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 قرارات
 االجتماع الطارئ المجلس األعلى للجامعات

 ) ٢٠١٤/  ١/  ٥(بتاريخ )  ٦٠٣( الجلسة رقم 
 
اھرة(جابر جاد نصار / اقتراح السيد األستاذ الدكتور ) ١( ) رئيس جامعة الق

س األ رار المجل كلة بق ة المش يس اللجن ته ورئ ات بجلس ى للجامع عل
انون تنظيم  ٢٠١٣/  ١٢/  ٢٦المنعقدة بتاريخ  إلدخال تعديالت علي ق

ة  ه التنفيذي ات والئحت وفير ( الجامع ة بت ب المتعلق ي الجوان ك ف وذل
ات ) االنضباط داخل الجامعات  انون تنظيم الجامع دة لق إضافة مادة جدي

 ) . مكرر  ١٨٤(تحت رقم المادة 
  القرار: 

 ـ:الموافقة علي ما يلي قرر المجلس
نصھا ) مكرر ١٨٤(إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم ) ١(

 :التالي
ذين يمارسون "       ي الطالب ال ة الفصل عل ع عقوب ة أن يوق رئيس الجامع ل

أعماالً إرھابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو تعرضھا للخطر أو 
ة أو آت الجامع تھدف منش ة أو  تس ل الجامع ل داخ ات أو العم االمتحان

ريض  ة أو تح ة أو الخاص ات العام خاص أو الممتلك ى األش داء عل االعت
ك ،  وة أو المساھمة في شيء من ذل ي العنف واستخدام الق الطالب عل
ه  ر في ر يخط ي األكث ة خالل أسبوع عل ه الجامع ق تجري د تحقي ك بع وذل

ذا الج ي ھ ام مجالس التأديب المحال مرة واحدة يجوز الطعن عل زاء أم
ين أعضائھا أحد أعضاء  المختصة بالجامعة والتي يجب أن يكون من ب
ا  ة اإلدارة العلي ام المحكم ا أم ي أحكامھ ة ويكون الطعن عل مجلس الدول

 " .دائرة الموضوع 
 .اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن) ٢(

 
 

 يس مجلس الوزراءنائب رئ            أمين المجلس       
 ووزير التعليم العالي                                                              

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                     
 حسام عيسي  / د .أشرف محمود حاتم                                أ/ د .أ
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 قرارات
 اجتماع المجلس األعلى للجامعات

 ) ٤٢٠١/  ١/  ١٦(بتاريخ )  ٦٠٤( الجلسة رقم 
 
ـم ) ١( المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقــ

 . ٢٠١٣/  ١٢/  ٢٢٦بتاريخ )  ٦٠٢( 
 القرار: 

 مـــــــرق بجلستهى للجامعات ـــالمصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعل
اريخ )  ٦٠٢( ات حضور ٢٠١٣/  ١٢/  ٢٦بت د تصويت إثب صبحي / د .أ:بع

 . محمد حسن غنيم رئيس جامعة المنوفية 
 
ات ) ٢( ى للجامع س األعل ارئ للمجل اع الط ر االجتم ي محض ادقة عل المص

 .٢٠١٤/  ١/  ٥بتاريخ ) ٦٠٣(الجلسة رقم 
 القرار: 

اع الطارئ للمجل          ي محضر االجتم ات الجلسة المصادقة عل ى للجامع  س األعل
 .٢٠١٤/  ١/  ٥بتاريخ ) ٦٠٣(رقم 

 
ات الجلسة ) ٣( ى للجامع ة مكتب المجلس األعل اع ھيئ اعتماد محضر اجتم

 .٢٠١٤/  ١/  ١٣بتاريخ ) ٣(رقم 
 القرار: 

م اعتماد                      ) ٣(محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 ـ:والذي يتضمن ما يلي ٢٠١٤/  ١/  ١٣بتاريخ 

وم **           ة دار العل ة لكلي ة الداخلي أن مشروع الالئح اھرة بش ة الق راح جامع اقت
ة  ا ( بالجامع ات العلي ة الدراس رر ) مرحل دة ، وق اعات المعتم ام الس بنظ

 .المجلس الموافقة علي اقتراح الجامعة
افة **           أن إض كندرية بش ة اإلس اب جامع ارات كت امج ) تخصص(مس ي برن ف

