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 راتقرا
 المجلس األعلى للجامعات

 )م١٢/١٢/٢٠١٥(بتاريخ ) ٦٤٠(الجلسة رقم 
 
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم ) ١(
 .٢٠١٥/ ١١/  ٩بتاريخ ) ٦٣٩(

 القرار: 
بتاريخ ) ٦٣٩(المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم 

٢٠١٥/  ١١/  ٩. 
 

م ا**  ا والبحوث رق ى لشئون الدراسات العلي اد محضر المجلس األعل عتم
 .٢٠١٥/  ١١/  ١٩بتاريخ ) ١٨(

 القرار: 
م  ا والبحوث رق ى لشئون الدراسات العلي اريخ ) ١٨(اعتماد محضر المجلس األعل بت

 ـ:والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١١/  ١٩
 
لخدمات اإللكترونية والمعرفية نائب مدير مركز ا/ كتاب السيد الدكتور ) ٢(

بشأن اجتماع السادة أعضاء لجنة إعادة تنظيم العالقة بين وحدة تطوير 
/  ١١/  ٢مشروعات التعليم العالي والمجلس للجامعات يوم اإلثنين الموافق 

٢٠١٥. 
 القرار: 

ين وحدة تطوير  ة ب أحيط المجلس علماً بتوصيات اللجنة المشكلة إلعادة تنظيم العالق
 وھي  ٢٠١٥/  ١١/  ٢روعات التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات بتاريخ مش

 ـ تبعية وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي للمجلس األعلى  
 .للجامعات  

 ـ إعادة ھيكلة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي وعمل الئحة 
 .لھا مالية وإدارية لھا جديدة وتشكيل مجلس إدارة  

 ـ قيام مجلس كل جامعة بتسوية مستحقات العاملين بمراكز ووحدات 
 تكنولوجيا المعلومات بالجامعات ومشروعاتھا حتى تاريخه مع االسترشاد   
 .٢٠١٥/  ٢٠١٤بالقواعد المالية للصرف لعام   

 ـ إنشاء مراكز خدمات إلكترونية ومعرفية ذات طابع خاص بكل جامعة 
 الخدمات اإللكترونية والمعرفية بالمجلس األعلى    تتكامل مع مركز   
 للجامعات تتبع قطاع الدراسات العليا والبحوث وتضم المراكز والوحدات   
 .القائمة حالياً وما يضيفه مجلس الجامعة من وحدات  

 ـ الحفاظ على الموارد البشرية المؤھلة بالجامعة في مجال تكنولوجيا 
 .المعلومات  
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 .الجامعة نسبة تمويل للمركز بالجامعة من إيرادات الذاتية ـ يحدد مجلس
 
أمين مجلس المراكز والھيئات البحثية بشأن النظر في / د .كتاب السيد أ) ٣(

تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس األعلى للجامعات والمعاھد 
 .والھيئات البحثية

 القرار: 
ل التعاون المبرم بين المجلس األعلى قرر المجلس الموافقة على تفعيل بروتوكو

للجامعات والمعاھد والھيئات البحثية بجميع بنوده وبصفة خاصة البند الرابع 
والخاص بمعاملة أعضاء ھيئة البحوث ومعاونيھم معاملة نظائرھم بالجامعات من 
أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم فيما يختص باستخدام المعامل والخدمات ورسوم 

للدرجات العلمية وبذات المعاملة المالية المطبقة عليھم بالجامعات المصرية التسجيل 
 .الكائنة تحت مظلة المجلس األعلى للجامعات

 
ة ) ٧( ادرات األمريكي من المب الي ض يم الع راكات التعل امج ش ة برن مناقش

 .المصرية للتعليم العالي
 القرار: 

الي قرر المجلس إرسال نسخة من أجندة اجتماع مشروع برن يم الع امج شراكات التعل
ات  اء الجامع واب رؤس ادة ن الي للس يم الع رية للتعل ة المص ادرة األمريكي من المب ض

 .للدراسات العليا والبحوث للدراسة وتقديم المقترحات الالزمة في ھذا الشأن
 
ة بتنظيم دورة ) ٨( مقترح جامعة بني سويف بشأن مكافحة السرقات العلمي

ة الع ات الكتاب ة أخالقي ن معرف ن الباحث م ي تمك ة، والت اھرة " لمي اد ظ أبع
 .شرطا للتسجيل لدرجة الماجستير" السرقات العلمية وكيفية تجنبھا 

 القرار: 
ة بتنظيم  قرر المجلس إرسال مقترح جامعة بني سويف بشأن مكافحة السرقات العلمي

ة  ن معرف ث م ن الباح ي تمك ة ، والت ة العلمي ات الكتاب اد" دورة أخالقي اھرة  أبع ظ
واب " السرقات العلمية وكيفية تجنبھا  شرطا للتسجيل لدرجة الماجستير إلى السادة ن

 .رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث إلرسال مقترحاتھم في ھذا الشأن
 
مقترح جامعة بني سويف بشأن استحداث وحدة بكل جامعة تحت ) ٩(

ھا أحد أعضاء ھيئة التدريس مسمي وحدة متابع شئون المبتعثين ، ويرأس
 .على أن تتبع ھذه الوحدة قطاع الدراسات العليا والبحوث

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة على مقترح جامعة بني سويف بشأن استحداث وحدة متابع 
شئون المبتعثين ، ويرأسھا أحد أعضاء ھيئة التدريس على أن تتبع ھذه الوحدة 

وذلك لقيامھا بدور حيوي وملموس في متابعة  قطاع الدراسات العليا والبحوث،
ورعاية مبتعيثيھا وتقييم التقارير الدورية الخاصة بھم باإلضافة إلى تذليل أي عقبات 
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أو مشاكل قد تواجھھم أثناء مدة اإلبتعاث بالتعاون منع كل من اإلدارة العامة للبعثات 
بية الموفد إليھا المبتعثين، والمستشارين الثقافيين بالمكاتب الثقافية في الدول األجن

) استقطاب أساتذة زائرين ـ عقد اتفاقيات(وذلك فضالً عن دعم أوجه التعاون المتعددة 
 .بين الجامعة المبتعثين فيھا وجامعتھم

 
 .النظر في مدونة األمانة العلمية في كتابة الرسائل والبحوث العلمية) ١٠(

 القرار: 
ات لشئون قرر المجلس إرسال مدونة االمانة ال علمية إلى السادة نواب رؤساء الجامع

داد  ة المشكلة إلع ى اللجن اتھم لعرضھا عل ا والبحوث إلرسال مقترح الدراسات العلي
 .التقرير النھائي في ھذا الشأن إلعادة عرضه على المجلس في جلسة قادمة

 
م *  ات رق ى للجامع ة مكتب المجلس األعل ) ٢٥(اعتماد محضر اجتماع ھيئ

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١٢/  ١٠بتاريخ 
 
ة اآلداب ) ٢٤( عبي بكلي راث الش ز الت اء مرك اھرة إنش ة الق راح جامع اقت
 .بالجامعة) كوحدة ذات طابع خاص(

 القرار: 
ة اآلداب  راث الشعبي بكلي ز الت ى إنشاء مرك ة عل رر المجلس الموافق دة ذات (ق كوح

 .تابعة لجامعة القاھرة) طابع خاص
 
وم في ) ٢٥( اقتراح جامعة القاھرة بشأن الموافقة على إنشاء ماجستير العل

ييد  روعات التش ي مش ة ف ميمات المتكامل ة التص امج (ھندس ن برن ول م مم
ة ) تمبس ا(بالالئحة الداخلية لكلية الھندسة بالجامع ة الدراسات العلي ) مرحل

 .بنظام الساعات المعتمدة
 القرار: 

 :ا يليقرر المجلس الموافقة على م
ة في مشروعات التشييد ١ وم في ھندسة التصميمات المتكامل ـ إنشاء ماجستير العل
اھرة ) ممول من برنامج تمبس( ة الق ة (بالالئحة الداخلية لكلية الھندسة ـ جامع مرحل

 .بنظام الساعات المعتمدة) الدراسات العليا
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
راح ج) ٢٦( ات اقت د المعلوم وث قواع ز بح م مرك ديل اس اھرة تع ة الق امع

د البحوث  ة بمعھ والبرمجيات إلى مركز البرمجيات واالستشارات المعلوماتي
 .بالجامعة) كوحدة ذات طابع خاص(والدراسات اإلحصائية 
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 القرار: 
قرر المجلس الموافقة على تعديل اسم مركز بحوث قواعد المعلومات والبرمجيات إلى 

ائية مرك ات االحص وث والدراس د البح ة بمعھ ارات المعلوماتي ات واالستش ز البرمجي
 .تابعة لجامعة القاھرة) كوحدة ذات طابع خاص(
 
ة ) ٢٧( اقتراح جامعة القاھرة تعديل الالئحة الداخلية لكلية الھندسة بالجامع
 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة الدراسات العليا(

 القرار: 
 :افقة على ما يليقرر المجلس المو

 مرحلة (ـ الالئحة الداخلية المعدلة لكلية الھندسة ـ جامعة القاھرة ١
 .بنظام الساعات المعتمدة) الدراسات العليا    
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
وم ) ٤٩( توصيات ورشة العمل األولى إلعداد الخطة اإلستراتيجية لقطاع عل

 .اتيةالحاسب والمعلوم
 القرار: 

أحيط المجلس علماً بتوصيات ورشة العمل األولى إلعداد الخطة االستراتيجية لقطاع 
ة  ى تطوير القطاع في المجاالت المختلف ة والتي تھدف إل علوم الحاسب والمعلوماتي

 .وكذا رفع كفاءة كافة المؤسسات) التعليمية ـ البحثية ـ االقتصادية ـ المجتمعية(
 
بتعديل بعض  ٢٠١٥لسنة ) ٣٩٦٩رقم (مجلس الوزراء  قرار رئيس) ٥٠(

م  ات رق يم الجامع انون تنظ ة لق ة التنفيذي ام الالئح نة ) ٤٩(أحك  ١٩٧٢لس
 :بشأن كل من

 .ـ كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاھرة١        
 .ـ كلية األلسن بجامعة سوھاج٢        
 .ـ كلية األلسن بجامعة أسوان٣        
 رارالق: 

وزراء          م (أحيط المجلس علماً بقرار رئيس مجلس ال  ٢٠١٥لسنة ) ٣٩٦٩رق
م   ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رق

 :بشأن كل من
 .ـ كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة القاھرة١        
 .ـ كلية األلسن بجامعة سوھاج٢         

 .ـ كلية األلسن بجامعة أسوان٣ 
 
اريخ ) ٥٣( ا بت ات باجتماعھ ا للتظلم ارية العلي ة االستش /  ١٠توصية اللجن

دكتور  ٢٠١٥/  ١١ يد ال ة الس ى ترقي ة عل د مصطفي / بالموافق د أحم محم
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د البحوث والدراسات  ة بمعھ وارد الطبيعي شھبة ـ األستاذ المساعد بقسم الم
 .لشغل وظيفة أستاذاإلفريقية ـ جامعة القاھرة 

 القرار: 
دكتور  ة السيد األستاذ ال ى مخاطب ة عل اھرة / قرر المجلس الموافق ة الق رئيس جامع

دكتور  ة السيد ال د مصطفى / لعرض الموضوع على مجلس الجامعة لترقي د أحم محم
ة ـ  شھبة ـ األستاذ المساعد بقسم الموارد الطبيعية بمعھد البحوث والدراسات اإلفريقي

ى جامعة ا ك لحصوله عل دورة العاشرة وذل لقاھرة لشغل وظيفة أستاذ وفقاً لقواعد ال
تقدير جيد في ثالثة أبحاث وتقدير مقبول في ستة أبحاث واستبعاد بحث بإجمالي نقاط 

