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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 )م٢٠١٥/  ١١/  ٩(بتاريخ ) ٦٣٩(الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٥/  ١٠/  ٨بتاريخ  ٦٣٧
 القرار: 

ى  اع المجلس األعل م المصادقة على محضر اجتم ات الجلسة رق  ٦٣٧للجامع
 .٢٠١٥/  ١٠/  ٨بتاريخ 

 
م ) ٢( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٢٠١٥/  ١٠/  ١٧بتاريخ  ٦٣٨
 القرار: 

م  ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل  ٦٣٨المصادقة على محضر اجتم
 .٢٠١٥/  ١٠/  ١٧بتاريخ 

 
م اعتماد محضر اجتماع ھيئ*  ات رق ى للجامع ) ٣٤(ة مكتب المجلس األعل

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١١/  ٣بتاريخ 
 
ر ) ١٧( ب القص ة ط تير بكلي ة الماجس اء درج اھرة بإنش ة الق راح جامع اقت

 ـ:العيني بالجامعة في التخصصات اآلتية
 .ـ أمراض قلب األطفال١        
 .ـ طب نقل الدم٢        
 .طب طوارئ األطفال ـ٣        
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 ـ إنشاء درجة الماجستير بكلية طب القصر العيني ـ جامعة القاھرة في  ١

 ـ:التخصصات اآلتية    
 .ـ أمراض قلب األطفال    
 .ـ طب نقل الدم    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
 
دار ا) ٢١( أن إص ريض بش ة للتم د الفني دة للمعاھ ة الموح ة الداخلي لالئح

 .الملحقة بكليات التمريض بالجامعات المصرية
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 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ات ١ ة بكلي ريض الملحق ة للتم د الفني دة للمعاھ ة الموح ة الداخلي ـ الالئح
 .التمريض بالجامعات المصرية

 .ھذا الشأن ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في٢
 
كتاب السيد األستاذ الدكتور وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشئون ) ٢٢(

ة  الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن موافقة اللجنة التنفيذي
تركة  ة المش ام الدرج اد نظ ى اعتم ات عل ين  Cotutelleللبعث ب

الة  ى رس راف عل ة باإلش ية خاص رية والفرنس ات المص الجامع
س ال ق المجل ن طري ا ع دم لھ ا والتق الن عنھ تم اإلع دكتوراه وأن ي

 .األعلى للجامعات وذلك لالختصاص
 القرار: 

 :قرر المجلس بما يلي
ام الدرجة المشتركة ١ اد نظ ى اعتم ات  Cotutelleـ الموافقة عل ين الجامع ب

تم  دكتوراه وأن ي الة ال ى رس راف عل ة باإلش ية خاص رية والفرنس المص
ا و الن عنھ ك اإلع ات وذل ى للجامع س األعل ق المجل ن طري ا ع دم لھ التق

 .لالختصاص
 .ـ إحالة الموضوع إلي لجنة قطاع العالقات الثقافية٢

 
اريخ ) ٢٤( ا بت ات بإجتماعھ ا للتظلم ارية العلي ة اإلستش /  ٣٠توصية اللجن

ي / بالموافقة على ترقية السيد الدكتور  ٢٠١٥/  ١٠ د عل ي محم عل
د بقسم الفلسفة بكلية اآلداب ـ جامعة القاھرة مبروك ـ األستاذ المساع

 .لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

دكتور  ة السيد األستاذ ال ى مخاطب ة عل رر المجلس بالموافق ة / ق رئيس جامع
دكتور  ة السيد ال ة لترقي ى مجلس الجامع ي / القاھرة لعرض الموضوع عل عل

ة اآل تاذ المساعد بقسم الفلسفة بكلي روك ـ األس ي مب د عل ة محم داب بالجامع
ى  ك لحصوله عل ة عشر وذل دورة الحادي د ال اً لقواع تاذ وفق ة أس لشغل وظيف

اط  الي نق ة بإجم اث الخمس ي األبح د ف دير جي اط  ٧٠/  ٥٢.٣٩تق ة نش ودرج
 .١٠٠/  ٨٨.٣٩بإجمالي تقييم  ٢٠/  ٢٠علمي 

 
 
 .بشأن ضم أعضاء جدد إلي لجنة التخطيط لقطاع الطب) ٤١(

 القرار: 
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ة قرر المجلس ا لموافقة على ضم كل من السادة التالي أسمائھم لعضوية اللجن
د من  التخطيطية بالقطاع الطبي لتعزيز مسيرة العمل المشترك وتحقيق المزي

 :االنجازات وھم
 .عادل العدوي وزير الصحة والسكان األسبق/ ـ السيد األستاذ الدكتور 
 .باء األسبقخيري عبد الدايم نقيب األط/ ـ السيد األستاذ الدكتور 
 محمد ھاني حافظ أمين عام الزمالة المصرية / ـ السيد األستاذ الدكتور 

 .األسبق  
 
اريخ ) ٤٢( ات الصادر بجلسته بت ى للجامع /  ٢١تعديل قرار المجلس األعل

ة واالقتصاد  ٢٠١٥/  ٩ ة النوعي ة قطاع التربي والخاص بتقرير لجن
دارس  المنزلي بشأن إلتحاق أبناء الصم وضعاف السمع على دبلوم م