رر المجلس  ة، وق ارة بالجامع ة التج التعليم المفتوح بالمستوي الرابع بكلي
 . الموافقة علي ذلك االقتراح

ي **           تير األوروب ة الماجس ان إدراج درج مس بش ين ش ة ع راح جامع اقت
بانية  ة األس ة والثقاف ي اللغ المنكا ف ة س ة وجامع ين الجامع ري ب المص

ا ومشروع بالالئ حة الداخلية لكلية األلسن بالجامعة مرحلة الدراسات العلي
راح  ي اقت ة عل س الموافق رر المجل ا ، وق ة لھ ية المقترح ة الدراس الالئح

 . الجامعة
ة اآلداب **           يين بكلي امجين دراس اء برن أن إنش يوط بش ة أس راح جامع اقت

 ـ:وح وھي كالتاليبنظام التعليم المفت) مرحلة الليسانس ( بالجامعة 
 .ـ برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية١              
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ي ٢               ة عل رر المجلس الموافق ة ، وق ة والتطبيقي فة النظري امج الفلس ـ برن
 .اقتراح الجامعة 

ة **           ة البيئ ع وتنمي ة المجتم ز خدم اء مرك أن إنش يوط بش ة أس اب جامع كت
ة كوح ك بالجامع ي ذل ة عل س الموافق رر المجل اص، وق ابع خ دة ذات ط

 . االقتراح
ان **           اء اللج اتذة أعض ادة األس تحقة للس ة المس ب المالي د الجوان تحدي

 .االستشارية التخصصية
دريب واإلرشاد النفسي ( كتاب جامعة أسوان بشأن ضم وحدتي **           ة الت خدم

دة خد م وح ت اس رية تح ة البش ي والتنمي اد النفس دريس واإلرش ة الت م
رر  ابع خاص، وق ة كوحدة ذات ط ة بالجامع ة التربي والتنمية البشرية بكلي

 .المجلس الموافقة ذلك
ة **           ز تسويق الخدمات الجامعي كتاب جامعة أسيوط بشأن اعتماد الئحة مرك

 .وحدة ذات طابع خاص بالجامعة، وقرر المجلس الموافقة علي ذلك
ابع * *          ز ذات الط ن المراك دد م اء ع أن إنش ويس بش اة الس ة قن اب جامع كت

ة  رر المجلس الموافق ة، وق م بالجامع وائح الخاصة بھ الخاص واعتماد الل
 . علي ذلك االقتراح

ات **           ى للجامع كتاب السيد مدير إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعل
امي الع ار المح اب المستش ان خط ة بش اھرة الكلي رب الق ات غ ام لنياب

ي  ة ف ة العام ا النياب ي تجريھ ات الت ي التحقيق رار ف دور ق اص بص والخ
م  نة  ٤١٨القضية رق ن  ٢٠١٣لس ة م ة ثالثي كيل لجن وايلي بتش إداري ال

 ـ :السادة أعضاء الجامعة المختصين تنتدب لفحص أعمال كل من 
 سيد سليمان عليان / الدكتور               

 ھاني عبد العزيز السيد سالم / الدكتور               
 أحمد محمد عبد الرحمن / الدكتور               
ي                ك ف ين شمس وذل ة ع ة اآلداب جامع ة بكلي ة العبري م اللغ اتذة بقس األس

امھم  ة القسم من قي دم ضدھم من بعض األساتذة وطلب بالغ المق ضوء ال
تھم  ات وظيف اإلخالل بواجب الب دروس ب اء الط اً وإعط اً وأخالقي مھني

ائمين  واد الق ات الم خصوصية نظير مبالغ مالية مقابل إنجاحھم في امتحان
دا  ة تحدي بتدريسھا وابتزازھم ، وقد حددت النيابة العامة طبيعة عمل اللجن

 .في الخطاب المرفق
 : مذكرات تفاھم بين جامعة عين شمس وكال من**          

 .ـ موديبو أداما للتكنولوجيا بمدينة بوال بنيجيريا ١              
 .ـ جامعة صنعاء باليمن٢              
 .ـ جامعة أعالي النيل جنوب السودان٣              
 ".دحلب ـ البليدة ـ الجزائر " ـ كلية العلوم السياسية جامعة سعد ٤              
 . ألمريكيين ـ جمعية المحامين والقضاة ا٥              
 .ـ جامعة سالمنكا بأسبانيا ٦              
 .أحيط المجلس علماً بمذكرات التفاھم              
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ة **           مذكرة تفاھم بين جامعة عين شمس وجامعة اليمن ، وقرر المجلس إحال
 .الموضوع إلي المجلس األعلى للدراسات العليا والبحوث للدراسة