ة  ٦٠/  ٦٠ ة مناقش ي  ١٠/  ٧ودرج اط علم تاذ  ٢٠/  ١٧ونش يم ألس ل التقي ومجم
 .٩١/١٠٠وإجمالي التقييم النھائي  ٧/١٠
 
اريخ ) ٦١(  ١٢/  ١توصية اللجنة االستشارية العليا للتظلمات باجتماعھا بت
دكتورة  ٢٠١٥/  ة السيدة ال د حسن / بالموافقة على ترقي ي فري سمر فرغل

اھرة  ة الق ة الصيدلة جامع ة بكلي م الصيدلة اإلكلينيكي اعد بقس تاذ المس األس
 .لشغل وظيفة أستاذ

 القرار: 
ة ال ى مخاطب ة عل دكتور قرر المجلس الموافق اھرة / سيد األستاذ ال ة الق رئيس جامع

دكتورة  ة السيدة ال ة لترقي د / لعرض الموضوع على مجلس الجامع ي فري سمر فرغل
حسن ـ األستاذ المساعد بقسم الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة القاھرة لشغل 

ى تق د في وظيفة أستاذ ـ وفقاً لقواعد الدورة الحادية عشر وذلك لحصولھا عل دير جي
اط  الي نق ة بإجم اث الثماني ع األبح ة  ٧٠/ ٦٩,٥جمي ة مناقش ة ودرج  ١٠/ ٧نقط

 .١٠٠/ ٩٥,٥٤بإجمالي تقييم  ٢٠/  ١٩ودرجة نشاط علمي 
 
بحث إمكانية تعاون ثالثي في مجال التدريب بين مصر وإريتريا ) ٦٧(

 .وفنلندا
 القرار: 

 .افيةقرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة العالقات الثق
 
ة ) ٦٨( ة العربي ى اللغ ة عل ي بمصر للمحافظ ال العرب شھادة (مشروع التن

 ).الكفاءة الدولية في اللغة العربية
 القرار: 

 .قرر المجلس إحالة الموضوع إلى المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث
 
 
ول االلتماس/ د .كتاب السيد أ) ٧١(  رئيس جامعة القاھرة المتضمن عدم قب

ة / المقدم من ولي أمر الطالبة  ا من كلي و الحسن بشأن تحويلھ دينا أحمد أب
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د  اھرة حيث ان مواعي ة الق الحقوق ـ جامعة أسوان إلى كلية الحقوق ـ جامع
 .التحويل قد انتھت

 القرار: 
يد أ اب الس اً بكت يط المجلس علم ول / د .أح دم قب اھرة المتضمن ع ة الق يس جامع رئ

ة / ي أمر الطالبة االلتماس المقدم من ول ا من كلي دينا أحمد أبو الحسن بشأن تحويلھ
ل  د التحوي اھرة حيث أن مواعي ة الق الحقوق ـ جامعة أسوان إلى كلية الحقوق ـ جامع

 .قد انتھت
 
ول االلتماس / د .كتاب السيد أ) ٧٢( رئيس جامعة القاھرة المتضمن عدم قب

ام بشأن تح/ المقدم من الطالب  ة الحقوق محمد أحمد محمد تم ه من كلي ويل
د  جامعة حلوان إلي كلية الحقوق ـ جامعة القاھرة حيث أن مواعيد التحويل ق

 .انتھت
 القرار: 

يد أ اب الس اً بكت يط المجلس علم ول / د .أح دم قب اھرة المتضمن ع ة الق يس جامع رئ
ة الحقوق / االلتماس المقدم من الطالب  ه من كلي محمد أحمد محمد تمام بشأن تحويل

 .حلوان إلي كلية الحقوق ـ جامعة القاھرة حيث أن مواعيد التحويل قد انتھت جامعة
 
ة ) ٧٤( اقتراح جامعة القاھرة بشأن إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلي

دة  اعات المعتم ام الس ار بنظ رميم األث م ت الوريوس(بقس ة البك ة ) مرحل بكلي
 .اآلثار بالجامعة

 القرار: 
 :ما يلي قرر المجلس الموافقة على

اعات ١ ام الس ار بنظ رميم اآلث م ت ة بقس ة الداخلي ديالت بالالئح ض التع راء بع ـ إج
ين ) مرحلة البكالوريوس(المعتمدة  بكلية اآلثار ـ جامعة القاھرة وذلك على النحو المب

 .بكتاب الجامعة
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 

 ٢٠١٥/  ٧/  ٦بتاريخ ) ١١٣(ات الثقافية رقم اعتماد محضر اجتماع لجنة العالق** 
 :والذي يتضمن الموضوعات اآلتية

 
ة ج) ٧٦( ين حكوم ذي ب امج التنفي ة .م.البرن ة الجزائري ع والحكوم

 .٢٠١٧/  ٢٠١٥الديمقراطية الشعبية لألعوام 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
االستفادة من البنود  ـ أحيط المجلس علماً بالموضوع على أن تقوم الجامعات بتفعيل١

ى ) ٢(فيما عدا البند رقم ) ٦إلى  ١من (العامة وھي أرقام  ذي ينص عل يشجع " وال
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اء  دين إللق الطرفان زيارة عدداً من أساتذة الجامعات ومعاھد التعليم العالي في كال البل
 ".أيام ١٠المحاضرات وحضور المؤتمرات والندوات لمدة ال تزيد عن 

وم إدارة ٢ أنه ـ أن تق ات بش ة الجامع س بمخاطب ة المجل ة بأمان ات الثقافي االتفاقي
ي  ا ف ل منھم ة لك يرة الذاتي فوعاً بالس اطي مش ر احتي ا بمرشح أساسي وآخ لموافاتھ
ى  ذا الشأن عل أقرب وقت حتى يتسنى عرض الترشيحات الواردة من الجامعات في ھ

 ".لجزائراللجنة الخماسية المعنية باختيار انسب المرشحين للسفر إلى ا
 
وى ) ٧٧( ين وزارة الق افي والعلمي والتعليمي ب اون الثق ل للتع امج عم برن

 ٢٠١٥ع لألعوام .م.البشرية في حكومة المجر ووزارة التعليم العالي في ج
 /٢٠١٧. 

 القرار: 
قرر المجلس بأن تقوم إدارة االتفاقيات الثقافية بأمانة المجلس بمخاطبة الجامعات في 

تفا أن لالس ذا الش يم ھ واد تخص التعل ن م ذكور م ل الم امج العم منه برن ا تض دة مم
 .العالي

 
ع وحكومة الصين .م.البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين حكومة ج) ٧٨(

 .٢٠١٨/  ٢٠١٥الشعبية لألعوام 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
تفادة م١ ل االس ات بتفعي وم الجامع ى أن تق اً بالموضوع عل س علم يط المجل ن ـ أح

ى ) ٤(فيما عدا المادة رقم ) ٨إلي  ١من (المواد العامة وھي أرقام  " والتي تنص عل
دد  ارة ع ان زي ادل الجانب رية ) ٢(يتب ات المص دريس بالجامع ة الت اء ھيئ ن اعض م

رة  الل فت بوعين خ دة أس ة لم رات العلمي ادل الخب رات وتب اء المحاض ينية إللق والص
 .سريان البرنامج

وم إدارة اال٢ أنھا ـ أن تق ات بش ة الجامع س بمخاطب ة المجل ة بأمان ات الثقافي تفاقي
لموافتھا بمرشح أساسي وآخر احتياطي مشفوعاً بالسيرة الذاتية لكل منھما في أقرب 
ة  ى اللجن وقت حتى يتسنى عرض الترشيحات الواردة من الجامعات في ھذا الشأن عل

 ).ة الصينالخماسية المعنية باختيار أنسب المرشحين للسفر إلى دول
 
ة ج) ٧٩( ين حكوم ع .م.البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي ب

 .٢٠١٧/  ٢٠١٥وحكومة الجمھورية اليمنية لألعوام 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ين ١ الي ب يم الع ال التعل ي مج اون ف ذي للتع امج التنفي اً بالبرن س علم يط المجل ـ أح

ة ج ة الجمھوري.م.حكوم ة لألعوام ع وحكوم وم  ٢٠١٧/  ٢٠١٥ة اليمني ى أن تق عل
ام  ة وھي أرق واد العام ى  ١من (الجامعات بتفعيل االستفادة من الم دا ) ١٠إل ا ع فيم

الي " والتي تنص على ) ٥(المادة رقم  يتبادل الجانبان زيارات المسئولين بالتعليم الع
رات واالستشارا ادل الخب رامج وتب ادل الب دورات بغرض متابعة تنفيذ وتب ت وتنظيم ال
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التدريبية والتأھيلية للعاملين في مؤسسات التعليم العالي، ويتم االتفاق على التفاصيل 
 ".المتعلقة بذلك باالتصال المباشر بين الجھات المعنية في البلدين

أنھا ٢ ات بش ة الجامع س بمخاطب ة المجل ة بأمان ات الثقافي وم إدارة االتفاقي ـ أن تق
ي وآخر احتياطي مشفوعاً بالسيرة الذاتية لكل منھما في أقرب لموافتھا بمرشح أساس

 .وقت حتى يتسنى عرض الترشيحات للسفر إلى دولة اليمن
 
ة ) ٨٠( ين حكوم الي والبحث ب يم الع ال التعل ي مج اھم ف ذكرة تف ودة م مس

 ).ع.م.ج(قبرص وحكومة 
 القرار: 

وافاة أمانة المجلس بأية أحيط المجلس علماً بمسودة مذكرة التفاھم المشار إليھا ، وم
 .مقترحات للجامعات في ھذا الشأن

 
يم ) ٨١( ي التعل ين وزارت اھم ب ذكرة تف روع م أن مش ذكرة بش ي م ر ف النظ

 .مصر وجمھورية تشاد: العالي في كل من 
 القرار: 

أحيط المجلس علماً بمسودة مذكرة التفاھم المشار إليھا ، وموافاة أمانة المجلس بأية 
 .عات في ھذا الشأنمقترحات للجام

 
ال(مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة ) ٨٢( ة الشرق ) كلية رياض األطف وكلي

 .العربي للدراسات العليا بالرياض المملكة العربية السعودية
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 
ارقة ـ) ٨٨( ة الش اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف د م ة  تجدي دول

 .االمارات العربية المتحدة
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بتجديد مذكرة التفاھم المشار إليھا
 
ة ) ٩٠( ات األجنبي تجديد مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة داليان للغ

 .بالصين
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
ة ا) ١١٨( ين جامع اھم ب ذكرة تف ة م اھرة وجامع ايو  ٨لق ة . ١٩٤٥م قالم

 .الجزائر
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
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ارات ) ١١٩( ة االم اس ـ دول ة ي اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف م
 .العربية المتحدة

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا

 
ين ج) ١٢٠( اھم ب ذكرة تف ابولي م ة ن اھرة وجامع ة الق الي" امع " لورينت
 .بإيطاليا في مجاالت البحوث والتعليم والمؤتمرات) أونيور(

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا

 
ة ) ١٢٦( ال الھندس ي مج ي ف دريب احتراف امج ت ديم برن اھم لتق ذكرة تف م

ركز تطوير البرمجيات المتقدمة م( الطبية بين كلية الھندسة بجامعة القاھرة 
ة ية الطبي ارات الھندس ة ) واالستش ة االجتماعي حة والرعاي ووزارة الص

 .بجامبيا
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 
ن ) ١٢٧( ة أوج الل بوالي ة الھ اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف م

 .بنيجيريا
 القرار: 

 .ذكرة التفاھم المشار إليھاأحيط المجلس علماً بم
 
 .مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة بريمن االلمانية) ١٢٨(

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا

 
ي ) ١٢٩( ا ف ايرو ـ نيجيري ة ب اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف م