ي  اد المنزل ة واالقتص ة النوعي ات التربي مع بكلي عاف الس م وض الص
 .بالجامعات المصرية

 القرار: 
ادر  ات الص ى للجامع رار المجلس األعل ديل ق ى تع ة عل رر المجلس الموافق ق

ة  ٢٠١٥/  ٩/  ٢١بجلسته بتاريخ  والخاص بتقرير لجنة قطاع التربية النوعي
ي واالقتصاد المنزلي بشأ اء الصم وضعاف السمع الحاصلين عل ن التحاق أبن

ات  ة بالجامع ة النوعي ات التربي مع بكلي عاف الس م وض دارس الص وم م دبل
 :المصرية ليصبح على النحو التالي

ي : أوالً  ة واالقتصاد المنزل ة النوعي ة قطاع التربي الموافقة على توصيات لجن
ة واالقت ة النوعي ات التربي ي ـ بشأن بحث وطلب السادة عمداء كلي صاد المنزل

اد  ة واالقتص ة النوعي ات التربي معية بكلي ات الس الب ذوي اإلعاق ول الط قب
 :المنزلي بالجامعات المصرية ـ والتي تتمثل في اآلتي

ة ١ رات النظري ي المحاض الب ف ق للط ارة كمراف ة اإلش ين للغ وفير متقن ـ ت
 ).الشفوي(قية والعلمية والتدريب الميداني وكذلك في االمتحانات التطبي

 .من عدد الطالب المتقدمين للقسم% ٥ـ قبول ٢
ة ـ قسم ٣ ي قسم إدارة مؤسسات األسرة والطفول ولھم ف ى قب ة عل ـ الموافق

ا الحاسبات ـ قسم  وي ـ قسم تكنولوجي ة ـ قسم الترب المصنوعات الجلدي
 .التربية الفنية

ة النوع٤ ة واالقتصاد ـ قبول طالب ضعاف السمع والصم بأقسام كليات التربي ي
واد  ادة من م المنزلي بالجامعات المصرية أو أي إعاقة أخرى وتضاف كم

 .الالئحة
ـ عقد اتفاق ملزم من المجلس القومي لشئون اإلعاقة وكذلك الجمعية األھلية ٥

ة  ذه الفئ ة لھ ة التعليمي ات العملي ات باحتياج د الكلي وفير وتزوي ة بت لإلعاق
 .ورفع كفائتھم العلمية

رار٦ اد  ـ الق ة واالقتص ة النوعي ام التربي ي أقس ة ف ائل العلمي ه الرس بتوجي
 .المنزلي لخدمة ھذه الفئة وبالتالي تكوين كوادر علمية لخدمتھا
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ع ٧ اجھم م ك إلدم ات وذل ة الشباب بالكلي دعم المناسب لقسم رعاي وفير ال ـ ت
 .الطالب العاديين

 ً  .الجامعة المعنيةيتم تنفيذ ما جاء بالبند أوالً عن طريق الكلية و:ثانيا
 

م *  ) ٤٦(اعتماد محضر المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب الجلسة رق
 .٢٠١٥/  ١/  ٥بتاريخ 

 القرار: 
م  يم والطالب الجلسة رق ى لشئون التعل اع المجلس األعل اعتماد محضر اجتم

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١١/  ٥بتاريخ ) ٤٦(
 
ة سير انت) ٤٣( ام متابع ات المصرية للع ة بالجامع ادات الطالبي ات االتح خاب

 .٢٠١٦/  ٢٠١٥الجامعي 
 القرار: 

ات  ة بالجامع ادات الطالبي ات االتح ير انتخاب ة س اً بمتابع س علم يط المجل أح
 . ٢٠١٦/  ٢٠١٥المصرية للعام الجامعي 

 
المجلس ) ٤٤( رار ب اذ الق م اتخ ة ودع ات اإلداري م المعلوم ز نظ رح مرك مقت

ى ل ھادات األعل تعالم عن صحة ش ام االس وير نظ أن تط ات بش لجامع
 .المؤھالت العليا الصادرة عن مختلف الجامعات الحكومية المصرية

 القرار: 
ة / إحالة المقترح المقدم من السيد الدكتور  مدير مركز نظم المعلومات اإلداري

ات ي السادة رؤساء الجامع ات إل ى للجامع المجلس األعل رار ب  ودعم اتخاذ الق
 .نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطالب للدراسة وإبداء الرأي

 
يم  ) ٤٥( ام التعل وير نظ ات تط أن مقترح وح بش يم المفت ة التعل ر لجن تقري

 .المفتوح بالجامعات المصرية
 القرار: 

 :الموافقة على ما يلي
ادة: أوالً  ن الس دم م وح المق يم المفت ة التعل ر لجن اً بتقري س علم يط المجل  أح

أعضاء اللجنة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطالب مع إجراء 
 :بعض التعديالت وذلك على النحو التالي

ل الدراسي المتوسط  )١ ى المؤھ رور خمس سنوات عل ى شرط م د عل التأكي
ة  مطروح ـ (السابق لكل المتقدمين ما عدا المتقدمين من المحافظات النائي