ذكرة **           ة، م ة اليمني ة صنعاء ـ الجمھوري ة أسيوط وجامع ين جامع اھم ب تف
 .المجلس علماً بالمذكرة طوأحي

ة والصيدالنية **           وم البيطري ة العل ور وجامع ة دمنھ ين جامع اھم ب ذكرة تف م
 .بجمھورية التشيك ، وأحيط المجلس علماً بالمذكرة) كلية الصيدلة(

ة المنصورة ب**           اب جامع ة كت ل الطالب د / شأن تحوي د محم ة عامر محم أمني
ام  ة الخامسة للع دة بالفرق عبد هللا من كلية الصيدلة بجامعة دمشق ـ المقي

امعي  س  ٢٠١٣/  ٢٠١٢الج ة،وقرر المجل يدلة بالجامع ة الص ي كلي إل
تكمال األوراق  الزم الس د ال ذ التعھ ع أخ ة م ل الطالب ي تحوي ة عل الموافق

 .المطلوبة
اريخ ت**           ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن  ٢٠١٣/ ١٢/  ٣١وص

ائي  يم النھ ال التقي ر الكسر في إجم ي  ٦٩.٢٩بالموافقة علي جب درجة إل
دكتور  ٧٠ يد ال دم من الس اج العلمي المق ة الخاص باإلنت مصطفي / درج

ة  ماھر المغازي األستاذ المساعد بقسم إنتاج الحيوان بكلية الزراعة جامع
 .مياط وترقية سيادته لشغل وظيفة أستاذد

اريخ **           ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش ية اللجن  ٢٠١٣/  ١٢/  ٣١توص
داً ضمن  د ج دير جي ي تق امس إل دير البحث الخ ديل تق ي تع ة عل بالموافق

ة األستاذ / اإلنتاج العلمي المقدم من السيد الدكتور  رج خليف عصام سيد ف
م ا اعد بقس ن المس الي العاشر م وجي الع د التكنول ة بالمعھ لھندسة المدني

 .رمضان وترقية سيادته لشغل وظيفة أستاذ
ورة **           ل ممھ ق األص ورة طب ا بص روعات بموافاتھ دة إدارة المش ب وح طل

م  ات رق ات بالجلس ى للجامع س األعل رارات المجل ن ق س م اتم المجل بخ
اة ، وقرر المجلس مخاطبة وزار)٤٧٢،٤٦٨،٤٧٠( ة التعليم العالي لمواف

ـ ات بحصيلة ال المستقطعة من حصيلة % ٢أمانة المجلس األعلى للجامع
 .البرامج الجديدة بالجامعات المصرية والموردة للوزارة وماذا تم بھا

الي **           يم الع ة الخطة اإلستراتيجية للتعل مع تشكيل  ٢٠١٧ـ  ٢٠٠٠مراجع
 . ٢٠٣٢ـ ٢٠١٧لجنة لوضع الخطة الجديدة 

 .تشكيل لجنة لوضع مقترح لقانون التعليم العالي الجديد**          
ز **           ة مرك ة والطبي ز البحوث العلمي كتاب جامعة الزقازيق بشأن إنشاء مرك

ز  ي متمي دمي(علم ي وخ ة ) بحث اد الالئح ابع خاص واعتم دة ذات ط كوح
لكل من المجلس المالية واإلدارية للمركز،وقرر المجلس إحالة الموضوع 

ة  ة المجتمع وتنمي األعلى للدراسات العليا ، والمجلس األعلى لشئون خدم
 .البيئة للدراسة وإبداء الرأي

ة **          اء الحيوي تح شعبة الكيمي ) الرئيسي والفرعي ( اقتراح جامعة دمنھور ف
وم  ة العل ة لكلي ة الداخلي الوريوس(بالالئح ة البك اعات ) مرحل ام الس بنظ

 .مدة،وقرر المجلس الموافقة علي االقتراحالمعت
ة بطب الطوارئ **           ز الجامع اة السويس بشأن مشروع مرك ة قن كتاب جامع