 .مجاالت البحوث والتعليم وبرامج التدريب
 القرار: 
 .ط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھاأحي

 
ا ـ ) ١٣٠( ة ماھس ة الصيدلة وجامع اھرة كلي ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف م

 .ماليزيا
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
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ة ) ١٣٢( ة ، الكلي ة البحث الوطني اھرة وجامع ة الق ين جامع اون ب اق تع اتف
 .بموسكوالعليا لالقتصاد 

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً باتفاق التعاون المشار إليه

 
ة ) ١٣٣( اھرة وجامع ة الق ين جامع افي ب مذكرة تفاھم للتعاون العلمي والثق

 .ساالمنكا بأسبانيا
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 
ترافا) ١٣٤( ة أوس اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف ة  م التكنولوجي

 .بالتشيك في مجاالت البحوث والتعليم وبرامج التدريب
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 
ة ) ١٣٥( ادة العام اھرة والقي ة الق ين جامع افي ب ي وثق اون علم ة تع اتفاقي

 .لشرطة دبي
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً باتفاقية التعاون المذكورة أعاله
 
ارك ) ١٣٧( ور مب اتفاق بين جامعة القاھرة والجامعة المصرية اإلسالمية ن

 .في مدينة ألماطي بكازاخستان
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً باالتفاق المشار إليه
ة ) ١٣٨( ي األمريكي ة تينيس اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف م

 .بالواليات المتحدة األمريكية
 القرار: 

 ً  .بمذكرة التفاھم المشار إليھا أحيط المجلس علما
 
 .مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة التقنيات مومباسا ـ كينيا) ١٣٩(

 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا

 
دة ) ١٤٩( ة البلي اھرة وجامع ة الق ين جامع ي ب اون العلم ة التع  ٢اتفاقي

 .يمقراطية الشعبيةلونيسي علي بالجمھورية الجزائرية الد
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 القرار: 
 .أحيط المجلس علماً باالتفاقية المشار إليھا

 
تركة ) ١٦٤( ة المش ام الدرج ن نظ الن ع ين  COTUTELLEاإلع ب

دكتوراه  ى رسالة ال ات المصرية والفرنسية والخاصة باإلشراف عل الجامع
 .والتتقدم لھا عن طريق المجلس األعلى للجامعات وذلك لالختصاص

 القرار: 
 .يط المجلس علماً بالموضوعأح
 
درات ) ١٦٥( اء الق ة لبن ة الرابع دورة التدريبي ائي وتوصيات ال التقرير النھ

 .العربية في مجال التراث الثقافي غير المادي
 القرار: 

 .أحيط المجلس علماً بالموضوع
 
ات ) ١٧٠( وزارات والمحافظ ام ال دم قي أن ع ة بش اب وزارة الخارجي خط

اھم والجامعات والجھات ال حكومية بتوقيع بروتوكوالت تعاون أو مذكرات تف
ة  وزارتي الخارجي وع ل د الرج ة إال بع ات أجنبي ع جھ ة م ات ثنائي أو اتفاقي
ة  ات األمني تطالع رأي الجھ رورة اس ى ض ديد عل دولي والتش اون ال والتع

 .المعنية في ھذا الشأن
 القرار: 

ل من أحيط المجلس علماً بالموضوع وأوصي بتشكيل لجنة تضم ال لجنة الخماسية وك
يد أ اون / د .الس ات للتع ى للجامع س األعل اعد المجل ين مس زة ، أم مير حم د س محم

وزارة / د .الدولي والسيد أ ات ب ة والبعث حسام المالحي ، رئيس قطاع الشئون الثقافي
ى  التعليم العالي لتحديد جھة واحدة فقط تكون ھي الجھة المسئولة عن الحصول عل

 .المطلوبة ، ولوضع آلية لتنفيذ ذلك جميع الموافقات
 
راء ) ١٧١( اء الخض ي الكيمي ي ف ار العلم اريع االبتك ة لمش نح البحثي الم

ا  ية  ٣٠٠٠٠Sوقيمتھ ناعية الروس ركة الص كو والش دمھا اليونس ي تق والت
 .للعلماء الشبان

 القرار: 
يم المو ة بتعم ا وأوصت اللجن ة المشار إليھ المنح البحثي اً ب ضوع أحيط المجلس علم

 .على الجامعات لترشيح من يرونه مناسباً في ھذا الشأن
 

ة **  ة المجتمع وتنمي ى لشئون خدم اع المجلس األعل اعتماد محضر اجتم
 ـ:والذي يتضمن الموضوعات التالية٢٠١٥/  ١٠/  ٧البيئة بتاريخ 
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ات ) ١٨١( ى للجامع ين المجلس األعل اھم المقترحة ب ذكرة التف النظر في م
 ).DAAD(انية للتبادل الثقافي والھيئة األلم

 القرار: 
ة  ات والھيئ ى للجامع أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم المقترحة بين المجلس األعل

افي  ادل الثق ة للتب ي )DAAD(األلماني ة ف ع االتفاقي ع  ٢٠١٥/  ١٠/  ١٢، وبتوقي م
ة (محمد عبد المحسن ضبعون / تكليف السيد األستاذ الدكتور  ا نائب رئيس جامع طنط

 .بمتابعة الموضوع) لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 
يم ) ١٨٧( ة لتعل ة العام ذي للھيئ از التنفي كتاب السيد المھندس رئيس الجھ

ى  س األعل ع المجل ه م ع إبرام ول المزم رح للبروتوك أن مقت ار بش الكب
 .للجامعات والخاص بمشاركة طالب الجامعات في مشروع محو األمية

 القرار: 
ع قرر ا اون الموق ول التع ة بروتوك لمجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المشكلة لمتابع

 .بين المجلس وبين الھيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار
 
ع مع ) ١٨٨( اون الموق ول التع ى بروتوك ة المشرفة عل تعديل تشكيل اللجن

 .الھيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار
 القرار: 

ة (محب الرافعي / وافقة على ضم السيد األستاذ الدكتور قرر المجلس الم ر التربي وزي
ين المجلس ) والتعليم األسبق ع ب إلى اللجنة المشكلة لمتابعة بروتوكول التعاون الموق

 .وبين الھيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار
 

ة **  ة المجتمع وتنمي ى لشئون خدم اع المجلس األعل اعتماد محضر اجتم
 .٢٠١٥/ ١١/  ١٥ة بتاريخ البيئ
 القرار: 

ة  ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ى لشئون خدم اد محضر المجلس األعل رر المجلس اعتم ق
 ـ:والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١١/  ١٥بتاريخ 

 
ركة ) ١٩٣( دريب بالش اع الت يس قط دس رئ يد المھن اب الس ي كت ر ف النظ

د ذ القطاع لع ة للحصول المصرية لإلتصاالت بشأن تنفي نح المجاني د من الم
 .باللغة اإلنجليزية IBDLعلى المستوى األول من الشھادة الدولية 

 القرار: 
ة  ئون خدم ات لش اء الجامع واب رؤس ادة ن ى الس وع إل ة الموض س إحال رر المجل ق

دكتور  زة / المجتمع وتنمية البيئة للدراسة، وتكليف السيد األستاذ ال د سمير حم محم
ام ال( ةاألمين الع ات الدولي ات لشئون العالق ى للجامع بدراسة ) مساعد للمجلس األعل

 .الموضوع باالشتراك مع السادة أعضاء المجلس
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ط ) ١٩٤( ة بشأن رب ة والمعرفي ز الخدمات االلكتروني دير مرك كتاب نائب م
ي  المركز الرئيس رية ب ات المص رية(الجامع ات المص بكة الجامع ام ) ش بنظ

 . MPLS /VPNتشغيل 
 القرار: 

ات  قرر المجلس تكليف وحدة إدارة المشروعات لمد فترة التعاقد الخاص بربط الجامع
اف  وط ألي رعة بخط ة الس دة فائق بكة موح رية بش ات المص بكة الجامع رية وش المص

ال المناقصة  MPLS/VPNضوئية فايبر  اء أعم وذلك لفترة ستة أشھر لحين انتھ
 .ليمن قبل وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العا

 
ة ) ١٩٦( ات المصرية في الشبكة اإلفريقي  Africaمشاركة شبكة الجامع

Connect. 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ـ اشتراك شبكة الجامعات المصرية في ھذا المشروع لالستفادة من الدعم المقدم من ١

 .االتحاد األوروبي
ن خالل اال٢ ة للمشروع م تراكات الثانوي داد االش نويا ـ س ددھا س ي تس تراكات الت ش

ى في  لشبكة الجامعات المصرية مع األخذ في االعتبار حتمية دفع اشتراك السنة األول
 ً  .المشروع كاملة مقدما

 
الي لتوصيات ) ١٩٩( يم الع وزارة التعل يم ب النظر في عدم تطبيق قطاع التعل

ة للھ د العالي يم المعاھ ة لتقي ة الرابع ة بالمرحل ل الخاص ة العم ة ورش ندس
 .٢٠١٥والتكنولوجيا والفنون التطبيقية 

 القرار: 
يم / قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد األستاذ  وزارة التعل يم ب رئيس قطاع التعل

ية  ات الھندس اع الدراس ة قط يات لجن زام بتوص و اإللت الزم نح اذ ال الي إلتخ الع
ي  درجات الت ة ال نى معادل ى يتس ك حت ناعية وذل ة والص ك والتكنولوجي ا تل تمنحھ

 .المعاھد
 
اريخ ) ٢٠٠( تھا بت ي بجلس اع الطب ة القط ية لجن  ٢٠١٥/  ١١/  ١٦توص

ة  ومي المصري للمؤھالت الطبي انون المجلس الق بالموافقة على مشروع ق
 .المھنية في صورتھا النھائية

 القرار: 
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السادة رؤساء الجامعات للدراسة وإبداء الرأي في 

تم إرساله ق ة خالل أسبوع من تاريخه حتى ي انون المجلس القومي للمؤھالت الطبي
 .إلى وزارة الصحة التخاذ اإلجراءات الالزمة لعرضه على الجھات المعنية
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رئيس جامعة القاھرة ـ ورئيس اللجنة / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٢٠١(
ات دو دين من جامع ا ـ سوريا ـ (ل المشكلة لبحث حاالت الطالب العائ ليبي

ة ) اليمن ة باحال ة المصرية ـ المتضمن توصية اللجن إلى الجامعات الحكومي
ع األوراق  ة " الملف وجمي ى اللجن ة إل ة " أوراق الطالب المحال ى الرقاب إل

ى  رض عل ھادات والع ات والش حة البيان ن ص د م ث والتأك ة للبح اإلداري
 .المجلس األعلى للجامعات ألعمال شئونه

 رالقرا: 
 :قرر المجلس ما يلي

ات دول ١ دين من جامع ى الطالب العائ يمن(ـ االشتراط عل ا ـ سوريا ـ ال ديم ) ليبي تق
ات  ديمھا لاللتحاق بالجامع شھادة تحركات من الجوازات ضمن المستندات التي يتم تق

 .الحكومية المصرية
ل٢ ات  ـ أن تقوم اللجنة المشكلة لدراسة حاالت الطالب الراغبين في التحوي من جامع

ذه ) ليبيا ـ سوريا ـ اليمن(دول  ودة الطالب من ھ ة لع د القواعد المنظم بوضع وتحدي
 .الدول

 
اب ) ٢٠٥( أن الكت ي بش ث العلم الي والبح يم الع ب وزارة التعل اب مكت كت

ة أو  المراكز البحثي ان ب ه حصر وبي ومي تطلب في الوارد من ھيئة األمن الق
ة للس ة التابع ة أو العلمي ات الثقافي ات والكلي ة بالجامع ات أجنبي فارات وجھ

