييد بتييياريم 

 الداصلية للجامعات وشبتة االنترنت.

 :القرار 
أحييييط المجليييس علمييياً بميييلكرة السييييد اليييدكتور / نائيييب ميييدير مركيييز الخيييدمات 

اإللتترونيييية والمعرفيييية بشيييأن اجتمييياع اللجنييية التنفيليييية لشيييبتة الجامعيييات 

وموقيييف تجدييييد الشيييبتة الداصليييية  2015/  6/  4المصيييرية المنعقيييد بتييياريم 

 .بتة االنترنتللجامعات وش

 

( كتيييياا السيييييد الييييدكتور / نائييييب مييييدير مركييييز الخييييدمات اإللتترونييييية 68)

والمعرفييييية بشييييأن عييييرض محضيييير اجتميييياع ادارة مركييييز الخييييدمات 

علييييي  2014/  11/  26اإللتترونييييية والمعرفييييية المنعقييييد بتيييياريم 

 السادة أعضاء المجلس األعلى للجامعات.

 :القرار 
ادارة مركيز الخيدمات اإللتترونيية مجليس  اجتمياعمحضر قرر المجلس اعتماد 

 .2014/  11/  26والمعرفية المنعقد بتاريم 

 

( لسيينة 1474( قييرار السيييد المهنييدي / رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم )74)

( ميييل الالئحييية التنفيليييية 80بشيييأن اسيييتبدال نيييا الميييادة ) 2015

لقيانون  1975( لسينة 809الصادرة بقرار رئييس الجمهوريية رقيم )

 .1972لسنة  49لجامعات رقم تنظيم ا

 :القرار 
أحيييط المجلييس علميياً بقييرار السيييد المهنييدي / رئيييس مجلييس الييوزراء رقييم 

( ميل الالئحية التنفيليية 80بشأن استبدال نا المادة ) 2015( لسنة 1474)

لقييانون تنظيييم  1975( لسيينة 809الصييادرة بقييرار رئيييس الجمهورييية رقييم )

 .1972لسنة  49الجامعات رقم 

 

كتيياا جامعيية القيياهرة بشييأن موافقيية مجلييس الجامعيية علييي تحويييل  (83)

مستشفي المنييل الجيامعي التخصصيي )وحيدة ذات طيابع صياص( اليي 

وحدة عالج بأجر تابعية لمستشيفيات الجامعية وأن تتبيع وحيدة العيالج 

 بأجر بمستشفيات الجامعة.

 :القرار 
خصصييي قييرر المجلييس الموافقيية علييي تحويييل مستشييفي المنيييل الجييامعي الت

)وحدة ذات طابع صاص( الي وحدة عالج بأجر تابعة لمستشفيات الجامعية وأن 

 .تتبع وحدة العالج بأجر بمستشفيات الجامعة
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( كتييياا جامعييية القييياهرة بشيييأن موافقييية مجليييس الجامعييية عليييي انشييياء 84)

البرنامت المتتامل بنظا  النقاط المعتميدة لمرحلية البتيالوريوي بتليية 

 الطب بالجامعة.

 ار:القر 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

ـ انشاء البرنامت المتتامل بنظا  النقاط المعتمدة لمرحلية البتيالوريوي بتليية 1

 الطب ـ جامعة القاهرة.

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

** اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات لش ون صدمة المجتميع 

 .2015/  7/  7( بتاريم 24رقم )وتنمية البي ة 

 :القرار 
اعتميياد محضيير اجتميياع المجلييس األعلييى للجامعييات لشيي ون صدميية المجتمييع 

م واللي يتضيمل الموضيوعات 2015/  7/  7( بتاريم 24وتنمية البي ة رقم )

 التالية:

 

جامعة المنوفية بشأن تصور مقترح لدور الجامعية فيي التصيدي  كتاا( 86)

ارع في اطار صطة العمل التنفيلي عليي المسيتوي لظاهرة أطفال الشو

 القومي.