دالبحر األحمر ـ شمال سيناء ـ  وادي الجدي حيث يمكن ) جنوب سيناء ـ ال
 .قبولھم بعد مرور ثالث سنوات فقط

دة  )٢ امج لم أي برن إنشاء مسار تمھيدي لمن ال تنطبق عليھم شروط القبول ب
ة  ة للدراس ررات المؤھل ن المق ة م ب مجموع درس الطال فصل دراسي وي
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ة القطاع المختصة  ا(بالبرنامج ويتم تحديد ھذه المواد عن طريق لجن ل مث
وم صناعي ويرغب في االلتحاق  وم زراعي أو دبل ى دبل ب حاصل عل طال

 ).إلخ.........للدراسة بكلية التجارة 
طالب في الدراسة النظامية ٥٠٠تعفى البرامج التي يلتحق بھا عدد أقل من  )٣

 %.٥٠من شرط 
ة  )٤ ا يتماشى مع األھداف العام تغيير محتوى البرامج ومسمى الشھادات بم

على أن تكون شھادة تقنية لرفع الكفاءة المھنية للحاصلين  للتعليم المفتوح
ك من خالل لجان قطاعات  ة، وذل ر نمطي عليھا وبحيث تكون شھادات غي

 .التعليم الجامعي المعنية
التعليم  )٥ ه ب وح واالستغناء عن يم المفت رامج التعل إلغاء الكتاب الجامعي في ب

 .االلكتروني
 ً ي السيد أ: ثانيا ة بني / د .إحالة الموضوع إل د لطفي ـ رئيس جامع أمين أحم

داً  رأي تمھي داء ال ة وإب وح للدراس يم المفت ة التعل يس لجن ويف ورئ س
 .للعرض على المجلس األعلى للجامعات

 
ى / د .كتاب السيد أ) ٤٨( ة عل رئيس جامعة القاھرة المتضمن طلب الموافق

ة  ريض جامع ة التم د لكلي وم واح دة ي ول لم ارات القب اب اختب تح ب ف
امعي  ام الج ريض األورام للع ي لتم د الفن الب المعھ ام ط اھرة أم الق

حتى يتمكن الطالب من التقديم بمكتب التنسيق مع  ٢٠١٥/  ٢٠١٤
ذا  ة ھ ديم بالكلي يھم فرصة التق ى ال تضيع عل ين وحت الطالب المتخلف

 .العام
 القرار: 

اھ دة الموافقة على فتح باب اختبارات القدرات بكلية التمريض جامعة الق رة لم
اھرة  ة الق يوم واحد أمام الطالب خريجي المعھد الفني لتمريض األورام بجامع

ام  ريض  ٢٠١٥ع ة التم اح بكلي ارات بنج ذه االختب نھم ھ از م ن يجت ول م وقب
ام الجامعي  ة  ٢٠١٦/  ٢٠١٥جامعة القاھرة في الع ك عن طريق الجامع وذل

 .لكليةوالكلية مباشرة بشرط استيفائھم الحد األدنى المعلن ل
 
ب ) ٥٨( ن الطال دم م اس المق ي االلتم ر ف ام / النظ د تم د محم د أحم محم

ة الحقوق  ٢٠١٥الحاصل على الثانوية العامة  ي كلي م ترشيحه إل وت
اھرة  بجامعة حلوان ويرغب في التحويل إلي كلية الحقوق بجامعة الق

ن  اني م ه يع ث أن ية حي ه المرض راً لظروف دم(نظ ادة بال ا ح ) لوكيمي
 .لألورام ٥٧٣٥٧في مستشفي ويعالج 

 القرار: 
اھرة للنظر في / د .قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد أ رئيس جامعة الق

 .مدى إمكانية قبول تحويل الطالب في ضوء حالته المرضية
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٥نوفمبر   –ة القاھرة النشرة الرسمية لجامع

يد أ) ٦١( اب الس اس / د .كت ى إلتم رد عل أن ال اھرة بش ة الق يس جامع رئ
ا م/ الطالبة  اب لتحويلھ د دي ة اآلداب ـ انتساب أمل صالح محم ن كلي

ة  ه جامع اب موج ة اآلداب انتس ي كلي مس إل ين ش ة ع ه جامع موج
ق  د ال تنتطب ية والمتضمن أن القواع ا المرض راً لظروفھ اھرة نظ الق

 .عليھا
 القرار: 

ى / د .أحيط المجلس علماً بكتاب السيد أ رد عل اھرة بشأن ال ة الق رئيس جامع
ة  اس الطالب اب / التم د دي الح محم ل ص اب أم ة اآلداب انتس ن كلي ا م لتحويلھ

اھرة نظراً  ة الق موجه جامعة عين شمس إلي كلية اآلداب انتساب موجه جامع
 .لظروفھا المرضية والمتضمن أن القواعد ال تنطبق عليھا

 
يد أ) ٦٢( اب الس اس / د .كت ى التم رد عل أن ال اھرة بش ة الق يس جامع رئ

ة الھندسة جامعة بني بيتر وجدي عبد السيد لتحويله من كلي/ الطالب 
ده  اة وال راً لظروف وف اھرة نظ ة الق ة الھندسة جامع ي كلي سويف إل