ل  البالد مث ة ب ز " الحكومي ة والمراك ة واألجنبي ة العربي يم اللغ ز تعل مراك
 .لدول أوربا ـ األفروأسيوية" البحثية العلمية 

 القرار: 
اب  الي والبحث العلمي بشأن الكت يم الع اب مكتب وزارة التعل اً بكت أحيط المجلس علم

ة أو الوارد من ھيئة األمن  ة أو الثقافي المراكز البحثي ان ب القومي تطلب فيه حصر وبي
ل  البالد مث ة ب " العلمية التابعة للسفارات وجھات أجنبية بالجامعات والكليات الحكومي

ة  ة العلمي ز البحثي ة والمراك ة واألجنبي ة العربي يم اللغ ز تعل ا ـ " مراك دول أوروب ل
 .تاألفروأسيوية وإرساله للسادة رؤساء الجامعا

 
 .مرتبات السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم) ٢٠٦(

 القرار: 
نة  مبر لس ھر ديس ات ش تمرار صرف مرتب ى اس ة عل س الموافق رر المجل  ٢٠١٥ق

ابقة لحين إصدار منشور من  ي الشھور الس م ف ا ت اً لم دريس طبق ة الت ألعضاء ھيئ
ادة  ين تطبيق الم رق ب ة بتسوية الف انون) ١٥(وزارة المالي م  من الق لسنة ) ٣٢(رق

ة  ٢٠١٥ نة المالي ة للس ة للدول ة العام ربط الموازن دل  ٢٠١٦/  ٢٠١٥ب ادة ب وزي
 .الجودة وفقاً لما تم بين وزيري المالية والتعليم العالي

 
وزراء بشأن توجيھات / ح .كتاب السيد اللواء أ) ٢٠٧( أمين عام مجلس ال

األمن السيد رئيس الجمھورية بعدم تداول البيانات والمعلوما ت التي تتعلق ب
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ة  ى موافق د الحصول عل ة إال بع ة المختلف القومي المصري بين أجھزة الدول
ذه  ى سرية ھ اً عل األجھزة األمنية وتصديق رئاسة الجمھورية ، وذلك حفاظ

 .المعلومات
 القرار: 

وزراء بشأن / ح .أحيط المجلس علماً بكتاب السيد اللواء أ         أمين عام مجلس ال
األمن  توجيھات السيد رئيس الجمھورية بعدم تداول البيانات والمعلومات التي تتعلق ب

ة األجھزة  ى موافق د الحصول عل ة إال بع ة المختلف القومي المصري بين أجھزة الدول
ات  ذه المعلوم رية ھ ى س اً عل ك حفاظ ة ، وذل ة الجمھوري ديق رئاس ة وتص األمني

 .وإرساله للسادة رؤساء الجامعات
 
أمين عام مجلس الوزراء بشأن تقرير لجنة / ح .كتاب السيد اللواء أ) ٢٠٨(

اريخ  دفاع بت وزارة ال دت ب بشأن  ٢٠١٥/  ١١/  ١٣إدارة األزمات التي عق
يس  يد رئ ه الس ه ب ا وج ومال ، وم يم أرض الص ي إقل ع ف ة الوض دراس
ة الجمھورية باتخاذ االجراءات التنفيذية بشأن التوصيات الصادرة عن اللج ن

ية  نح دراس ة تخصيص م ة إمكاني ي تضمنت دراس ة ودراسات (والت جامعي
 .بكليات الطب بالجامعات المصرية لإلقليم) عليا
 القرار: 

ر / ح .أحيط المجلس علماً بكتاب السيد اللواء أ وزراء بشأن تقري أمين عام مجلس ال
اريخ  دفاع بت وزارة ال دت ب ي عق ات الت ة إدارة األزم أن  ٢٠١٥/  ١١/  ١٣لجن بش

دراسة الوضع في إقليم أرض الصومال ، وما وجه به السيد رئيس الجمھورية باتخاذ 
ة  منت دراس ي تض ة والت ن اللجن ادرة ع يات الص أن التوص ة بش راءات التنفيذي االج

ية  نح دراس ة تخصيص م ا(إمكاني ات علي ة ودراس ات ) جامعي ب بالجامع ات الط بكلي
 .لجامعاتالمصرية لإلقليم وإرساله للسادة رؤساء ا

 
 
ادرة ) ٢٠٩( أن مب ي بش ث العلم الي والبح يم الع ب وزارة التعل اب مكت كت

 .التعليم العالي التي أطلقتھا الواليات المتحدة األمريكية
 القرار: 

ادرة  الي والبحث العلمي بشأن مب يم الع اب مكتب وزارة التعل أحيط المجلس علماً بكت
ات المتح ا الوالي الي التي أطلقتھ ة التعليم الع ة مصر العربي ة وجمھوري " دة األمريكي

راء  رات وإج ل الخب رض نق ة بغ رية واألمريكي ات المص ين الجامع راكات ب اء ش بن
ة  ة للتنمي ة األمريكي البحوث وتوفير برامج ودرجات علمية مشتركة بتمويل من الوكال

 .بالتعاون مع الحكومة المصرية
 
د) ٢١٠( ى  كتاب جامعة بني سويف بشأن الموافقة على م ة التعامل عل مھل

ة  وزارة المالي وائح ب اد الل الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة لحين اعتم
 .٢٠١٦/ ١/ ١اعتبارا من 
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 القرار: 
ى  ة التعامل عل د مھل ى م ة عل قرر المجلس مخاطبة السيد وزير المالية لطلب الموافق

وزارة الما وائح ب اد الل ارا الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة لحين اعتم ة اعتب لي
 .٢٠١٦/  ١/  ١من 

 
ة / كتاب السيد م ) ٢١١( ارة رئيس دول ر التجارة والصناعة بشأن زي وزي

ين  ات ب ز العالق ل لتعزي اير المقب ھر ين ي ش ر ف ى مص عبية إل ين الش الص
الدولتين حيث أن الجانب الصيني قد أبدى اھتمامه باالستثمار في مصر نحو 

ن ون م ى أن يك ة صينية عل اء جامع اً  إنش ة وأيض اتھا الطاق ضمن تخصص
رات  ك لالستفادة من الخب اة السويس وذل إنشاء معھد فني ملحقاً بجامعة قن

 .الصينية وربط المناھج التعليمية باحتياجات الصناعة وسوق العمل
 القرار: 

اتھم نحو  داء مقترح ات إلب ى السادة رؤساء الجامع قرر المجلس إرسال الموضوع إل
ارك ن المش تفادة م ذ أو االس ث التنفي ن حي روع م ل المش ن مراح ي أي م ينية ف ة الص

 .البنية بأقصى سرعة بناءاً على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء
  
كانية ) ٢١٢( ية الس ع القض ل م أن التعام الي بش يم الع اب وزارة التعل كت

ادي  و االقتص داث النم تدامة إلح ة المس ق التنمي دالتھا لتحقي ض مع وخف
كا و الس دالت النم دي ومع ي التص الي ف يم الع ن وزارة التعل ھاما م ني وإس

 .للزيادة السكانية كمشكلة قومية ھامة
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس تشكيل لجنة تضم كل من 
 ممثل وزارة التعليم (مھا الرباط وزيرة الصحة والسكان السابقة / د .ـ أ
 ).العالي للمجلس األعلى للجامعات  

 .المجلس القومي للسكان/ سكان ـ قطاع السكان بوزارة الصحة وال
 .ـ وزارة التضامن االجتماعي

 .ـ صندوق األمم المتحدة للسكان
 .ـ جمعية الديموغرافيين المصريين

 مدير المركز الدولي اإلسالمي للبحوث (جمال أبو السرور / ـ الدكتور 
 ).والدراسات السكانية بجامعة األزھر  

 ن والبيئة وحقوق االنسان على ـ وذلك من أجل إقرار محتوى كتاب السكا
 طلبة الجامعات، حيث أنه تم إقراره ضمن أھداف األمم المتحدة للتنمية     
 المستدامة ومن قبل جمعية الديموغرافيين المصريين والذي سيساھم في   
 ـ   ١٨زيادة التوعية بالبيئة وحقوق االنسان ويساعد الفئة العمرية من   
 القضايا الخاصة بالمجتمع حيث يكون ذلك جزءاً  عام على اإللمام ب ٢٣  
 .من المقرر الخاص بحقوق االنسان  
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وزارة / كتاب السيد الدكتور ) ٢١٣( ادرة ال مصر " وزير السياحة بشأن مب
ل " في قلوبنا  دعوة  ٢٠١٦التي تمتد فعالياتھا حتى نھاية شھر أبري ك ل وذل

الي والبحث العلم يم الع ات المصرية العاملين بوزارة التعل ي وطالب الجامع
لالستفادة من تلك المبادرة والمساھمة في تعميمھا على نطاق واسع لتنشيط 

 .حركة السياحة الداخلية
 القرار: 

ز  قرر المجلس تفعيل مبادرة وزارة السياحة وتعميمھا على الجامعات المصرية لتحفي
ادرة بھدف تشجيع السياح ك المب ة طالب الجامعات لالستفادة من تل مرفق (ة الداخلي

 ).البرنامج السياحي
 
 .بدل الجودة للسادة أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية) ٢١٩(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ـ الموافقة على زيادة بدل الجودة للسادة أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات المصرية ١
على للجامعات والتي تم الذين يؤدون أعمالھم حسب الضوابط المقررة من المجلس األ

ات  م من مجالس الكلي ارير اآلداء الخاصة بھ اد تق د اعتم ك بع ا وذل رارھم معاييرھ اق
 .ومجالس الجامعات

 .ـ مخاطبة وزارة المالية التخاذ الالزم نحو تفعيل ھذا القرار٢
 
ز من األول ) ٢٢٠( الحوافز التي تمنح للطالب الحاصلين على احدى المراك

ادات الرياضية إلى الثالث في إ ة ألحد االتح ة التابع حدى بطوالت الجمھوري
 .المصرية

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ة أو : أوالً  ة العام يمنح الطالب المصريون الناجحون في امتحان إتمام الدراسة الثانوي
ة  دارس الفني ات الم ة ودبلوم ة واألجنبي ا من الشھادات العربي ا يعادلھ الث (م ام ث نظ

ة ودبل) سنوات ام خمس سنوات(وم المدارس الفني ز من ) نظ ى المراك الحاصلون عل
ية  ادات الرياض د االتح ة ألح ة التابع والت الجمھوري دى بط ي إح ث ف ى الثال األول حت

 :المصرية الحوافز اآلتية
ال ١      ة الرياضية ح ات التربي ة لكلي درات المطلوب ارات الق اء من أداء اختب ـ اإلعف

 .اق بھا فيما عدا الكشف الطبي فيشترط اجتيازهرغبة الطالب في االلتح
 من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة %  ٥٠ـ اإلعفاء من ٢     

 .بالجامعات والمعاھد الحكومية في البرامج الدراسية العادية         
 من الرسوم والمصروفات الدراسية بالبرامج    % ٢٥ـ اإلعفاء من ٣     

 .بكليات الجامعات الحكوميةالجديدة          
 من رسوم ومصروفات المدن الجامعية % ٥٠ـ اإلعفاء من ٤     

 .بالجامعات الحكومية         
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 .ـ األولوية في برامج التبادل الطالبي مع الجامعات والدول األخرى٥     
 ً عتمدة يشترط لتمتع الطالب بالحوافز المذكورة في المادة السابقة تقديم شھادة م: ثانيا

ز المشار  من وزارة الشباب والرياضة للجامعة المعنية تفيد الحصول على أحد المراك
 .إليھا على أال يكون قد مر أكثر من عام على حصوله على أحد المراكز المشار إليھا

 ً ا اريخ : ثالث الي من ت وم الت ه في الي ل ب دة الرسمية ويعم رار في الجري ذا الق ينشر ھ
 .٢٠١٧/  ٢٠١٦حانات الثانوية للعام الدراسي نشره، اعتبارا من امت

 
 

 أمين المجلس األعلى للجامعات            وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

 مد الشيحيأشرف مح/ د .أشرف محمود حاتم                          أ/ د .أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 )م٣١/١٢/٢٠١٥(بتاريخ ) ٦٤١(الجلسة رقم 
 
م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم
 .٢٠١٥/ ١٢/  ١٢بتاريخ ) ٦٤٠(

 القرار: 
اريخ ) ٦٤٠(لسة رقم المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الج بت

٢٠١٥/  ١٢/  ١٢. 
 