 :القرار 
   ـ أحيط المجلس علماً بمقترح جامعة المنوفية لدور الجامعة في التصدي 1         

 لظاهرة أطفال الشوارع في اطار صطة العمل التنفيلي علي المستوي             

 .القومي            

 الجامعات لالستفادة منه. ـ ارسال المقترح الي2         

 

( الدراسيية المقدميية مييل السيييد األسييتاذ الييدكتور / كمييال جيياد شيياروبيم 87)

)نائييب رئيييس جامعيية قنيياة السييويس لشيي ون صدميية المجتمييع وتنمييية 

البي ة( تحت عنوان "تشغيل شباا الخريجيل في بيرامت محيو األميية 

 والحد مل البطالة".

 :القرار 
 دراسة المقدمة مل السيد األستاذ الدكتور / كمال جاد ـ أحيط المجلس علماً بال1

 شاروبيم )نائب رئيس جامعة قناة السويس لش ون صدمة المجتمع وتنمية     

 البي ة( تحت عنوان "تشغيل شباا الخريجيل في برامت محو األمية والحد     

 .مل البطالة"    

 ه.ـ ارسال المقترح الي الجامعات لالستفادة من2         
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 ( تبادل نتائت الم تمرات وجهود اللجان المشتلة.88)

 :القرار 
 ـ التأكيد علي ضرورة تبادل نتائت الم تمرات وجهود اللجان المشتلة لتعظيم 1

 االستفادة مل النتائت.    

ـ كمبيدأ عيا  سيوف ييتم ادراج هيل  التوصيية فيي توصييات المجليس الخاصية 2

لجانييه الفرعييية والتييي سييوف يييتم بالتقييارير المعروضيية علييي المجلييس مييل 

 ارسالها بالتالي الي الجامعات لالستفادة وذلك تأصيالً لمبدأ تبادل الخبرات.

 

** اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لش ون الدراسات العليا والبحوث 

 .2015/  7/  6( بتاريم 16رقم )

 :القرار 
وث رقيم علييا والبحياعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشي ون الدراسيات ال

 مواللي يتضمل الموضوعات التالية:2015/  7/  6( بتاريم 16)

 

( كتاا السيد األسيتاذ اليدكتور / نائيب رئييس جامعية القياهرة للدراسيات 91)

العليا والبحوث بشأن اإلفادة عل شروط وضوابط عمل مقاصة لطالا 

 مصرية.الدراسات العليا الراغبيل في التسجيل للدراسة بالجامعات ال

 :القرار 
لسينة  49( ميل قيانون تنظييم الجامعيات رقيم 171قرر المجلس تطبيم المادة )

الباا الخامس )فيي نظيا  الدراسية واالمتحيان وشي ون الطيالا( والتيي  1972

 تنا علي:

" يجوز أن يعفي الطالب في مرحلة الدراسات العليا مل حضور بعض مقررات 

حضيير مقييررات مماثليية وأدى بنجيياح الدراسيية ومييل امتحاناتهييا اذا ثبييت أنييه 

االمتحانييات المقييررة فييي كلييية جامعييية أو معهييد علمييي معتييرف بهمييا مييل 

الجامعييةم وبشييرط أن تتييون مييدة الدراسيية الالزميية للحصييول علييي الدرجيية 

ويتيون  178و 177العلمية أكثر مل سنة وذليك دون اصيالل بحتيم الميادتيل 

مجليييس الدراسييات العلييييا اإلعفيياء بقيييرار مييل رئييييس الجامعيية بعيييد موافقيية 

والبحوث بناء علي اقتيراح مجليس التليية أو المعهيد المخيتا بعيد أصيل رأي 

مجلس القسيم أو مجيالس األقسيا  المختصية موذليك دون اصيالل بحتيم الميادة 

(36".) 

 ـ وذلك علي حسب رأي كل قسم وكل كلية.   

 

يل ( كتيياا جامعيية القيياهرة بشييأن صييرف قيميية متافييأة التحتيييم للمحتميي93)

 األجانب لرسائل الماجستير والدكتورا .

 :القرار 
قييرر المجلييس احاليية الموضييوع الييي جامعيية القيياهرة حيييث أنييه مييل اصتصيياص 

 مجلس الجامعة.
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( كتاا السيد األستاذ اليدكتور / نقييب األطبياء بشيأن كيفيية التعاميل ميع 94)

مشتلة عد  وجود للدراسات العلييا لألطبياء المقيمييل بيوزارة الصيحة 

أدي الييي فييتب أبييواا جانبييية يسييتغل فيهييا احتياجييات األطبيياء ألي  ممييا

 فرصة الستتمال مستقبلهم المهني.