 .واإلصابات والرعاية الحرجة،وقرر المجلس الموافقة علي المشروع
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كتاب جامعة دمياط بشأن تشكيل لجنة لفض النزاع بين جامعتي المنصورة **          
عناصر فنية ومالية وقانونية وذلك بناء علي رأي المستشار  ودمياط تضم

 . القانوني،وقرر المجلس إحالة الموضوع إلي رئيس جامعة المنصورة
دكتور **           تاذ ال يد األس اب الس أن / كت ري بش ب البيط اع الط ة قط يس لجن رئ

إنشاء كلية طب بيطري بجامعة المنيا،وقرر المجلس الموافقة علي اقتراح 
 .اللجنة واتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن

إسراء علي كرار من كلية الحقوق / النظر في مدي إمكانية تحويل الطالبة **          
اء  ن أبن ا م ث أنھ يوط حي ة أس ارة بجامع ة التج ي كلي ا إل ة بنھ بجامع

 .نالنوبة،وقرر المجلس تطبيق القواعد والضوابط المتبعة في ھذا الشأ
ة **           وادي وجامع وب ال ة جن ين جامع اھم ب ذكرة تف  Queenslandم

university  (UQ) بأمريكا الالتينية،وأحيط المجلس علماً بالمذكرة. 
 ـ:مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة وكل من **          

 .بألمانيا) معھد القانون واالقتصاد(ـ جامعة ھامبورج ١              
 .بيروت) شمعة(ـ شبكة المعلومات العربية التربوية ٢              

 .ـ مركز السودان للبحوث والدراسات اإلستراتيجية٣              
 .ـ جامعة فلسطين٤              

 
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب بجلسته ) ٤(

 .٢٠١٣/ ١٢/  ٢٥بتاريخ 
 القرار: 

اجتماع المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب بجلسته بتاريخ  اعتماد محضر
 : والذي يتضمن ما يلي ٢٠١٣/  ١٢/  ٢٥
امعي **  ام الج ي األول للع ل الدراس ات الفص تعداد المتحان /  ٢٠١٣االس

 .، وأحيط المجلس علماً بذلك٢٠١٤
قة علي الالئحة المالية واإلدارية لالتحادات الطالبية، وقرر المجلس المواف** 

 : ما يلي
اد ١               ـ انتھاء أعمال وعضوية من تخرج من الطالب من أعضاء اتح

م مباشرة  اليين لھ طالب الكليات والجامعات وتصعيد الطالب الت
 .من الطالب المقيمين

ة ٢               ال المالي ـات بتسيير األعم ـ تفويض السادة رؤســـــــاء الجـامع
ي مجلس واإلدارية المتعل د العرض عل قة باألنشطة الطالبية بع

 .الجامعة
ة ٣               ـة واإلداري ـة الالئحة الماليــ ـلة لدراسـ ـ تكليف اللـجنـة المشــك

دة  اء من إعداد الالئحة الجدي لالتحادات الطالبية بسرعة االنتھ
ن  دة م ة الجدي اريخ ورود مقترحات الالئح ن ت خالل شھرين م

يم القاعدة الطالبي ى لشئون التعل رد للمجلس األعل م ت ة والتي ل
 .والطالب حتى تاريخه

التوزيع اإلقليمـــي والجغرافــــي للطالب الحاصلين علــــي الثانوية العامة ** 
اً  المصرية عند قبولھم بالجامعات الحكومية المصرية،وأحيط المجلس علم
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اريخ بتوصية المجلـس األعلــى لشــئون التعليـم والطالب بج /  ٢٥لسته بت
بالتوصية لدي السادة نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم  ٢٠١٣/  ١٢

والطالب بسرعة موافاة أمانة المجلس بمقترحاتھم فـــي ھذا الشأن تمھيداً 
 .لعرضھا علي لجنة التنسيق

ة قطاع التمريض / د .النظر فــي االقتراح المقدم مـن السيد أ**  ـس لجن رئيــ
اريخ بشأن تطبي ات الصادر بت ى للجامع /  ٥/  ١٢ق قــــرار المجلس األعل
ي  ٢٠١١ ات التمريض الحاصلة عل ـ الخاص بإلغاء التوزيع اإلقليمي لكلي