 .وإقامة األسرة بالقاھرة والمتضمن أن القواعد ال تنطبق عليه
 القرار: 

ى / د .أحيط المجلس علماً بكتاب السيد أ رد عل اھرة بشأن ال ة الق رئيس جامع
ب  اس الطال يد ل/ التم د الس ب عب دي وھي ر وج ة بيت ة الھندس ن كلي ه م تحويل

ده  اة وال جامعة بني سويف إلى كلية الھندسة جامعة القاھرة نظراً لظروف وف
 .وإقامة األسرة بالقاھرة والمتضمن أن القواعد ال تنطبق عليه

 
دكتور ) ٦٥( تاذ ال يد األس اب الس اس / كت أن االلتم الي بش يم الع ر التعل وزي

يد  ن الس دم م ن ـ مر/ المق و الحس د أب ار أحم ل لألخب اة الني ل قن اس
ة  ه الطالب ل نجلت تمس تحوي ذي يل ا / برئاسة مجلس الوزراء ـ وال دين

ة الحقوق  المقيدة بالفرقة األولى بكلية الحقوق جامعة أسوان إلي كلي
جامعة القاھرة حيث أنه تم نقله من الھيئة العامة لالستعالمات للعمل 

 .باتحاد اإلذاعة والتليفزيون بالقاھرة
 القرار: 

اھرة للنظر في / د .قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد أ رئيس جامعة الق
ة  ة العام دھا من الھيئ ل وال مدى إمكانية تحويل الطالبة من عدمه في ضوء نق
ي  ك ف اھرة وذل ون بالق ة والتلفيزي اد اإلذاع ل باتح وان للعم تعالمات بأس لالس

 .ضوء القواعد المعمول بھا في ھذا الشأن
 
ات بشأن / ب السيد األستاذ كتا) ٧٢( ول بالجامع مدير عام مكتب تنسيق القب

ى شھادة / إعفاء الطالبة  د ـ الحاصلة عل جھاد أحمد عبد الرحيم أحم
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ام  ذا الع ة ھ ة األمريكي ھادة الصف  ٢٠١٥الدبلوم اد ش ن اعتم ـ م
 .العاشر من الجھات األمريكية

 القرار: 
ة  اء الطالب ى إعف ة عل رر المجلس الموافق د ـ ج/ ق رحيم أحم د ال د عب اد أحم ھ

اد شھادة  ٢٠١٥الحاصلة على شھادة الدبلومة األمريكية ھذا العام  ـ من اعتم
دين  ا بالصفين المعتم ة وقبولھ ات األمريكي ن الجھ ر م ادي (الصف العاش الح

ر اني عش ام ) عشر والث ة للع اقي الشروط المطلوب تيفائھا ب ن اس د م ع التأك م
 .٢٠١٦/  ٢٠١٥الجامعي 

 
ة  )٧٥( ن الطالب دم م اس المق دم / االلتم من ع ود المتض يد محم راء س إس

موافقة إدارة جامعة عين شمس على النظر في تحويلھا من كلية طب 
ب  ة الط ي كلي يمن إل ة ال ا بدول وم والتكنولوجي ة العل نان جامع األس
ن  ة م ة محول راً ألن الطالب ك نظ مس وذل ين ش ة ع نان بجامع األس

 .جامعة خاصة
 القرار: 

 :المجلس الموافقة على ما يليقرر 
ة في دول ١ ات الحكومي ا ـ سوريا ـ (ـ السماح للطالب العائدين من الجامع ليبي

بالتقدم بأوراقھم إلى إحدى الجامعات الحكومية المصرية للنظر في ) اليمن
رار  ي ضوء ق ه ف ن عدم اظرة م ات المن ى الكلي ويلھم إل ة تح دى إمكاني م

ات الصاد ى للجامع اريخ المجلس األعل ي  ٢٠١٥/  ٨/  ١٦ر بجلسته بت ف
 .ھذا الشأن

ات الخاصة في دول ٢ دين من الجامع ا ـ سوريا ـ (ـ السماح للطالب العائ ليبي
ات الخاصة المصرية للنظر في ) اليمن بالتقدم بأوراقھم إلى احدى الجامع

رار  ي ضوء ق ه ف ن عدم اظرة م ات المن ى الكلي ويلھم إل ة تح دى إمكاني م
ى لل اريخ المجلس األعل ات الصادر بجلسته بت ي  ٢٠١٥/  ٨/  ١٦جامع ف

 .ھذا الشأن
ا ـ (في دول ) العالية ـ المتوسطة(ـ السماح للطالب العائدين من المعاھد ٣ ليبي

د ) سوريا ـ اليمن ى إحدى المعاھ ة ـ المتوسطة(بالتقدم بأوراقھم إل ) العالي
اظر ات المن ى الكلي ه المصرية للنظر في مدى إمكانية تحويلھم إل ة من عدم

اريخ   ٨/  ١٦في ضوء قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بت
 .في ھذا الشأن ٢٠١٥/ 

ا والبحوث ١ ـ اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العلي
 .٢٠١٥/  ٧/  ٦بتاريخ ) ١٦(الجلسة رقم 