 :القرار 
قرر المجلس احالة الموضوع الي لجنة قطاع الدراسات الطبية للدراسة وابداء 

 الرأي.

 

( مناقشية توصيييات اللجنية المشييتلة لدراسيية أوضياع التعليييم المفتييوح 101)

 ونوعيته في الجامعات المصرية.بهدف تطوير جودته 

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

 

( تقرير اللجنة العليا للتنسيم بشأن األعداد المقترح قبولها ميل حملية 102)

الشهادة الثانوية العامة المصرية بالجامعات الحتومية المصرية في 

 .2016/  2015العا  الجامعي 

 :القرار 
 قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع لحيل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

 

( كتيييياا السيييييد الييييدكتور نائييييب مييييدير مركييييز الخييييدمات اإللتترونييييية 103)

والمعرفييييية بييييالمجلس األعلييييى للجامعييييات بشييييأن رفييييض صييييرف 

بوحدة  ICTPالمستحقات المالية الخاصة بالمركز لدى مشروع الـ 

 .2014/  2013ا  المالي السابم تطوير المشروعات عل الع

 :القرار 
قرر المجلس الموافقة علي عقد اجتمياع طيارئ يضيم ممثلييل عيل وحيدة ادارة 

المشييروعات بييوزارة التعليييم العييالي وممثليييل عييل مركييز الخييدمات االلتترونييية 

والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات وبحضور السييد األسيتاذ اليدكتور / أمييل 

س جامعييية بنيييي سيييويف( لوضيييع الحليييول المالئمييية لهيييلا السييييد لطفيييي )رئيييي

 الموضوع.

 

( اقتراح جامعة القاهرة تغيير مسمي كلية طب الفم واألسينان ليصيبب 104)

 كلية طب األسنان.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 .ـ تغيير مسمي كلية طب الفم واألسنان ليصبب كلية طب األسنان1

 علي كل كليات طب الفم واألسنان بالجامعات المصرية.ـ تعميم هلا القرار 2
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 ـ اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في هلا الشأن.3

 

( كتيياا السيييد أ.د / رئيييس جامعيية أسيييوط بشييأن اإلفييادة عييل مييدى 106)

امتانييية تعييييل صريجييي الجامعييات الخاصيية فييي وظييائف المعيييديل 

 والمدرسيل المساعديل في الجامعات الحتومية.

 :القرار 
قرر المجليس التأكييد عليي أن يتيون ميل شيروط التعيييل فيي وظيائف المعييديل 

والمدرسييييل المسييياعديل فيييي الجامعيييات الحتوميييية أن يتيييون المتقيييد  لشيييغل 

 .1972لسنة  49الوظيفة مل صريجي الجامعات الخاضعة للقانون رقم 

 

للجنية ( كتاا لجنية قطياع الفنيون والتربيية الموسييقية بشيأن تشيتيل ا107)

 التخطيطية.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 ـ اضافة كال مل أ.د / مرفت زكي شرياش )األستاذ بتلية الفنون الجميلة ـ 1

 جامعة حلوان( م أ.د / أحمد رجب صقر )األستاذ بتلية الفنون الجميلة ـ          

 ن والتربية جامعة المنيا( لعضوية اللجنة التخطيطية لقطاع الفنو    

 الموسيقية.    

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2 

 

( كتاا السيد / رئيس هي ية مستشياري مجليس اليوزراء بشيأن انشياء 108)

 جامعة أهلية بإسم )جامعة اإلسماعيلية األهلية(.

 :القرار 
أحيييط المجلييس علميياً بتتيياا السيييد / رئيييس هي يية مستشيياري مجلييس الييوزراء 

 .انشاء جامعة أهلية بإسم )جامعة اإلسماعيلية األهلية( بشأن

 

( كتيياا السيييد األسييتاذ / األميييل العييا  لرابطيية العييالم اإلسييالمي بمتيية 109)

المترميية بشييأن زيييادة الميينب الدراسييية ألبنيياء الجاليييات واألقليييات 

المسلمة واقامة اليدورات المتخصصية التيي ت هيل دعياتهم وأئميتهم 

م والحفيياظ عليييه مييل الييلوبان فييي الثقافييات لتحصيييل شييباا المسييل

 المحيطة.