 .شھادة اعتماد الجودة علي جميع كليات التمريض بالجمھورية دون تمييز
ازيق بشأن طلب / د .النظر في كتاب السيد أ**  القائم بعمل رئيس جامعة الزق

ريض  ة للتم ة الثانوي غيل المدرس تمرارية تش ي اس ة عل ام (الموافق نظ
نوات س س ديد ) الخم ز الش د العج ك لس ريض وذل ة التم ة لكلي التابع

ة للتمريض  ع بالمدرسة الثانوي ا ھو متب ة أسوة بم بالمستشفيات الجامعي
حي،وقرر  أمين الص ة الت اً لھيئ كان وأيض حة والس وزارة الص ة ل التابع

د رارات المجلس  المجلس التأكي ريض وق اع التم ة قط ي توصيات لجن عل
 .األعلى للجامعات الصادرة في ھذا الشأن

النظر في كتاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھد بشأن االستفسار ** 
ة  ول الطالب ة قب د ھاشم ـ الحاصلة / عن مدي إمكاني رحاب مصطفي محم
ام ج) الدور الثاني(علي دبلوم معھد فني للتمريض  امعة المنصورة ھذا الع

رر  ٢٠١٤/  ٢٠١٣بكليــــات التمريض فــــي العام الجامعي  ٢٠١٣ ، وق
الدور " المجلس الموافقة علي السماح للطالب من حملة الشھادات الفنية 

د " الثاني  ات والمعاھ بالتقدم بأوراقھم إلــــي مكتب تنسيق القبول بالجامع
ات  فـــــي العام الجامعـــي التالي مباشرة إلعالن نتائجھم لاللتحاق بالجامع

 .الحكومية والمعاھد وفقاً لشروط عام التقدم لمكتب التنسيق
رئيس جامعة طنطا بشأن االستفسار عــن مدي / د .النظر في كتاب السيد أ** 

/  ١٠/  ٢٤إمكانية تطبيق قـرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بتاريخ 
ة ـ المتضمن قبــول  ٢٠١٣ الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة أو الفني

ون  ٢٠١٤/  ٢٠١٣في الجامعي  ٢٠١٣عام  ـ علـــي الطالب الذين يتخلف
عن التقدم لمكتب التنسيق فــــي األعوام القادمة بشرط أال يتجاوز الفاصل 

وأحيط  الزمني بين عام الترشـيح وعام القبول عــن عــام دراســــي واحد
 .اُ بذلكالمجلس علم

نائب مدير إدارة العالقات الثقافية / النظر فــي كتاب السيدة وزيرة مفوض ** 
بوزارة الخارجية بشـــــأن الوقوف علــــي أسباب معادلة الشھادة الثانوية 
المصرية بالثانوية الســـودانية وعدم معادلتھا بالمدارس السودانية خارج 

ل وكذلك دراسة وجود حلول للطالب السودان كدولة تشاد علـي سبيل المثا
ة أو الفرنسية (الراغبين في الدراسة بكليات اللغة غير العربية   )االنجليزي

 .وأحيط المجلس علماُ بذلك
يد أ**  اب الس ي كت ر ف يم / د .النظ ئون التعل ور لش ة دمنھ يس جامع ب رئ نائ

ة  ة لرعاي ه اإلدارة العام ي تواج ات الت ض المعوق من بع الب المتض والط
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ة ا لبيات الالئح وارد وس ة الم ن قل ة ع ات الناتج ة والكلي باب بالجامع لش
 . الطالبية ومقترحات تعديلھا وأحيط المجلس علماُ بذلك

النظر في مدي إمكانية قبول الطالب ـ خريجي مدرسة تكنولوجيا الحاسبات ** 
ة  ٢٠١٣والمعلومات باإلسماعيلية دفعة  ات التكميلي الناجحين في االمتحان

ي دو ارس ف ات  ٢٠١٤ر م اھرة بكلي ة الق وم جامع ة العل د بكلي ي تعق الت
امعي  ام الج ي الع ات المصرية ف ات بالجامع بات والمعلوم /  ٢٠١٤الحاس

 .وأحيط المجلس علماُ بذلك ٢٠١١أسوة بما تم مع خريجي  ٢٠١٥
دم من السيد **  راح المق النظر في كتاب وزارة التعليم العالي المرفق به االقت