 القرار: 
ات الع ئون الدراس ى لش س األعل اع المجل ر اجتم اد محض وث اعتم ا والبح لي

م  ة رق اريخ ) ١٦(الجلس وعات  ٢٠١٥/  ٧/  ٦بت من الموض ذي يتض وال
 :التالية
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ة ) ٨٠( ز خدمات إلكتروني تقرير اللجنة المشكلة لدراسة مقترح إنشاء مراك
دمات  ز الخ اظرة لمرك رية من ة المص ات الحكومي ة بالجامع ومعرفي

 .اإللكترونية والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات
 القرار: 

ي  ا والبحوث الموضوع ف ات العلي ئون الدراس ى لش تعرض المجلس األعل اس
م  ات رق ى للجامع ين المجلس األعل دكتور أم تاذ ال رار السيد األس ) ١(ضوء ق

بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء مراكز خدمات إلكترونية  ٢٠١٥/  ٤/  ٢٢بتاريخ 
ز الخدمات اإل اظرة لمرك ة المصرية من ات الحكومي ة ومعرفية بالجامع لكتروني
 :والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات والتي تم تشكيلھا من كل من

 العضوية الدرجة االسم
ة  محمود محمد جبر/ د .أ ات بجامع ذي للمعلوم دير التنفي الم

 اإلسكندرية
 ً  رئيسا

ة  محمود علي أبو العز/ د .أ ات بجامع ذي للمعلوم دير التنفي الم
 سوھاج

 عضواً 

ة  د تامر مدحت محم/ د .أ ات بجامع ذي للمعلوم دير التنفي الم
 كفر الشيخ

 عضواً 

 :كما قرر المجلس بتشكيل لجنة من كل من السادة
 الدرجة االسم

ات  إبراھيم سالم/ د .أ ئون الدراس ا لش ة طنط يس جامع ب رئ نائ
 العليا والبحوث

ئون  السيد محمد حجازي/ د .أ يخ لش ر الش ة كف يس جامع ب رئ نائ
 بحوثالدراسات العليا وال

ئون  طريف شوقي محمد/ د .أ ويف لش ي س ة بن يس جامع ب رئ نائ
 الدراسات العليا والبحوث

ئون  رفاعي إبراھيم رفاعي / د .أ ادات لش ة الس ة مدين يس جامع ب رئ نائ
 الدراسات العليا والبحوث

وان لشئون الدراسات  ماجد نجم / د .أ ة حل نائب رئيس جامع
 العليا والبحوث

ات  راشديوسف فوزي / د .أ ى للجامع س األعل اعد المجل ين مس أم
 للشئون الفنية

ات  محمد سمير حمزة/ د .أ ى للجامع س األعل اعد المجل ين مس أم
 للعالقات الدولية

 مدير مركز الخدمات المعرفية وااللكترونية أحمد حسن طلبه/ د .أ
ة  ة الدائم يات اللجن اد بتوص ع االسترش وابط م ة الموضوع ووضع ض لدراس

ة (أحمد دروش / د .لتكنولوجيا المعلومات برئاسة أ العليا ة اإلداري وزير التنمي
م ) األسبق ات رق ى للجامع اريخ  ٦٠٧والتي تم تشكيلھا بقرار المجلس األعل بت
دم من أ ٢٠١٤/  ٢/  ٢٧ ر المق م دراسة التقري د / د .ومن ث د الحمي د عب محم
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ـ الخاص بموضو) رئيس لجنة قطاع الدراسات الھندسية(شعيرة  ة ال ع تباعي
ICTP وتقديم توصيات في ھذا الشأن. 

 
كتاب المنسق الوطنى لبرنامج االتحاد األوروبي لتطوير التعليم العالي ) ٨١(

دم وحصول  ى للتق دورة األول يم لل ة التقي بشأن اإلحاطة بانتھاء مرحل
اد  امج االتح ي برن روعات ف رة مش ى عش رية عل ات المص الجامع

 ).+Erasmus(العالي األوروبي لتطوير التعليم 
 القرار: 

اد األوروبي لتطوير  امج االتح أحيط المجلس علماً بكتاب المنسق الوطني لبرن
ات  دم وحصول الجامع ى للتق دورة األول يم لل التعليم العالي بانتھاء مرحلة التقي
يم  اد األوروبي لتطوير التعل المصرية على عشرة مشروعات في برنامج االتح

 ).+Erasmus(العالي 
 
ى تشكيل ) ٨٢( تقرير جامعة قناة السويس بشأن موافقة مجلس الجامعة عل

لجنة خاصة بأخالقيات وضوابط السلوك في األبحاث العلمية للحرص 
 .على األمانة العلمية والمالية
 :أـ األمانة المالية والعلمية

م  ي ت ايير الت اً للمع إجراء البحوث طبق اة السويس ب ة قن زم جامع تلت
ة  استخالصھا من ة المالي ى األمان الضوابط الدولية والتي تحرص عل

 :والعلمية على النحو التالي
 :ـ األمانة المالية١

ي  ه ف ق علي و متف ا ھ ة المصروفات كم دعم لمقابل تخدام ال ب اس يج
ن  اريع ع اث والمش رامج األبح م ب تم دع دما ي ث عن ول البح بروتوك