 :القرار 
أحيط المجلس علماً بتتاا السيد األستاذ / األميل العا  لرابطة العيالم اإلسيالمي 

بمتة المترمة بشأن زيادة المينب الدراسيية ألبنياء الجالييات واألقلييات المسيلمة 

صيييل شييباا واقاميية الييدورات المتخصصيية التييي ت هييل دعيياتهم وأئمييتهم لتح

 .المسلم والحفاظ عليه مل اللوبان في الثقافات المحيطة
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( كتيياا السيييد األسييتاذ الييدكتور / وزييير التعليييم العييالي بشييأن بعييض 110)

 متطلبات ممثلي الجامعة العربية المفتوحة" فرع مصر".

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

 ير التعليم العالي ـ أحيط المجلس علماً بتتاا السيد األستاذ الدكتور / وز1

 .بشأن بعض متطلبات ممثلي الجامعة العربية المفتوحة" فرع مصر"    

 ـ التمسك بقرارات المجلس األعلى للجامعات السابقة الصادرة في هلا الشأن 2

 والخاصة بمعادلة الدرجات العلمية.    

 

م ( اقتراح لجنة قطاع الدراسات القانونية بشيأن أوضياع بيرامت التعليي111)

 المفتوح بتليات الحقوق بالجامعات المصرية.

 :القرار 
قرر المجلس احالة تقرير لجنة قطاع الدراسات القانونية بشيأن أوضياع بيرامت 

الييي اللجنيية المشييتلة  التعليييم المفتييوح بتليييات الحقييوق بالجامعييات المصييرية

 لدراسة أوضاع التعليم المفتوح في مصر.

 

ي األول لطلبية الجامعية العماليية شيعبة ( اعتماد نتيجة الفصيل الدراسي112)

( لفييييروع الجامعيييية المختلفيييية 2015العالقييييات الصييييناعية )أبريييييل 

 )القاهرة ـ طنطا ـ المنصورة(.

 :القرار 
قرر المجلس احالة الموضوع اليي كيل ميل السييد األسيتاذ اليدكتور / المستشيار 

وزير التعلييم القانوني للمجلسم والسيد األستاذ الدكتور / المستشار القيانوني لي

 العاليم للدراسة واعادة العرض مرة أصرى علي المجلس األعلى للجامعات.

 

( ملكرة بشأن اعادة توزيع آالت معالجية المخلفيات الخطيرة بالتعياون 113)

 مع وزارة الصحة.

 :القرار 
قرر المجلس الموافقة علي توزيع هل  ااالت باالتفاق مع وزارة الصحة داصيل 

يات التابعة لوزارة الصيحة عليي أن ييتم محاسيبة الجامعيات مجمعات حرق النفا

 بسعر التتلفة الفعلية.

 

( بروتوكيييول التعييياون بييييل وزارة التعلييييم العيييالي والهي ييية العربيييية 114)

 للتصنيع.

 :القرار 
أحيييط المجلييس علميياً ببروتوكييول التعيياون بيييل وزارة التعليييم العييالي والهي يية 

 .العربية للتصنيع
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لتفيياهم بيييل المجلييس األعلييى للجامعييات والهي يية األلمانييية ( مييلكرة ا115)

 (.DAADللتبادل الثقافي )

 :القرار 
أحيييط المجلييس علميياً بمييلكرة التفيياهم بيييل المجلييس األعلييى للجامعييات والهي يية 

م مع تفويض السييد األسيتاذ اليدكتور وزيير (DAADاأللمانية للتبادل الثقافي )

 هي ة األلمانية.التعليم العالي للتوقيع عليها مع ال

 

( النظير فيي الميلكرة المعروضية علييي السييد األسيتاذ اليدكتور / وزييير 119)