ز اإلفريقي  /المھندس  دير الفني للمرك د السيد ـ الم عادل وليم سيدھم عب
ل الجامعي  يم قب للحاسب اآللي بشأن تقديم بعض المقترحات لتطوير التعل

 .والجامعي وأحيط المجلس علماُ بذلك
دم من السيد **  راح المق النظر في كتاب وزارة التعليم العالي المرفق به االقت

د ا/ المھندس  ان عب د عثم رور محم ة للم لشكور بشأن دراسة إنشاء كلي
 .وأحيط المجلس علماُ بذلك

ر السياحة / النظر في كتاب السيد األستاذ **  رئيس قطاع شئون مكتب وزي
اجي ـ مرشد سياحي ـ حول / المتضمن المقترح المقدم من األستاذ  ل ن نبي

ات والمع د االستعانة بالمرشدين السياحيين لعقد دورات تثقيفية في الكلي اھ
 .وأحيط المجلس علماُ بذلك عن أھمية صناعة السياحة

اب السيد أ**  ة مجلس / د .النظر في كت ا المتضمن موافق ة طنط رئيس جامع
ب  ول الطال ي قب ة عل ي / الجامع ل عل د الحاص ة محم ر عطي د نص محم

ة  ة العام س  ٢٠١١الثانوي رار المجل ة بق ة الحربي ن الكلي ول م ـ المفص
ة ة الحقوق  الطبي العسكري بالفرق ى بكلي رر ) انتساب موجه ( األول ،وق

 .المجلس الموافقة علي قرار مجلس جامعة طنطا 
ة / د .النظر في كتاب السيد أ**  ل الطالب رئيس جامعة الفيوم بشأن قبول تحوي

اة /  ة قن ماعيلية جامع ة باإلس ة التربي ن كلي الم م د الس ي عب ه عل ة ط أي
ة بجامع) عام(السويس إلي كلية التربية  رر المجلس الموافق وم ،وق ة الفي

 .على القرار
القائم بعمل رئيس جامعة الزقازيق بشأن قواعد / د .النظر في كتاب السيد أ** 

الرأفة المطبقة بكليات ومعاھد الجامعة لألخذ بھا عند وضع قواعد موحدة 
 .للرأفة بكليات الجامعات الحكومية المصرية ،وأحيط المجلس علماً بذلك 

ب النظ**  ن الطال دم م اس المق ي االلتم دم / ر ف ي بشأن ع مير حلم د س محم
بتاريخ ) ٥٩٣( تطبيق مكتب التنسيق قرار المجلس األعلى للجامعات رقم 

ـ ٢٠١٣/  ٧/  ٦ بة ال ول نس من قب يم % ٥المتض ات التعل ي كلي لخريج
ات  ة بالجامع ات الھندس ناعي بكلي يم ص عبة تعل ة ش ناعي والتربي الص

 .المصرية
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 .اقتراح جامعة حلوان إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البينية ) ٥(
 القرار: 

ا  ى لشئون الدراسات العلي ي المجلس األعل ة الموضوع إل رر المجلس إحال ق
 .والبحوث للدراسة وإبداء الرأي

 
ة ) ٦( كتاب جامعة بني سويف بشأن إصدار وزارة المالية لمشروع الموازن

 .الذي تقدمه الجامعة
 رارالق: 

دكتور  ة برئاسة السيد األستاذ ال د / قرر المجلس تشكيل لجن أمين السيد أحم
 :وعضوية كل من ) رئيس جامعة بني سويف ( لطفي 

 حسين عيسي        ـ رئيس جامعة عين شمس/ د .أ
 .وممثلين من السادة نواب رؤساء الجامعات 

 وممثل من وزارة التخطيط 
 .وممثل من وزارة المالية 

 
ر ) ٧( ي التقري ة عل ة مجلس الجامع ي سويف بشأن موافق ة بن اب جامع كت

رغ العلمي  نح إجازات التف المقدم من اللجنة المشكلة لوضع قواعد لم
 .للسادة أعضاء ھيئة التدريس 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

رغ العلمي للسادة أعضاء ) ١( أحاط المجلس علماً بقواعد لمنح إجازات التف
 ـ:ھيئة التدريس والتي تتمثل في الضوابط التالية