 ) ٢٦(اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات رقم * 
 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ١٢/  ١٨بتاريخ    
 
ي ) ١٢( ل التنظيم تراتيجية والھيك ة االس أن الخط اھرة بش ة الق اب جامع كت

ة ل ايير األكاديمي ة والتوصيف الوظيفي والمع رامج الدراسية للمرحل ة الب كاف
ة  ية لمرحل رامج الدراس ة الب ة لكاف ايير األكاديمي ى والمع ة األول الجامعي

 .الدراسات العليا
 القرار: 

يف  ي والتوص ل التنظيم تراتيجية والھيك ة االس ى الخط ة عل س الموافق رر المجل ق
ة الجام ية للمرحل رامج الدراس ة الب ة لكاف ايير األكاديمي وظيفي والمع ى ال ة األول عي

 .والمعايير األكاديمية لكافة البرامج الدراسية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة القاھرة
 
مذكرة إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعلى للجامعات بشأن ) ١٤(

الي  ٢٠١٥لسنة  ٢٧٩القضية رقم  يم الع ة التعل ـ ھيئة النيابة اإلدارية ـ نياب
ل من أ/ كوى السيدة والبحث العلمي بشأن ش د ضد ك د أحم ة أحم / د .فاطم

جابر نصار رئيس / د .السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي األسبق وأ
ة الحقوق وأ/ د .جامعة القاھرة وأ د كلي و / د .عمر سالم عمي د أب د الحمي عب

ة كراسات  أوراق وأغلف وح بشأن التالعب ب يم المفت ز التعل دير مرك اعم م ن
ديرھا  اإلجابة واد رغم أن تق الخاصة بھا مما أدى إلى رسوبھا في بعض الم

 .فيھا امتياز وجيد جداً 
 القرار: 

ه من  قرر المجلس حفظ الموضوع في ضوء توصية اللجنة المشكلة لدراسته حيث أن
 .اختصاص الجامعة
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ه ) ١٧( وي وجراحت دة القصور الكل ل وح اھرة بشأن تحوي ة الق اب جامع كت
ذات طابع خاص إلى وحدة العالج بأجر تابعة لمستشفيات  وحدة) الملك فھد(

 .الجامعة
 القرار: 

وحدة ) الملك فھد(قرر المجلس الموافقة على تحويل وحدة القصور الكلوي وجراحته 
 .ذات طابع خاص إلى وحدة العالج بأجر تابعة لمستشفيات جامعة القاھرة

 
ى السابق الصادر بجلس) ٢٠( اريخ تعديل قرار المجلس األعل /  ٦/  ٧ته بت

يم والمشرف  ٢٠١٤ اع التعل يس قط دكتور رئ تاذ ال يد األس ب الس أن طل بش
ار  دى اعتب ادة عن م يم باإلف ر التعل دكتور وزي تاذ ال يد األس ب الس ى مكت عل
ي  ه ف ل وأحقيت ى رأس العم ة عل ائف قيادي ي وظ الوزارة ف ل ب دب للعم المنت

ة ة والطبي ة والمادي ه القانوني ة حقوق ع بكاف دم  التمت ذلك التق ة، وك والتأميني
دب ) بعد انتھاء/ أثناء (لوظائف قيادية في جامعته  الندب وال تحتسب مدة الن

 .ضمن سنوات اإلعارة
 القرار: 

ته  ادر بجلس ابق الص ى الس س األعل رار المجل ديل ق ى تع ة عل س الموافق رر المجل ق
 :ليصبح على النحو التالي ٦/٢٠١٤/ ٧بتاريخ 

ى احتس) ١( ة عل ل الموافق دريس للعم ة الت اء ھيئ ف أعض دب أو تكلي نوات ن اب س
الوزارة  دبين للعمل ب الي أو المنت يم الع بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعل
أو أمانة المجلس األعلى للجامعات في وظائف قيادية أو بالجامعات الحكومية األخرى 

ع تم ارة م نوات إع ب س لي ، وال تحتس م األص داداً لعملھ وقھم امت ة حق تعھم بكاف
 .القانونية والمادية والطبية والتأمينية

تضع الجھات المنتدب إليھا السادة أعضاء ھيئة التدريس ـ للعمل سواء بوحدات ) ٢(
ة  ات الحكومي إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي أو بجامعاتھم أو بالجامع

درجات األخرى ، وكذلك المستشارون الثقافيون بالخارج ع ند تقدمھم للحصول على ال
 .األكاديمية ـ تضع تقرير األداء لألنشطة بدالً من كلياتھم

 
ات ) ٢٩( رر طلمب ب السابق لمق ر المتطل اھرة بشأن تغيي ة الق راح جامع اقت

ع ) ھـ ـ ن ـ د ٤٦٨(الري  ا الموائ دروليكا وميكانيك رر الھي  ١٠٥(ليكون مق
الوريوس(لزراعة بالجامعة بالالئحة الداخلية لكلية ا) ھـ ـ ن ـ د ) مرحلة البك

 .بنظام الساعات المعتمدة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ري ١ ات ال رر طلمب ابق لمق ب الس ر المتطل ـ ـ ن ـ د ٤٦٨ـ تغيي رر ) ھ ون مق ليك

ع  ا الموائ دروليكا وميكانيك ـ ـ ن ـ د ١٠٥(الھي ة الزراعة ) ھ ة لكلي بالالئحة الداخلي
 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة البكالوريوس( بالجامعة

 .ـ اصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
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اقتراح لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية تشكيل ھيئة مكتب للجنة قطاع ) ٣٢(
 .الدراسات اإلعالمية

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ضم كل من

 الدرجة االسم
 كلية اإلعالم ـ جامعة القاھرةعميد  جيھان يسري/ د .أ
 عميد كلية اإلعالم ـ جامعة بني سويف عادل عبد الغفار/ د .أ
 عميد كلية اإلعالم ـ جامعة جنوب الوادي عبد العزيز السيد/ د .أ
 رئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب ـ جامعة المنصورة سامي النجار/ د .أ
 لية اآلداب ـ جامعة سوھاجرئيس قسم اإلعالم بك عزة عبد العزيز/ د .أ
 

 .إلى ھيئة مكتب لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية
 

ا والبحوث *  اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العلي
 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٧بجلسته بتاريخ 

 
بشأن طلب  مساعد وزير البحث العلمي/ كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ١(  

راع الناتجة عن األنشطة  راءات االخت ارات وب معلومات تفصيلية عن اإلبتك
اب  ة كت د البحثي ز والمعاھ ذھا في المراك م تنفي ة التي ت والمشروعات البحثي

يد أ ل / د .الس ي تفعي ة بشأن النظر ف ات البحثي ز والھيئ ين مجلس المراك أم
ات بروتوكول التعاون المبرم بين المجلس األعلى للج امعات والمعاھد والھيئ

 .البحثية
 القرار: 

 :أوصي المجلس بما يلي
دكتور ١ اب السيد األستاذ ال اً بكت ر البحث العلمي / ـ أحيط المجلس علم مساعد وزي

بشأن طلب معلومات تفصيلية عن االبتكارات وبراءات االختراع الناتجة عن األنشطة 
اب السيد أوالمشروعات البحثية التي تم تنفيذھا في المراك ة كت د البحثي / د .ز والمعاھ

اون  ول التع ل بروتوك ي تفعي ر ف أن النظ ة بش ات البحثي ز والھيئ س المراك ين مجل أم
 .المبرم بين المجلس األعلى للجامعات والمعاھد والھيئات البحثية

ا ٢ ات العلي ئون الدراس ات لش اء الجامع واب رؤس ادة ن ى الس وع إل ة الموض ـ إحال
 .الزموالبحوث إلتخاذ ال

 
ة لشئون البحث العلمي ) ٢( كتاب السيد السفير نائب مساعد وزير الخارجي

ي  ال العرب ة التن ديم مؤسس أن تق ات بش ال بالجامع ا واالتص والتكنولوجي
ي  ار دول دم أول اختب ة بمصر يق ة العربي مشروعاً عالمياً للمحافظة على اللغ

ل  نن يمث اري مق ة في ال(معتمد معي ة الدولي ةشھادة الكفائ ة العربي ى ) لغ عل
 .TOEICـ  GMATـ  DELFـ  DALFغرار 
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 القرار: 
د .أوصى المجلس بإحالة الموضوع إلى لجنة قطاع اآلداب للدراسة مع القرار بدعوة أ

ة أسيوط(معتمد علي أحمد سليمان /  ة اآلداب ـ جامع د كلي ة تطوير ) عمي لبحث كيفي
ة اللغة العربية ومدى اإلستفادة من مثل ھذا المشروع  ة العربي من أجل النھوض باللغ

 .وتعزيز مكانتھا
 
ة / كتاب السيد الدكتور ) ٣( ة والمعرفي نائب مدير مركز الخدمات اإللكتروني

ومي  ك الق بشأن طلب الموافقة على تشكيل المجلس االستشاري لوحدة البن
 .للمعامل واألجھزة المعملية بالجامعات المصرية

 القرار: 
ة ع س بالموافق ومي أوصى المجل ك الق دة البن اري لوح س االستش كيل المجل ى تش ل

 :للمعامل واألجھزة العلمية بالجامعات المصرية من كل من السادة
 الدرجة االسم

 نائب رئيس جامعة بني سويف للدراسات العليا  طريق شوقي فرج/ د .أ
 نائب رئيس جامعة اإلسكندرية للدراسات العليا  صديق عبد السالم توفيق/ د .أ
 نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا  سيد محمد حجازي/ د .أ
أمين مجلس المراكز والمعاھد البحثية بوزارة  ياسر رفعت عبد الفتاح/ د .أ

 البحث العلمي
 رئيس الجامعة البريطانية في مصر أحمد محمد محمد/ د .أ
 رئيس معھد بحوث اإللكترونيات  ھشام الديب/ د .أ
 أستاذ التكنولوجيا الحيوية بجامعة اإلسكندرية زغلول طه / د .أ
 نائب مدير مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية أحمد حسن/ د .أ
مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار  إبراھيم فتحي معوض/ د .أ

 بالمجلس األعلى للجامعات
ة بجامعة بني مدير وحدة المعامل واألجھزة العلمي أسامة محمد السيد/ د .أ

ً (سويف   )أمنيا
 
 .النظر في تفعيل المجلس العربي للدراسات العليا بجامعة القاھرة) ٤(

 القرار: 
دكتور  ة / أوصى المجلس بتكليف السيد األستاذ ال يس جامع ال عصمت نائب رئ جم

ى  س األعل ين المجل ل ب ئول التواص ون مس أن يك ا ب ات العلي ئون الدراس اھرة لش الق
دم بالجلسة للدراسات العلي ى أن يق ا عل ا والبحوث والمجلس العربي للدراسات العلي