التعليييم العييالي بشييأن مناقضيية الجهيياز المركييزي للمحاسييبات رقييم 

والتي أسفرت عنها عملية فحا  2014/  1/  14( بتاريم 197)

مسيييييتندات وصتيييييامي ميييييل صيييييندوق الخدمييييية العامييييية للدراسيييييات 

 سية ـ جامعة جنوا الوادي.واالستشارات الهند

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

ـ الموافقة علي ميا انتهيي الييه المستشيار القيانوني ليوزير التعلييم العيالي ميل 1

 رأي في هلا الشأن واللي يتضمل ما يلي:

ـيي أن أعمييال التصييميم واالستشييارات الهندسييية واإلشييراف علييي التنفيييل 1     

ا تيدصل فيي مجيال مزاولية المهنية داصيل وباقي األعمال االستشيارية انمي

الجامعة حال ما يقو  بها أعضاء هي ة التدريس وميل ثيم ينطبيم عليهيا 

مل الالئحية التنفيليية لقيانون تنظييم الجامعيات والتيي  303نا المادة 

جاء نصها كالتالي )يمنب أعضاء هي ة التدريس الليل ييرصا لهيم فيي 

بأعمييال االستشييارة والخبييرة مزاوليية المهنيية داصييل الجامعيية أو القيييا  

ومعاونوهم نسبة مل المتحصالت المترتبة عليي أعميالهم بالف يات التيي 

 يقدرها المجلس األعلى للجامعات.

ـيي لتنييه نظييراً ألنييه ال يوجييد متحصييالت مييل هييل  األعمييال ذات الطبيعيية 2     

االستشارية فإننا نري أن يترك تحدييد األتعياا فيي هيل  الحالية للسيلطة 

ومييع ذلييك فيييمتل للمجلييس األعلييى للجامعييات أن يشييتل لجنيية  المختصية

متخصصييية برئاسييية أحيييد السيييادة أسييياتلة الجامعيييات ميييل أسييياتلة كليييية 

الهندسة وعضوية مل يرا  المجلس لوضع ف ات لهل  األعمال م وعلي 

 أن يتم اقرارها مل قبل المجلس األعلى للجامعات.

 حاسبات المشار اليها بما ـ الرد علي مناقضة الجهاز المركزي للم3      

 تضمنته هل  الملكرة.          

ـ الموافقة علي اعادة طلب الرأي في نفس هلا الموضوع ولتل ميل قبيل 4      

 الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

 ـ ارسال الرأي القانوني الي السادة رؤساء الجامعات.2
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وقعييية بييييل وزارة التعلييييم العيييالي والصيييندوق ( اتفاقيييية التعييياون الم122)

 االجتماعي للتنمية.

 :القرار 
أحييييط المجليييس علمييياً باتفاقيييية التعييياون الموقعييية بييييل وزارة التعلييييم العيييالي 

 .والصندوق االجتماعي للتنمية

 

( اقتييراح جامعيية القيياهرة تحويييل مدرسيية التمييريض بمستشييفي قصيير 123)

لتميييريض تحيييت رعايييية العينيييي التعليميييي اليييي معهيييد فنيييي صيييحي ل

 واشراف كلية التمريض بالقصر العيني.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 ـ الموافقة علي انشاء فرع للمعهد الفني للتمريض ـ جامعة القاهرة 1

 بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد )الفرنساوي( علي أن تتون تحت     

 اشراف كلية التمريض بالجامعة.    

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

 2014/  7/  6( بتيييياريم 2185( تعييييديل القييييرار الييييوزاري رقييييم )124)

والخاص بتشتيل اللجنة المختصة بترشيب السادة رؤساء الجامعات 

وعميييداء التلييييات والمعاهيييد وتنظييييم عملهيييا واجيييراءات وشيييروط 

 الترشب.

 :القرار 
( بتياريم 2185ضوء القرار اليوزاري رقيم )استعرض المجلس الموضوع في 

والخيياص بتشييتيل اللجنيية المختصيية بترشيييب السييادة رؤسيياء  2014/  7/  6

الجامعيييات وعميييداء التلييييات والمعاهيييد وتنظييييم عملهيييا واجيييراءات وشيييروط 

/  7/  3الترشبم وفي ضيوء قيرار  السيابم الصيادر بجلسيته المنعقيدة بتياريم 

2014. 