ازة للمدرسين واألساتذة المساعدين من أعضاء **       يجوز منح ھذه األج
ة وبحد  ٨٨ھيئة التدريس مادة  مكرر ولمرة واحدة في الدرجة العلمي

 .غير قابل للتجديدأقصي عام واحد 
ال يجوز منح ھذه األجازة لمن أمضي عشر سنوات في الدرجة العلمية **      

 .دون أن يتقدم للترقية
داخل أو **       ال تتيح ھذه األجازة لصاحبھا العمل لدي أيه جھة سواء في ال

 .الخارج في خالل ھذه الفترة 
ا ال يز**       رغ بم ب التف ازة لطال ذه األج نح ھ بة تم ن نس د ع ن % ٢٥ي م

 . المعارين واألجازات غير الوجوبية داخل األقسام العلمية 
ة **       ي الدرج نوات ف الث س ي ث د أمض ازة ق ب األج ون طال ب أن يك يج

ازة  ب األج ون لطال ة ويك ة بالجامع ة التعليمي ة العملي ي خدم ة ف العلمي
 ).بحوث ـ كتب (مؤلفات علمية منشورة 

دم ط**       وث يجب أن يتق ة البح ع خط واءم م ل تت ة عم ازة بخط ب األج ال
ازه  م إنج ا ت العلمية للجامعة ، وأن يقدم في نھاية األجازة تقريراً عن م
ال  ر واألعم ه ويعرض التقري ة من دود الخطة المقدم ي ح ال ف من أعم
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ة  ا والبحوث بالجامع العلمية علي لجنة يشكلھا مجلس الدراسات العلي
 .إال بعد الموافقة عليھا من اللجنة إلقرارھا وال يعتبر مقبوالً 

م **       د رق ه بالبن ة إخالل م ) ٣(في حال د رق ازة ) ٦(والبن زم عضو األج يلت
اً  ة وفق برد المبالغ التي حصل عليھا ويعرض نفسه للمساءلة القانوني

 . لقانون تنظيم الجامعات
ازة **       ع بأج دريس المتمت ة الت ة لعضو ھيئ ة المالي ون المعامل رغ تك التف

ادة  اً لنص الم ي  ٨٨العلمي طبق ات عل انون تنظيم الجامع رر من ق مك
 ـ:النحو التالي 

ازة  ) أ( دة األج امالً خالل م ه ك دريس راتب ة الت يتقاضي عضو ھيئ
انون  واردة بق ازة من األجازات األخرى ال ذا األج باعتبار أن ھ
ة  ة ألعضاء ھيئ تنظيم الجامعات وعلى األخص المھمات العلمي

من القانون المذكور حيث نصت  ٨٧طبقاً لنص المادة التدريس 
علي أن ويتقاض الموفد مرتبه كامالً طوال مدة المھمة التي قام 

 . بھا ونسخ من البحوث التي قد أجراھا 
أة  ) ب( يتقاضي عضو ھيئة التدريس أثناء أجازة التفرغ العلمي مكاف

دات ذات  ن حصيلة الوح ة م ة المتاح وارد المالي ت الم ى كان مت
طابع الخاص ومن حصيلة الصناديق الخاصة بالجامعة تسمح ال

يم  انون تنظ اً لق ة طبق ات المالي ة االلتزام اء بكاف د الوف ذلك بع ب
ة والقواعد  الجامعات والئحته التنفيذية وتأشيرات وزارة المالي

 .المقررة من المجلس األعلى للجامعات
ات ) ٢(           ى للدراس س األعل وع للمجل ة الموض ة        إحال وث للدراس ا والبح العلي

 .وإبداء الرأي
 
اريخ ) ٨( ته بت ات بجلس ى للجامع س األعل رار المجل  ٢٠١٣/  ١١/  ٢٨ق

اً  د ثالث ي البن ديل ف أليف ( بشأن تع ل الت ة ) مقاب ة المالي وارد بالالئح ال
وزاري  القرار ال ات المصرية ب الخاصة بمراكز التعليم المفتوح بالجامع

 . ٢٠١٣/  ٦/  ١٩بتاريخ  ١٦٥٣رقم 
 القرار: 

 .قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع وإعادة عرضه في الجلسة القادمة
 