 .القادمة ورقة عمل خاصة بالتعاون في مجال البحث العلمي بين المجلسين
 
 .توصيات مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب) ٥(

 القرار: 
 :أحيط المجلس علماً بالتوصيات مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب وھي
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لدول العربية إلى إتاحة البيانات واإلحصاءات والمعلومات لوضع مؤشرات ـ دعوة ا١
ة  دول العربي ه دعوة ال د من لقياس أداء مخرجات التعليم والبحث العلمي وقياس العائ

 :إلى تنويع مصادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خالل
 ـ الوقف التعليمي البحثي    
 .لقطاع األھلي والخاصـ مساھمة مؤسسات ا    
 .ـ ترشيد مجانية التعليم    
 .ـ زيادة المساھمة االنتاجية للجامعات    
 .ـ تجربة الكراسي العلمية والبحثية    
 .ـ مساھمات الخريجين    
 .ـ االھتمام ببرامج التعليم الرقمي وضبطھا    
رات في مجال حكومة التمو٢ ادل الخب ى تب ة إل دول العربي ل والممارسات ـ دعوة ال ي

 .الجيدة
ات ٣ ين الجامع اتذة ب الب واألس رات والط ادل الخب ى تب ة إل دول العربي وة ال ـ دع

 .واألكاديميات العربية الناجحة
اته ٤ ة مؤسس طيني وحماي عب الفلس مود الش م ص ى دع ة إل دول العربي وة ال ـ دع

طالب واألساتذة التعليمية والجامعية من االنتھاكات اإلسرائيلية المتكررة التي طالت ال
 :والبنى التحتية وإدانتھا، من خالل ما يلي

 .ـ زيادة المنح الدراسية المخصصة للطالب الفلسطينيين    
ي  ي فلسطين ف ي تراكمت ف رات الت اتذة الفلسطينيين ومن الخب تفادة من األس ـ االس

او د ، وتشجيع التع يم عن بع وح والتعل يم المفت يم االلكتروني والتعل ين مجال التعل ن ب
 .الجامعات الفلسطينية والجامعات العربية

 :كما قرر المؤتمر التوجه بالتوصيات التالية إلى المنظمة العربية والثقافة والعلوم    
ـ دعوة المنظمة العربية إلى إعداد دراسة معمقة عن الموقف التعليمي والبحثي ١    

 .وسبل نشر ثقافة ھذا التمويل
ة مسمى المجلس ـ دعوة المنظمة الع٢     ى مراجع وم إل ة والعل ة والثقاف ة للتربي ربي

ة للبحث  اً لالستراتيجية العربي ك طبق ه ، وذل ه إلي ام الموكل المقترح ليتوافق مع المھ
داف الخاصة  ام واألھ رح وفق المھ ام األساسي المقت ديل النظ ار، وتع العلمي واالبتك

 .باللجنة المقترحة
ذي للم٣    ام األساسي للمجلس ـ تفويض المجلس التنفي اد مشروع النظ ة باعتم نظم

 .بعد التأكد من استكمال الصياغة
 
 .بشأن إجراء تعديل باإلضافة لتشكيل اللجنة التنظيمية للبعثات) ٦(

 القرار: 
أوصى المجلس بإجراء تعديل باإلضافة على اللجنة التنظيمية للبعثات السابق تشكيلھا 

ى ب ١٩٥٩لسنة  ١١٢بقانون البعثات رقم  إضافة عضوين من أعضاء المجلس األعل
 :للدراسات العليا والبحوث ليصبح على النحو التالي

 ـ رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات
 ـ أمين المجلس األعلى للجامعات

 ـ وكيل أول الثقافة
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 ـ رئيس أكاديمية البحث العلمي
 ـ رئيس إدارة البعثات

 ـ مدير عام البعثات العلمي
 البعثات الماليـ مدير عام 

 طريف شوقي محمد فرج نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون  / د .ـ أ
 الدراسات العليا  
 رفاعي إبراھيم رفاعي نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون / د .ـ أ
 .الدراسات العليا  
 

 اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب بجلسته * 
 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١٢/  ٣٠بتاريخ    
 
ة / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٣٣( رئيس جامعة األزھر بشأن تشكيل لجن

ات  ة بالجامع ة األزھري ھادة الثانوي ة الش ول حمل د قب ام وقواع ة نظ لدراس
 .١٩٧٢لسنة  ٤٩المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 القرار: 
رر المجلس المو يد أق ة برئاسة الس كيل لجن ى تش ة عل ر / د .افق ة األزھ يس جامع رئ
 :وعضوية كالً من

 .نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب/ د .أ
 .نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطالب/ د .أ
 .نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطالب/ د .أ
 .حلوان لشئون التعليم والطالبنائب رئيس جامعة / د .أ

ة  ة األزھري على أن تقوم ھذه اللجنة بدراسة نظام وقواعد قبول حملة الشھادة الثانوي
م  ات رق انون تنظيم الجامع ذلك  ١٩٧٢لسنة  ٤٩بالجامعات المصرية الخاضعة لق وك

ة األزھر ،  ات جامع ة المصرية بكلي ة العام ة الشھادة الثانوي ول حمل نظام وقواعد قب
 .لجنة أن تستعين بمن تراهول
 
ات بشأن / د .رأي السيد أ) ٣٥( ى للجامع المستشار القانوني للمجلس األعل

م ترشيحھم  استفسار جامعة المنوفية عن طلب المساواة بين الطالب الذين ت
دھم  اء إجراءات قي ام بإنھ عن طريق مكتب التنسيق ولم يقوموا في ذات الع

برغباتھم إلى مكتب التنسيق ويتقدمون في  والطالب الذين تخلفوا عن التقدم
 .العام التالي عن طريق الجامعة مباشرة وذلك من حيث حالة القيد

 القرار: 
يد أ ى رأي الس ة عل س الموافق رر المجل ى / د .ق س األعل انوني للمجل ار الق المستش

للجامعات باعتبار الطالب باق لإلعادة بدون عذر مقبول لتحقيق المساواة مع الطالب 
 :اآلخرين ولتكافؤ الفرص، وذلك في الحالتين التاليتين
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اء : أوالً  وا بإنھ م يقوم يق ول ب التنس ق مكت ن طري يحھم ع م ترش ذين ت الب ال الط
إجراءات القيد في نفس عام الترشح ، وتقدموا للكلية التي تم ترشيحھم إليھا في العام 

 .التالي مباشرة
 ً دم لم: ثانيا ى الطالب الذين تخلفوا عن التق اتھم عام حصولھم عل كتب التنسيق برغب

ى الشھادة  الي لحصولھم عل ام الت ة مباشرة في الع دموا للجامع الشھادة الثانوية وتق
 .الثانوية

 
النظر في إلغاء كافة االستثناءات التي سبق أن قررھا المجلس األعلى ) ٣٧(

ة  ات الحكومي الب بالجامع ن الط ات م ض الفئ ول بع أن قب ات بش للجامع
 .٢٠١٧/  ٢٠١٦ية اعتبارا من القبول في العام الجامعي المصر
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ول ١ ـ إلغاء كافة االستثناءات التي سبق أن قررھا المجلس األعلى للجامعات بشأن قب

ام الجامعي  ارا من الع ة المصرية اعتب ات الحكومي ات من الطالب بالجامع بعض الفئ
 .م الدستور والقانون والمحكمة اإلداريةوذلك إعالء ألحكا ٢٠١٧/  ٢٠١٦

 .ـ ينشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية٢
 
ة ) ٣٩( ات الحكومي ضوابط وقواعد قبول شھادة الدبلومة األمريكية بالجامع

 .٢٠١٧/  ٢٠١٦المصرية اعتبارا من العام الجامعي 
 القرار: 

 ـ:قرر المجلس ما يلي
ى: أوالً  اريخ  التأكيد على قرار المجلس األعل ات الصادر بجلسته بت /  ٥/  ١١للجامع

ا  ٢٠١٣ تم تطبيقھ ي ي ة المصرية الت ات الحكومي ول بالجامع بشأن بعض قواعد القب
ام الجامعي  ارا من الع ى ( ٢٠١٧/  ٢٠١٦اعتب رار رئيس المجلس األعل ه ق صدر ب

ائع المصرية عدد  ٢٠١٥لسنة  ٢٣٨للجامعات رقم  اريخ  ٢٤٢وتم نشره في الوق بت
٢٠١٥/  ١٠/  ٢٧.( 
 ً ة ليكون : ثانيا يتم تطبيق قاعدة حساب المجموع االعتباري للشھادة الثانوية األمريكي

ات الصادر بجلسته % ١٠٠إجمالي الشھادة  ى للجامع رار المجلس األعل كما ورد بق
اريخ  د  ٢٠١٣/  ٥/  ١١بت ه في البن ى الطالب ) أوالً (ـ المشار إلي ذكر ـ عل سالف ال

دين بالصف الع ي المقي ام الدراس ي الع ر ف يق  ٢٠١٦/  ٢٠١٥اش دمين لتنس والمتق
 .٢٠١٩/  ٢٠١٨لاللتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي ) ٢٠١٨(

 ً دارس التي تمنح / د .إبالغ السيد أ: ثالثا ع الم وزير التربية والتعليم للتعميم على جمي
 .شھادة الدبلومة األمريكية

 
 ـ:ا يليكتابي جامعة القاھرة بشأن م) ٤١(

اھرة المتضمن عدم ترشيح ١        ـ مقترح كلية التربية النوعية جامعة الق
ى نسبة  د من حصولھم عل د التأك ا إال بع ي مجموع %) ٦٠(الطالب إليھ ف
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ة واالقتصاد  ة النوعي اع التربي ة قط ة ورأي لجن ھادة الثانوي ي الش ات ف اللغ
 .المنزلي في ھذا الشأن

س الجام٢        ة مجل اريخ ـ موافق ة بت ديل  ٢٠١٥/  ١١/  ٢٤ع ى تع عل
ة المستجدين  ة العام الطابع الخاص بالتنسيق للطالب الحاصلين على الثانوي

  ).إعالم تربوي(بكلية التربية النوعية بإصدار طابع خاص لشعبة 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
اري: أوالً  ات الصادر بجلسته بت ى للجامع /  ٧/  ١٦خ التأكيد على قرار المجلس األعل

ى النحو  ٢٠١٣ ة وشعبھا عل ة النوعي ات التربي المتضمن تحديد طوابع التنسيق لكلي
 :التالي
ابع عام (        ة " طابع لشعبة التربية الفنية ـ طابع لشعبة التربية الموسيقية ـ ط كلي

ة  ي من خالل " التربية النوعي ع داخل تم التوزي ى أن ي ة عل اقي شعب وأقسام الكلي لب
 ).حسب شروط االلتحاق بكل شعبة وفقاً لالئحة الداخلية للكلية الكلية
 ً ا يختص : ثانيا اھرة فيم ة الق ة بجامع ة النوعي ة التربي يرجع إلى الالئحة الداخلية لكلي

م  اق بقس ي االلتح راغبين ف الب ال داخلي للط ع ال د التوزي ات عن وع اللغ رط مجم بش
 .اإلعالم التربوي أو أي قسم آخر يستلزم ذلك

 
محافظ البحر األحمر بشأن النظر في استثناء / ح .كتاب السيد لواء أ) ٤٦(

اء  اد(الطالب أبن و رم ب ـ شالتين ـ أب ة ) حالي ى الثانوي من الحاصلين عل
ات %) ٨٠ـ % ٧٠(الفنية التجارية بنسب نجاح تتراوح بين  وإلحاقھم بكلي

 .٢٠١٦/  ٢٠١٥التجارة بالجامعات المصرية في العام الجامعي 
 رارالق: 

اء  اد(قرر المجلس عدم الموافقة علي استثناء الطالب أبن و رم ) حاليب ـ شالتين ـ أب
ين  راوح ب اح تت ب نج ة بنس ة التجاري ة الفني ى الثانوي لين عل ن الحاص ـ % ٧٠(م

امعي %) ٨٠ ام الج ي الع ات المصرية ف ارة بالجامع ات التج اقھم بكلي /  ٢٠١٥وإلح
٢٠١٦. 