 ما يلي: قرر المجلس الموافقة علي

/  6( بتياريم 2185ـ عرض التعديالت المقترحة علي القرار الوزاري رقيم )1

والخيييياص بتشييييتيل اللجنيييية المختصيييية بترشيييييب السييييادة رؤسيييياء  2014/  7

الجامعيييات وعميييداء التلييييات والمعاهيييد وتنظييييم عملهيييا واجيييراءات وشيييروط 

 النهائية.الترشبمعلي اللجنة االستشارية القانونية إلبداء الرأي والصياغة 

 ـ ارسال التعديالت المقترحة الي الجامعات للدراسة وابداء الرأي.2

 .2015/  8/  1ـ اعادة تشتيل اللجنة العليا الصتيار القيادات الجامعية في 3
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 49( مل قانون تنظيم الجامعات رقم 121( اقتراح تعديل المادة رقم )127)

 .1972لسنة 

 :القرار 
 لي ما يلي:قرر المجلس الموافقة ع

 1972لسينة  49( مل قانون تنظييم الجامعيات رقيم 121ـ تعدل المادة رقم )1

 لتصبب علي النحو التالي:

يعييل بصيفة شخصيية فيي ذات  113: مع مراعاة حتيم الميادة 121" مادة     

التلية أو المعهد جميع ميل يبلغيون سيل انتهياء الخدمية ويصيبحون أسياتلة 

د  االسييتمرار فيي العمييلم وال تحسيب هييل  متفيرغيل وذليك مييا ليم يطلبييوا عي

المييدة فييي المعيياش م ويتقاضييون متافييأة مالييية اجمالييية تييوازي الفييرق بيييل 

المرتب مضافا اليه الرواتيب والبيدالت األصيرى المقيررة وبييل المعياش ميع 

الجمييع بيييل المتافييأة والمعيياشم مييع اسييتحقاقهم ألي زيييادة تطييرأ علييي أي 

 منهما سنوياً.

 اءات التشريعية الالزمة في هلا الشأن.ـ اتخاذ اإلجر2

 

( كتاا قطاع التعليم فني بوزارة التعليم الفنيي والتيدريب بشيأن دبليو  128)

 الشهادة الثانوية الفندقية )نظا  الثالث سنوات(.

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

ـييي عيييد  قبيييول حملييية الشيييهادة الثانويييية الفنيييية للشييي ون الفندقيييية والخيييدمات 1

)نظييا  اليثالث سيينوات( بتلييات التجييارة سيواء عييل طرييم متتييب السيياحية 

التنسيييم أو المسييابقة الموحييدة التييي تعقييد بتلييية التجييارة جامعيية القيياهرة 

 .2016/  2015اعتبارا مل القبول في العا  الجامعي 

ـ احالة الموضوع الي لجنية قطياع السيياحة والفنيادق إلبيداء اليرأي فيي ميدى 2

انويية الفنيية للشي ون الفندقيية والخيدمات السيياحية قبول حملة الشيهادة الث

)نظييييا  الييييثالث سيييينوات( بتليييييات السييييياحة والفنييييادق والمعاهييييد العالييييية 

والمتوسيطة للسييياحة والفنييادق وفييي حاليية الموافقيية يرجييي تحديييد ضييوابط 

 قبول هل  الف ة مل الطالا.

 ـ ابالغ متتب تنسيم القبول بالجامعات والمعاهد المصرية.3

 

 

 ل المجلس األعلى للجامعات                      وزير التعليم العاليأمي

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

 أ.د / أشرف محمود حاتم                   أ.د / السيد أحمد أحمد عبد الخالم
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 قرارات

 المجلس األعلى للجامعات

  (2015/  7/  21( بتاريم )633ة رقم )الجلس
( المصادقة علي محضر اجتماع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم 1)

 .2015/  7/  13بتاريم  632

 :القرار 
 632المصادقة عليي محضير اجتمياع المجليس األعليى للجامعيات الجلسية رقيم 

 .2015/  7/  13بتاريم 

 

سيم بشأن األعداد المقترح قبولها ميل ( النظر في تقرير اللجنة العليا للتن2)

حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية بالجامعيات الحتوميية المصيرية 

 .2016/  2015في العا  الجامعي 

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

ـيي األعييداد المقييرر قبولهييا مييل حمليية الثانوييية العاميية المصييرية بالجامعييات 1

وفقييياً للجيييداول  2016/  2015العيييا  الجييامعي الحتومييية المصيييرية فييي 

 المرفقة.