 .طريق الحكومات أو الصناديق الدولية أو الخاصة
ا  ة كم ة ونھائي ة دوري ارير مالي ديم تق رف وتق ق المنص ب توثي يج
 .دقيقة
 :ـ األمانة العلمية٢

 ـ احترام الملكية الفكرية لألخرين وذلك باإلشارة إلى المصادر التي 
 .استقى منھا الباحث المعلومات التي استعان بھا  

 .ـ يجب جمع البيانات بعناية ودقة ودون تحيز من جانب الباحث
 .ء السلوك في األبحاث بكافة صورهـ رفض سو

 :ب ـ التصدي لسوء السلوك في األبحاث العلمية والذي تتضمن
 .ـ األخالق
 .ـ التزييف
 .ـ االنتحال

 .ـ صفة المؤلف
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 .ـ التحكيم
 .ـ النشر الثانوي

 القرار: 
اة السويس / د .أحيط المجلس علماً بالتقرير المقدم من أ نائب رئيس جامعة قن

ات  لشئون الدراسات واب رؤساء الجامع العليا والبحوث وإرساله إلي السادة ن
 .لشئون الدراسات العليا والبحوث لإلفادة ودراسة تطبيق ذلك

 
دكتور ) ٨٣( تاذ ال يد األس اب الس ويف / كت ي س ة بن يس جامع ب رئ نائ

ومي للمعامل  ك الق اد الئحة البن للدراسات العليا والبحوث بشأن اعتم
 .عات المصريةواألجھزة العلمية للجام

 القرار: 
ات  ة للجامع قرر المجلس اعتماد الئحة البنك القومي للمعامل واألجھزة العلمي

 .المصرية
 
ا ) ٨٥( وح بإجتماعھ يم المفت توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعل

 .٢٠١٥/  ١١/  ٩بتاريخ 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
 .حـ تحديد توصيف مھمة لجنة التعليم المفتو١
 .ـ اإلطار الزمني للمدى القصير والبعيد٢
يم والطالب ٣ ـ استمرار عمل اللجنة المشكلة من المجلس األعلى لشئون التعل

ل ) رئيس جامعة بني سويف(أمين أحمد لطفي / د .برئاسة السيد أ وعضوية ك
 :من السادة

 الدرجة االسم
اھرة لش عز الدين عمر أبو ستيت/ د .أ ة الق يس جامع ب رئ يم نائ ئون التعل

 والطالب
يم  سليمان محمد مصطفى/ د .أ ئون التعل ا لش ة بنھ يس جامع ب رئ نائ

 والطالب
ئون  محمد الحسيني الطوخي/ د .أ مس لش ين ش ة ع يس جامع ب رئ نائ

 التعليم والطالب
ة اإلسكندرية  محمد عبد الكريم أباظة / د .أ القائم بعمل نائب رئيس جامع

 لشئون التعليم والطالب
 األستاذ بكلية التجارة ـ جامعة اإلسكندرية إسماعيل جمعة/  د.أ
 أمين مساعد المجلس األعلى للجامعات يوسف فوزي راشد/ د .أ

ة  ر لجن ة ودراسة تقري ك لمراجع ا وذل راه في عملھ وللجنة أن تستعين بمن ت
ودة  وير وج ى تط ل عل ي تعم يات الت ى التوص ول إل وح للوص يم المفت التعل
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ك وتصحيح مسار نظ ام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية على أن تعرض تل
 .التوصيات في اجتماع المجلس األعلى للجامعات في جلسة قادمة

 :ـ الموافقة على دعوة٤
 .ياسر الدكروي رئيس الجامعة المصرية للتعليم االلكتروني/ د .ـ أ  
 .جيھان يسري عميد كلية اإلعالم ـ جامعة القاھرة/ د .ـ أ  
 .صبري السنوسي ـ المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات/ د .ـ أ

 .ـ نائب رئيس الھيئة القومية لالعتماد وضمان الجودة أو ممثل عن الھيئة
 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن توجيھات / د .كتاب السيد أ) ٨٦(

ة الجھات الحكومي زام كاف ة رئاسة الجمھورية والخاصة بضرورة الت
د مع  بالحصول على الموافقات األمنية من األجھزة المعنية قبل التعاق

 .أي من الشركات األجنبية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
الي والبحث العلمي / د .ـ أحيط المجلس علماً بكتاب السيد أ١ يم الع ر التعل وزي

ة الجھات بشأن توجيھات رئاسة الجمھورية والخ زام كاف اصة بضرورة الت
الحكومية بالحصول على الموافقات األمنية من األجھزة المعنية قبل التعاقد 

 .مع أي من الشركات األجنبية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات
ن ٢ ذر م رورة الح رية بض ات المص اء الجامع ادة رؤس دى الس ية ل ـ التوص

د اال د عق ة عن ة الوھمي ات العلمي ع الكيان واء م دات س ات والتعاق تفاقي
 .الجامعات أو الشركات األجنبية خصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات

 
رره / د .كتاب السيد أ) ٨٧( ا ق الي والبحث العلمي بشأن م يم الع وزير التعل

 :نحو ما يلي ٢٠١٥/  ١٠/  ١٥مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 
 نح وقروض والتغلب ـ التعجيل بتنفيذ المشروعات الممولة من م

 .على جميع المعوقات التي تعترض أعمال التنفيذ 
 ـ مراجعة موقف جميع المشروعات التي تعاني من تباطؤ والتي لم 

 تبدأ بعد والتعرف على االجراءات المطلوب اتخاذھا لدفع معدالت   
 .التنفيذ  

 ـ اإلفادة بالرأي عن موقف المشروعات المدرجة بخطة الجامعة 
 .حتى تاريخه ٢٠١٦/  ٢٠١٥عام الحالي لل  

 القرار: 
ى  البتھم بالعمل عل ات ومط دى السادة رؤساء الجامع قرر المجلس التوصية ل
ع  ى جمي ب عل روض والتغل نح وق ن م ة م روعات الممول ذ المش رعة تنفي س
ع  ف جمي ة موق ذلك مراجع ذ، وك ال التنفي رض أعم ي تعت ات الت المعوق

اطؤ  اني من تب ى اإلجراءات المشروعات التي تع د والتعرف عل دأ بع والتي تب
 .المطلوب اتخاذھا لدفع معدالت التنفيذ
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ه / د .كتاب السيد أ) ٨٨( وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن ما وجه ب
زم نحو حظر إجراء أي / السيد  ا يل اذ م وزراء باتخ رئيس مجلس ال

ات أو  وزارات والھيئ ع ال ات جمي ب أو أثاث ي مكات دات ف راء تجدي ش
ة  ة العام ى الموازن اً للعبء عل ك تخفيف مستلزمات غير ضرورية وذل

 .للدولة
 القرار: 

يد أ اب الس اً بكت س علم يط المجل ي / د .أح الي والبحث العلم يم الع ر التعل وزي
ه السيد  ا وجه ب زم نحو حظر / بشأن م ا يل اذ م وزراء باتخ يس مجلس ال رئ

ع ا ات جمي دات في مكاتب أو أثاث ات أو شراء إجراء أي تجدي وزارات والھيئ ل
 .مستلزمات غير ضرورية وذلك تخفيفاً للعبء على الموازنة العامة للدولة

 
يد ) ٨٩( اب الس م / كت ن أھ ذة ع ادة بنب ب اإلف أن طل ة بش ر المالي وزي

المشروعات والمبادرات الخدمية التي تمس المواطنين بشكل مباشر 
ا م تم تمويلھ ي ي يھم والت ابي عل ردود إيج ا م ة ولھ ة العام ن الموازن

للدولة وتحديد أھدافھا والنتائج المحققة منھا والفئات التي تستھدفھا 
ة للتعريف بفلسفة  ة اإلعالمي ا في الحمل اء الضوء عليھ ، وذلك اللق
رة  التعديالت الضريبية المقترحة على نحو يضمن تھيئة المجتمع لفك

اق  ام في تطبيق الضريبة بشكل كامل وأن حصيلتھا توجھه لالنف الع
 .المشروعات التي تنفذھا الحكومة

 القرار: 
 .قرر المجلس إحالة الموضوع للسادة رؤساء الجامعات

 
رة من ) ٩٠( د في الفت تقرير منتدى الجامعات المصرية البريطانية الذي عق

 .م٢٠١٥أكتوبر  ١٦ـ  ١١
 القرار: 

ي عقد في تقرير منتدى الجامعات المصرية البريطانية الذبأحيط المجلس علماً 
د ٢٠١٥أكتوبر  ١٦ـ  ١١الفترة من  م ، والذي توجت نتائجه بتوقيع السيد عب

ا في مجال  الفتاح السيسي رئيس الجمھورية مذكرة تفاھم بين مصر وبريطاني
 .التعليم العالي خالل زيارته األخيرة لبريطانيا

 
ي) ٩١( دولي ف اون ال ة ووزارة التع ة األمريكي ين الحكوم اون ب ة تع  إتفاقي

 .مجال التعليم العالي
 القرار: 

محسن المھدي األستاذ / د .أحيط المجلس علماً بالتقرير الذي عرضه السيد أ
امج ) ورئيساً لفريق تنفيذ المشروع(بكلية الھندسة ـ جامعة القاھرة  حول برن

ذي  شراكات التعليم العالي ضمن المبادرة األمريكية المصرية للتعليم العالي وال
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ات يھدف للمساھم ات المصرية والكلي درات المؤسسية للجامع ة الق ة في تنمي
ق  ة لتحقي روة البشرية المطلوب اد الث ل من أجل إيج دى الطوي ى الم ة عل الفني
و اإلقتصادي لمصر ويتضمن  درة التنافسية واالستدامة الضروريتين للنم الق

 :البرنامج ما يلي
 رة التعليم العالي يقدر ـ تمويل اتفاقية التعاون بين الحكومة األمريكية ووزا

 .مليون دوالر على مدار ثمان سنوات وتنقسم لخمسة برامج ٢٥٠بـ   
 ـ تكون الوزارة والجامعات المصرية ھي الجھات المستفيدة والوكالة 