 
ا ومكتب) ٥٠( ة بنھ د بشأن  كتابي جامع ات والمعاھ ول بالجامع تنسيق القب

ات  االستفسار عن مدى إلحاق المفصولين الستنفاذ مرات الرسوب من كلي
ة  ات المصرية ورأي لجن ات اآلداب بالجامع اظرة بكلي ر من التربية بشعب غي

 .قطاع اآلداب في ھذا الشأن
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
 :داب والذي يتمثل في اآلتيالموافقة على رأي لجنة قطاع اآل: أوالً 
 تناظر المواد ) الشعب األدبية(أن المواد األكاديمية في كليات التربية ** 
 .األكاديمية في كليات اآلداب    

 يترتب على ذلك إمكانية تحويل الطالب المفصول من كليات التربية ** 
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 غير  الستنفاذ مرات الرسوب إلى كليات اآلداب بشرط االلتحاق بأقسام    
 مناظرة للشعبة التي فصل منھا الطالب في كليات التربية،عالوة على     
 ضرورة توافر شرط المجموع في الثانوية العامة وقواعد التوزيع     
 .الجغرافي    

 ينطبق على شعب التعليم األساسي ما جاء في البند ثانياً من حيث** 
 رافي وغير ذلك من التخصص والمجموع االعتباري والتوزيع الجغ    
 .الضوابط التي يحددھا المجلس األعلى للجامعات    

 ً  التأكد من استيفاء الطالب للشروط الواردة بقرار المجلس األعلى : ثانيا
 بشأن الطالب  ٢٠١٣/  ٣/  ٢٣للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ        
 .المستنفذين مرات الرسوب       

 
دم من مدرسة مصر كتاب وزارة التربية و) ٥١( التعليم ـ بشأن الطلب المق

ادتي  دة بشأن م اھرة الجدي ة إلدارة الق ة التابع ة الدولي اء ـ (البريطاني األحي
اء البشرية ادتين مختلف ) األحي اتين الم وى العلمي لھ والمتضمن أن المحت

ادتين منفصلتين  ادتين كم ول الم ي قب ً ـ وترغب المدرسة ف اً واضحا اختالف
 .الثماني المؤھلة للجامعات الحكومية والخاصةضمن المواد 

 القرار: 
ة  ات الطبي ات القطاع ول بكلي ية للقب ادة أساس اء م ادة األحي رر المجلس احتساب م ق
بالجامعات المصرية في الشھادة الثانوية اإلنجليزية ، كما يمكن احتساب مادة األحياء 

 .البشرية كمادة مكملة للمواد الثماني المطلوبة
 
يم والطالب / د .تاب السيد أك) ٥٣( اط لشئون التعل ة دمي نائب رئيس جامع

ة  ى الجامع ولين إل وريين المح الب الس ول الط ن قب ار ع أن االستفس بش
 .والمحملين بمواد أو المنقطعين عن الدراسة لمدة عام أو أكثر

 القرار: 
 :قرر المجلس التأكيد على ما يلي

ات ١ ى للجامع س األعل رارات المجل ال ق اريخ ـ إعم تيه بت ادرة بجلس /  ٨/  ١٦الص
) ليبيا ـ سوريا ـ اليمن(بشأن تحويل الطالب العائدين من دول  ٩/١١/٢٠١٥، ٢٠١٥

 .فقط ٢٠١٦/  ٢٠١٥نظراً للظروف التي تمر بھا ھذه الدول وذلك في العام الجامعي 
ى ٢ ة األول ى من الفرق ة أعل ا في فرق ة المحول منھ أو ـ أن يكون الطالب مقيداً بالكلي

واد تخلف أو (اإلعدادية ، وعلى ذلك فقد يكون الطالب مقيداً بالفرقة األعلى  منقول بم
 ).باق لإلعادة او موقوف قيده

 
يد أ) ٥٤( اب الس أن رأي / د .كت ية بش اع الدراسات الھندس ة قط يس لجن رئ

امھم  اب التنسيق أم اء ب يم الصناعي من إلغ اللجنة في تضرر خريجي التعل
 .الھندسة لاللتحاق بكليات
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 القرار: 
قرر المجلس الموافقة على رأي لجنة قطاع الدراسات الھندسية المتضمن التأكيد على 
إيقاف قبول خريجي كليات التعليم الصناعي بكليات الھندسة والمعاھد العالية للھندسة 
ى  ة والعمل عل د العالي والتكنولوجيا من خالل مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھ

 .كليات التعليم الصناعي لتحقيق رسالتھا والھدف الذي أنشئت من أجله اصالح
 
 ٢٠١٥لسنة  ١١٨قرار رئيس جمھورية مصر العربية بالقانون رقم ) ٥٥(

م  انون رق  ٢٠١٤لسنة  ١٤والخاص بسريان أحكام الفصل الخامس من الق
ة ة ومستشفيات الطلب ة واإلدارات الطبي  على العاملين بالمستشفيات الجامعي

 .بالجامعات
 القرار: 

انون  ة لتطبيق ق ى الضوابط والقواعد المنظم ة عل رر المجلس الموافق لسنة  ١١٨ق
م  ٢٠١٥ انون رق ى  ٢٠١٤لسنة  ١٤بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من الق عل

 .العاملين بالمستشفيات الجامعية، واإلدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات
 
اط) ٥٦( ة دمي اب جامع ادة  كت ات للس أة االمتحان ة احتساب مكاف بشأن كيفي

ة بنسبة  من األجر األساسي % ٣أعضاء ھيئة التدريس والعاملين بالجامع
 .وكذلك المكافآت والبدالت األخرى

 القرار: 
م  انون رق وري بق رار الجمھ اً للق ه وفق س أن رر المجل نة ) ٣٢(ق ربط  ٢٠١٥لس ب

والذي اتخذت الراتب األساسي  ٢٠١٦/ ٢٠١٥الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 
ي  ا  ٢٠١٥/  ٦/  ٣٠ف ن المزاي ا م دالت وغيرھ آت والب اب المكاف اً الحتس أساس

ين " المستحقة للعامل بعد  ة ب الغ مقطوعة ودون تفرق ى مب ة إل ا بنسب مئوي تحويلھ
 .العاملين بالكادر العام والخاص مع إلغاء ما يخالف ذلك من أحكام

 
يد ا) ٥٨( اب الس دكتور كت تاذ ال ة / ألس ات الطبي اع الدراس ة قط يس لجن رئ

م  وزاري رق رار ال ق الق أن تطبي اريخ ) ١١٦١(بش  ٢٠١١/  ٥/  ٣٠بت
والخاص بإصدار الالئحة األساسية لألطباء المقيمين بالمستشفيات الجامعية 

ارس  ن شھر م ة م الغ  ٢٠١٦بداي ع إب ادم م يم (الق زي للتنظ از المرك الجھ
 .التخاذ اإلجراءات اإلدارية والمالية في ھذا الشأن) اليةواإلدارة،وزارة الم

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

وزاري ١ رار ال ـ الموافقة على توصية لجنة القطاع الطبي بأن يكون موعد تطبيق الق
اء  ٢٠١١/  ٥/  ٣٠بتاريخ ) ١١٦١(رقم  والخاص بإصدار الالئحة األساسية لألطب

 .القادم ٢٠١٦ة بداية من شھر مارس المقيمين بالمستشفيات الجامعي
راءات ٢ اذ اإلج ة التخ يم واإلدارة ووزارة المالي زي للتنظ از المرك ة الجھ ـ مخاطب

 .اإلدارية والمالية في ھذا الشأن
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ات ) ٥٩( بكة الجامع تمرارية ش أن ضمان اس ويف بش ي س ة بن اب جامع كت
 .عاتالمصرية في تقديم خدمات التشغيل والدعم الفني والصيانة للجام

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ـ استمرار شبكة الجامعات المصرية في تحصيل مقابل تشغيل خدمات الربط الشبكي ١
رارات  اً لق واالنترنت واستضافة كافة الخدمات اإللكترونية المعرفية من الجامعات طبق

ن  دة م ة والمعتم ة والمعرفي دمات اإللكتروني ز الخ ى مجلس إدارة مرك المجلس األعل
 .للجامعات وتكون ھي الجھة الوحيدة المنطوة لتحصيل مقابل تشغيل تلك الخدمات

ربط ٢ دمات ال ى خ د عل الي التعاق يم الع وير التعل روعات تط دة إدارة مش ولى وح ـ تت
 .الشبكي واالنترنت وإعفاء الجامعات من دفع قيمة تلك التعاقدات

 
الب ال) ٦٢( ول الط ة قب ي إمكاني ر ف ات النظ اق بالجامع ي االلتح راغبين ف

ة  ات العملي المصرية بنظام االنتساب للكليات النظرية واالنتظام بالنسبة للكلي
د  ات والمعاھ ن الجامع الوريوس م انس أو البك ى الليس لين عل ن الحاص م

 .الخاصة
 القرار: 

ات المصرية  راغبين في االلتحاق بالجامع قرر المجلس الموافقة على قبول الطالب ال
ى بن ظام االنتساب للكليات النظرية واالنتظام بالنسبة للكليات العملية من الحاصلين عل

ة من المجلس  د الخاصة والمعادل ات والمعاھ الوريوس من الجامع الليسانس أو البك
 .األعلى للجامعات

 
د موعد لمناقشة ) ٦٥( ة الحق لحقوق اإلنسان تحدي النظر في طلب منظم

 ).مصر ما بين الوطنية واالنتماء(ل اسم رؤيتھا ومبادرتھا التي تحم
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الموضوع
 
ومي ) ٦٧( ة المشروع الق ة المشكلة لمتابع اع اللجن النظر في محضر اجتم

 .بجامعة عين شمس ٢٠١٥/  ١٢/  ٢لمحو األمية بتاريخ 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ة المجتمع تكون تابعة لنائب رئي(ـ إنشاء وحدة بكل جامعة ١ س الجامعة لشئون خدم

ين ) وتنمية البيئة أو مركز الخدمة العامة بالجامعة لتعليم الكبار لتكون حلقة الوصل ب
 .الجھود المبذولة في كل كلية والھيئة العامة لتعليم الكبار

ات " ٨"ـ أن يكون محو أمية عدد من الطالب ٢ متطلب من متطلبات التخرج في الكلي
ى أن ي ة عل ذا النظري ي ھ تراك ف ا االش ا إم ب طبيعتھ ل حس ة ك ات العملي رك للكلي ت

تم إرسال خطاب  ة للتخرج وي ة المتطلب ة المجتمعي د الخدم ومي أو تحدي المشروع الق
 .إلى لجان القطاعات العملية بما يفيد ذلك
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ة ٣ ات المعني ان القطاع ة لج ة، (ـ مطالب ة االجتماعي ة ، والخدم ات التربوي الدراس
ة النوعي ي، واآلداب والتربي ادة ...) ة واالقتصاد المنزل ار م يم الكب ادة تعل ون م أن تك

 .عملية ولھا تطبيق ميداني في السنتين األولتين من الدراسة
 
ة ) ٦٨( د الملتقى االول لقطاعات خدم اقتراح جامعة عين شمس بشأن عق

وان  ات المصرية تحت عن ع بالجامع وارع " المجتم ال الش كلة ... أطف المش
 ٢ات بقاعة المؤتمرات الكبري ـ جامعة عين شمس في الفترة من والمقترح

 .٢٠١٦إبريل  ٥إلى 
 القرار: 

اريخ  دة بت ة المنعق ارية القانوني ة اإلستش رأي اللجن اً ب س علم يط المجل  ٣٠أح
 ـ:والتي إنتھت إلى اآلتي ١٢/٢٠١٥/