 ـ التأكيد علي ما يلي:2

 * يتم التحويل للبرامت الجديدة بتليات الجامعات المصرية عل طريم     

 الجامعات مباشرة وفي حدود الحد األدنى للقطاع.       

 %.10* يتم التحويل المناظر وغير المناظر لتقليل االغتراا بنسبة    

 * يتم التحويل المناظر بسبب النقل اإلداري عل طريم الجامعات مباشرة.   

 * يتم التحويل بسبب الحاالت الطبية عل طريم الجامعة مباشرة طبقاً لنا    

 ( مل الالئحة التنفيلية لقانون تنظيم الجامعات.86المادة )      

إلجيراءات الالزمية ـ ابالغ متتب تنسييم القبيول بالجامعيات والمعاهيد التخياذ ا3

 في هلا الشأن.

 

 ( النظر في مقترح اجراءات اصتيار القيادات الجامعية.3)

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

 ـ الموافقة علي التقرير المرفم والخاص بإجراءات اصتيار القيادات 1

 الجامعية.    

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.2

 

 

 

 



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                     2015 يوليو –النشرة الرسمية لجامعة القاهرة 

 للجنة المختصة باصتيار السادة رؤساء الجامعات.( اعادة تشتيل ا4)

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 ـ تشتل اللجنة المختصة باصتيار السادة رؤساء الجامعات مل كل مل السادة:1

 العضوية الدرجة االسم

 رئيساً  رئيس جامعة السويس أ.د / ماهر عبد الفتاح مصباح

 عضواً  ة القاهرة السابمرئيس جامع أ.د / حسا  كامل

 عضواً  رئيس جامعة الفيو  السابم أ.د / عبد الحميد عبد التواا صبري

 عضواً  رئيس جامعة المنوفية السابم أ.د / صبحي محمد حسل غنيم

 احتياطياً  وزير التعليم العالي األسبم أ.د / محمد عبد الحميد النشار

 وتنتهي في   8/  1تبدأ مل  ـ تتون مدة عمل اللجنة سنة أكاديمية واحدة2

 .7/  31نهاية العا  األكاديمي في     

 ـ اصدار القرار الوزاري الالز  في هلا الشأن.3

 

لسينة  32( النظر في قرار رئيس جمهورية مصير العربيية بالقيانون رقيم 5)

 .2016/  2015بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2015

 :القرار 
 يلي:قرر المجلس ما 

 32ـ أحيط المجلس علماً بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقيانون رقيم 1

/  2015بييييربط الموازنيييية العاميييية للدوليييية للسيييينة المالييييية  2015لسيييينة 

2016. 

ـيي تفييويض السيييد األسييتاذ الييدكتور / وزييير التعليييم العييالي ورئيييس المجلييس 2

ر في استثناء األعلى للجامعات في رفع الموضوع الي مجلس الوزراء للنظ

الجامعييات المصييرية وأمانيية المجلييس األعلييى للجامعييات مييل سييداد نسييبة 

/  6/  30% ميييل أرصيييدة فيييوائض الحسيييابات المرحلييية للهي يييات فيييي 25

وذلك لضمان استمرار مسييرة العمليية التعليميية بمصير بميا يحقيم  2015

لية أهداف الدولة في مجال التعليم العالي وكلا تخفيف العبء عل كاهل الدو

وتحقيم االستفادة القصوى ميل الميوارد اللاتيية للجامعياتم ولضيمان عيد  

 حدوث عجز في أداء الخدمات التعليمية بالشتل المناسب.

 

 

 أميل المجلس األعلى للجامعات                      وزير التعليم العالي

 لى للجامعاتورئيس المجلس األع                                                  

 أ.د / أشرف محمود حاتم                   أ.د / السيد أحمد أحمد عبد الخالم
 

 