 .ھي الجھة الممولة لھذا المشروع) USAID(األمريكية للتنمية الدولية   
 :ـ تشمل محاور عمل المشروع الرئيسية

 .ين جودة ومالئمة التعليم الجامعي لسوق العملـ تحس١
 ـ دعم األبحاث والتنمية واالبتكار في مجاالت التنمية ذات األولوية ٢

 .القومية    
 .ـ تطوير حكومة ونظم إدارة التعليم العالي٣

 
التي تنظمھا الوزارة بالتعاون مع " حوافز البحث العلمي" ـ إجراء ندوة تحت عنوان 

الي اليونسكو والت يم الع امج شراكات التعل ذ برن ي يتم من خاللھا اإلعالن عن بدء تنفي
 .وشرح أھدافه ومنھجية العمل به

 
يد أ) ١٠٣( اب الس أن / د .كت ية بش ات الھندس اع الدراس ة قط يس لجن رئ

ات واضحة ومحددة للمقومات البشرية  ى بيان صعوبة الحصول عل
ا ا أثن ة والتكنولوجي ة للھندس د العالي ن المعاھ ا م ء فحص إمكانياتھ

 .لمعادلة درجة البكالوريوس التي تمنحھا
 القرار: 

دريس ١ ة الت اء ھيئ داد أعض ن أع ائية ع ادة بإحص ات باإلف ة الجامع ـ مخاطب
ة  ات والمعلومات عن أوضاع ھيئ المنتدبين خارج الجامعات وحصر البيان

 .التدريس المعينين بالجامعات الخاصة والمعاھد العليا
التعليم بوزارة التعليم العالي بإرسال بيان معتمد بأسماء السادة ـ إلزام قطاع ٢

ل  ى رأس العم ائمين عل ارين والق ين أو المع دريس المعين ة الت أعضاء ھيئ
ذلك تخصصاتھم  ا وك بكل قسم علمي بالمعاھد العالية للھندسة والتكنولوجي

 .، وأرقام القرارات الوزارية بتعيين كل عضو ھيئة تدريس
ات ـ أن يكون ٣ دريس بالجامع ة الت ام معلومات أعضاء ھيئ ين نظ ھناك ربط ب

وإعاراتھم سارية ) إعارة(الحكومية لتوضيح من يتم انتدابھم إنتداباً كامالً 
 .من عدمه

د ٤ د بتجمي الغ المعاھ ة إب الي دراس يم الع وزارة التعل يم ب اع التعل ى قط ـ عل
دريس ة الت وال يسمح  التخصصات التي ليس بھا عدد كاف من أعضاء ھيئ

 .بقبول طالب جدد بھا
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ي ) ١٠٤( ة إل ات الحكومي دريس بالجامع ة الت اء ھيئ ادة أعض داب الس انت
 .المعاھد

 القرار: 
دريس  ة الت قرر المجلس التأكيد على أنه ال يوجد ما يمنع من تنقل أعضاء ھيئ
بالجامعات ولھم الحرية في ذلك ، مع االلتزام بقانونية سنوات اإلعارة للخارج 

دريس وھي ألع ة الت ة  ١٠ضاء ھيئ ر مھم ك ال يعتب د عن ذل ا يزي سنوات وم
 .قومية

 
ة ) ١٠٥( ات األمني ى الموافق د الحصول عل اھم إال بع ذكرات تف عدم توقيع م

 .والسياسية من الجھات المعنية
 القرار: 

ات  أحيط المجلس علماً بعدم توقيع مذكرات تفاھم إال بعد الحصول على الموافق
 .سية من الجھات المعنيةاألمنية والسيا

 
ات ) ١٠٦( باب الجامع بوع ش افة أس أن استض ة بش ة المنوفي راح جامع اقت

ده في  ذي سيتم عق  ٢٠١٦/  ١١/  ١١المصرية الحادي عشر وال
 .بمقر الجامعة بمدينة شبين الكوم

 القرار: 
رية  ات المص باب الجامع بوع ش افة أس ى استض ة عل س الموافق رر المجل ق

ة  ٢٠١٦/  ١١/  ١١يتم عقده في الحادي عشر والذي س ة المنوفي ر جامع بمق
 .بمدينة شبين الكوم

 
يد أ) ١٠٨( اب الس ب / د .كت أن طل ي بش الي والبحث العلم يم الع ر التعل وزي

ى  س األعل ات المجل ات ومالحظ ة بمقترح ر المالي اة وزي مواف
ادر  دات الص ات والمزاي يم المناقص انون تنظ ى ق ات عل للجامع

 .١٩٩٨لسنة ) ٨٩(بالقانون رقم 
 القرار: 

قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السادة رؤساء الجامعات إلرسال مقترحاتھم 
م  انون رق دات الصادر بالق انون تنظيم المناقصات والمزاي ى ق ومالحظاتھم عل

 .والئحته التنفيذية إلي السيد وزير المالية ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(
 .ة ظھراً ھذا وقد انتھي االجتماع في تمام الساعة الثاني

 
 أمين المجلس األعلى للجامعات          وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                
 أشرف محمد الشيحي/ د .أشرف محمود حاتم                      أ/ د .أ