ادة  نص الم اً ل م ) ٦(وفق وزاري رق رار ال ن الق بشأن تشكيل  ٢٠١٥لسنة  ٢٦٦٥م
ا ا د وتنظيم عملھ ات والمعاھ داء الكلي للجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعم

ه ة " وإجراءات وشروط الترشيح فإن ادات الجامعي ار القي دة عمل لجان اختي تكون م
ة واحدة  والمعاھد المنطوي عليھا في المادتين األولى والثانية من القرار سنة اكاديمي

 ". ٧/  ٣١لعام األكاديمي وتنتھي في نھاية ا ٨/  ١تبدأ من 
 
ام السادة / ح .كتاب السيد اللواء أ) ٧٠( وزراء بشأن قي أمين عام مجلس ال

ات  مناً المعلوم اح متض اھزة لالفتت روعات الج ان بالمش داد بي وزراء بإع ال
ة  ه، والتكلف األساسية عن كل مشروع وفائدة المشروع والقيمة المضافة من

ذ وتقري ل التنفي ة ومراح ات المشروع ووضعه اإلجمالي ر مصور عن مكون
 .النھائي
 القرار: 

اح  اھزة لالفتت ان بالمشروعات الج داد بي ك إلع ات وذل ة الجامع رر المجلس مخاطب ق
متضمناً المعلومات األساسية عن كل مشروع وفائدة المشروع والقيمة المضافة منه، 

ات المشر ر مصور عن مكون ذ وتقري ل التنفي ة ومراح ة اإلجمالي وع ووضعه والتكلف
 .النھائي

 
يد أ) ٧١( اب الس اب / د .كت أن الكت ي بش الي والبحث العلم يم الع ر التعل وزي

ا / ح .الدوري الوارد من السيد اللواء أ أمين عام مجلس الوزراء الخاص بم
 :كما يلي ١٢/٢٠١٥/ ١بتاريخ ) ١٠(قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم 

الجديدة في الجامعات أن تتم  ـ يجب مراعاة عملية طرح المشروعات١       
ا  تم فيھ وفق قانون المناقصات والمزايادات، مع ضعف الفترة الزمنية التي ت
عملية الطرح والترسية والتعاقد،وذلك إلتاحة الفرصة للقطاع الخاص لزيادة 
ة ،  ات الحكومي ا الجھ ي تطرحھ ذ المشروعات الت ي تنفي اركته ف دوره ومش

 .تعظيم دور القطاع الخاصوذلك في إطار رؤية الحكومة ل
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روض ٢       نح وق ن م ة م ذ المشروعات الممول ة لتنفي ة قوي اء دفع ـ إعط
أجنبية لإلسراع بمعدالت الصرف على تنفيذ المشروعات التي تنتخفض فيھا 
ة  ذ بطريق تم التنفي اة أن ي ا ، مع مراع تم إقفالھ ى ال ي نسب السحب وذلك حت

 .سليمة
 
ي) ٧٢( ار التعليم اب المستش أن  كت اھرة بش ا بالق ة تركي فارة جمھوري بس

ا  ة والخاصة المعترف بھ ات الحكومي ة الجامع اإلفادة بمعلومات حول معرف
الي  يم الع ى مجلس التعل ك إلرسالھا إل بوزارة التعليم العالي المصرية ، وذل
ل  ا قب ھادات م ة ش ة بمعادل ة الخاص راءات الالزم اذ اإلج ا التخ ي تركي ف

 .، والدكتوراةالليسانس ، والماجستير 
 القرار: 

 .قرر المجلس حذف الموضوع من جدول األعمال
 
/  ٢٠١٥اقتراح جامعة المنيا إستضافة أسبوع الفتيات للعام الجامعي ) ٧٣(

 .٢٠١٦في شھر سبتمبر  ٢٠١٦
 القرار: 

قرر المجلس الموافقة على قيام جامعة المنيا باستضافة أسبوع الفتيات للعام الجامعي 
 .٢٠١٦ي شھر سبتمبر ف ٢٠١٦/  ٢٠١٥

 
دى السادة / د .كتاب السيد أ) ٧٦( ة السويس بشأن التوصية ل رئيس جامع

أھيالً  ة ت رؤساء الجامعات باتخاذ إجراءات بشأن شھادة إتقان اللغات األجنبي
 .للتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه

 القرار: 
ى لشئون الدراسا ا والبحوث قرر المجلس إحالة الموضوع إلى المجلس األعل ت العلي

 .للدراسة وإبداء الرأي
 
 .تقرير اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم المفتوح) ٧٧(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ذي عرضه السيد أ١ التقرير ال اً ب يس / د .ـ أحيط المجلس علم ين لطفي السيد رئ أم
فتوح بالجامعات جامعة بني سويف ورئيس اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعليم الم

 .المصرية
يم ٢ ائي لتطوير التعل ر النھ ل الستعراض التقري ـ عقد ورشة عمل في األسبوع المقب

 .المفتوح واتخاذ اإلجراءات الالزمة
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يد أ) ٧٨( اب الس أن / د .كت ي بش ث العلم الي والبح يم الع ر التعل ب وزي نائ
ا داده بم ة إلم ز البحثي ات والمراك ة السادة رؤساء الجامع ديھم من  مخاطب ل

ة االقتصادية في  diagnostic Kitsالمجموعات التشخيصية  ذات األھمي
 .المجاالت الطبية والبيئية الحاصلة على موافقة وزارة الصحة

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

اون مع ١ ـ أحيط المجلس علماً بشأن وزارة البحث العلمي لتنظيم ورشة عمل بالتع
وزراء ا رية وال ات المص ة الجامع اث الطبي ات األبح تفادة بمخرج ون لالس لمعني

 .بالجامعات
ـ مخاطبة السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاھد البحثية إلمداده بما لديھم من ٢

ة  ة والبيئي االت الطبي ي المج ادية ف ة االقتص ية ذات األھمي ات التشخيص المجموع
 .الحاصلة على موافقة وزارة الصحة

 
 .المصروفات الدراسية للطالب غير المصريين مشروع قرار تعديل) ٧٩(

 القرار: 
ى  دين إل ديل المصروفات الدراسية للطالب الواف رار تع قرر المجلس إحالة مشروع ق

ى / د .السيد أ ادة عرضه عل ا للدراسة وإع عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنط
 .المجلس األعلى للجامعات

 
 .ثانية عشر وقواعد ونظام العمل بھاتشكيل اللجان العلمية للدورة ال) ٨٠(

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

م  وزاري رق القرار ال ا للتظلمات المشكلة ب ) ٢٣٦٤(تفويض اللجنة االستشارية العلي
دكتور  ٢٠١٣/  ٨/  ٦بتاريخ  اتم أمين / وبرئاسة السيد األستاذ ال ود ح أشرف محم

 :منوعضوية كل ) المجلس األعلى للجامعات
 الدرجة االسم

 وزير التعليم العالي األسبق محمد عبد الحميد النشار/ د.أ
 رئيس جامعة أسيوط مصطفى محمد كمال/ د.أ
 األمين المساعد للمجلس األعلى للجامعات يوسف راشد/ د.أ
 األستاذ بكلية الحقوق ـ جامعة القاھرة أحمد عوض متولي بالل/ د.أ
 عميد كلية اآلداب ـ جامعة القاھرة و خضرةزين العابدين محمود أب/ د.أ

 :المھام التالية
 .ـ مراجعة ووضع القواعد العامة للترقيات باللجان العلمية١
 ـ وضع القواعد المنظمة لسير العمل باللجان في دورتھا الثانية عشر ٢

 ).٢/٢٠١٩/ ٢٨وحتى  ١/٣/٢٠١٦(لمدة ثالث سنوات اعتبارا من     
 .بمن تراه من المتخصصين لفحص قواعد العمل باللجان العلميةـ للجنة أن تستعين ٣
رارات ٤ اذ الق ات إلتخ ى للجامع ى المجلس األعل ة بعرض توصياتھا عل وم اللجن ـ تق

 .المناسبة
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 بتاريخ) ١١٤(اعتماد محضر اجتماع ھيئة لجنة العالقات الثقافية رقم * 
 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٧  
 مذكرة بشأن تمديد العمل بالبرنامج التنفيذي بين مصر وتونس  ـ١  

 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٥لألعوام ) ٢٠٠٧ـ٢٠٠٥(السابق       
 :التوصية      
 أحيطت اللجنة علماً بالموضوع على أن تقوم الجامعات بتفعيل االستفادة من       
 :لتي تنص علىوا) ٢(فيما عدا رقم ) ٩إلي  ١من (المواد العامة وھي أرقام      
 يتبادل الجانبان خالل مدة سريان البرنامج زيارات مسئولين بالتعليم العالي "      

 ".في مھمات قصيرة بغرض تبادل الخبرات واالطالع على نظم التعليم        
 :فقد أوصت اللجنة بشأنھا        
س بمخا((          ة المجل ة بأمان ات الثقافي وم إدارة االتفاقي ات أن تق ة الجامع طب

لموافتھا بمرشح أساسي وآخر احتياطي مشفوعاً بالسيرة الذاتية لكل منھما في أقرب 
ة  ى اللجن وقت حتى يتسنى عرض الترشيحات الواردة من الجامعات في ھذا الشأن عل

 ".الخماسية المعنية باختيار أنسب المرشحين للسفر إلى تونس
 

ات الم ين الجامع اھم ب ذكرات تف ً ـ م ا ة رابع ات األجنبي رية والمؤسس ص
 ـ:األخرى

 ):حصلت على الموافقات األمنية والسياسية(أـ مذكرات تفاھم عامة 
ة ١ ة وجامع ة المنوفي ين جامع افي ب ي والثق اون العلم اھم للتع ذكرة تف ـ م

 :العلوم اإلسالمية الموريتانية ـ موريتانيا
 :التوصية

 .أحيطت اللجنة علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 
وجامعة فرايبرج الفنية ) كلية الھندسة(ـ مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة ٢

 :وأكاديمية المناجم بألمانيا
 :التوصية

 .أحيطت اللجنة علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 
 :ـ مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة األقصى بغزة فلسطين٣

 :التوصية
 .تفاھم المشار إليھاأحيطت اللجنة علماً بمذكرة ال

 
اھرة ٤ ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف ة(ـ م د الدراسات والبحوث التربوي ) معھ

 :واليونسكو اإلقليمي
 :التوصية

 .أحيطت اللجنة علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
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اھرة ١٠ ة الق وم السياسية" ـ مذكرة تفاھم بين جامع ة االقتصاد والعل " كلي
 : شمالية رالي ـ أمريكاوجامعة والية كارولينا ال

 :التوصية
 .أحيطت اللجنة علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا

 
ريتش مودجيفسكي ١١ دجي ف ـ اتفاقية تعاون بين جامعة القاھرة وجامعة ان

 :في كراكوف ـ بولندا
 :التوصية

 .أحيطت اللجنة علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا
 

اھر١٢ ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف وم " ة ـ م ة العل المي " كلي د الع والمعھ
 :وتكنولوجيا الطاقة والتطبيقات البيئية والحيوية

 :التوصية
 .أحيطت اللجنة علماً بمذكرة التفاھم المشار إليھا

 
 ً  ـ:موضوعات متنوعة: خامسا

 :٢٠١٥ـ جائزة السميط للتنمية اإلفريقية لعام ٣
 :التوصية

ة الجام ذا أحيطت اللجنة علماً وأوصت بمخاطب ه مناسباً في ھ ات لترشيح من يرون ع
 .الشأن

 
 

 أمين المجلس األعلى للجامعات            وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

 مد الشيحيأشرف مح/ د .أشرف محمود حاتم                          أ/ د .أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