ة ) ٩( وارد الذاتي كتاب وزارة التعليم العالي بشأن الالئحة المالية لحساب الم

 . لمراكز نظم وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا
 القرار 

 .ة المنيا لمزيد من الدراسة قرر المجلس إحالة الموضوع لجامع         
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تعجلة ) ١٠( ور المس اھرة لألم ة الق ن محكم ادر م م الص ورة الحك ص
ع  ع جمي رية بمن ات المص اء الجامع ادة رؤس زام الس من إل والمتض

دكتور  ات إال بتصريح من السيد األستاذ ال / التظاھرات داخل الجامع
 .رئيس الجامعة المختص

 القرار 
اھرة لألمور المستعجلة في أحاط المجلس علماً بالحك م الصادر من محكمة الق

ات  ٢٠١٣لسنة  ٣٢٣١الدعوي رقم  زام السادة رؤساء الجامع والمتضمن إل
المصرية بمنع جميع التظاھرات داخل الجامعات إال بتصريح من السيد األستاذ 

 .رئيس الجامعة المختص/ الدكتور 
 
واء أ) ١١( ا/ ح .النظر في كتاب السيد الل ين ع ه  أم اً ب دفاع مرفق م وزارة ال

االلتماس المقدم من عمد ومشايخ وعواقل القبائل بمطروح يلتمسون 
 .فيه استصدار قرار بإنشاء جامعة مطروح

 القرار 
ة ووزارة  ن المحافظ تي م الي ولوجيس م م ود دع رورة وج س ض رر المجل ق
كندر ة اإلس ث أن جامع رع حي ة اإلسكندرية إلنشاء الف الي لجامع يم الع ية التعل

 .ليس لديھا مانع بعد ذلك من تحويل الفرع ليصبح جامعة مطروح
 
اة السويس بشأن ) ١٢( النزاع القائم بين وزارة التربية والتعليم وجامعة قن

ة لمنشآت ومالعب  اتفاق التعاون والذي تم بمقتضاه استغالل الجامع
ة الرياضية  ة التربي ر لكلي العريش كمق ة الرياضية ب ومنقوالت المدين

 .لعريشبا
 القرار 

دكتور           و النصر   / قرر المجلس التأكيد علي حضور السيد األستاذ ال ود أب محم
ة لمناقشة ) وزير التربية والتعليم (  ات القادم ى للجامع لجلسة المجلس األعل

اة السويس بشأن  ة قن يم وجامع ة والتعل ين وزارة التربي اق النزاع القائم ب اتف
م بمقت ذي ت اون وال والت التع ب ومنق آت ومالع ة لمنش تغالل الجامع اه اس ض

العريش ة الرياضية ب ة التربي ر لكلي والتوصل  المدينة الرياضية بالعريش كمق
 .إلي اتفاق في ھذا الشأن

 
احثين ) ١٣( كتاب وزارة التعليم العالي بشأن الشكاوي المقدمة من بعض الب

دكتوراه يلتمسون فيھ ي درجتي الماجستير وال ا إتاحة الحاصلين عل
دريس بإحدى  ة الت اوني أعضاء ھيئ ة مع نھم في وظيف ل م فرصة لك

 .الجامعات أو المعاھد العليا أو المراكز البحثية
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 القرار 
ات  ى للجامع وزراء والمجلس األعل قرر المجلس التأكيد علي قراري مجلس ال
م يشغلون  دكتوراه أنھ بشأن الباحثين الحاصلين علـــي درجتي الماجستير وال

ين ال دين والمدرس ين المعي ة وان تعي ات الدول ة بمؤسس ائف اإلداري وظ
 .المساعدين يكون طبقاً لقانون تنظيم الجامعات

 
د ) ١٤( وارد عن طريق البري الي بشأن االلتماس ال يم الع اب وزارة التعل كت

ه / االلكتروني للوزارة من السيد  تمس في ذي يل ي ـ وال د عل وليد محم
ة بحيث مساواة أعضاء ھيئة التدر املين بالدول يس بالجامعات مع الع

 .تكون اإلجازات بدون حد أقصي وذلك علي نحو ما ورد بااللتماس
 القرار 

رارات  د وق ق القواع ات وتطبي يم الجامع انون تنظ ك بق س التمس رر المجل ق
 .المجلس األعلى للجامعات السابقة الصادرة في ھذا الشأن

 
ة اإلسكندرية بشأن النظ) ١٥( اب جامع ع أعضاء كت ة التعامل م ر في كيفي

دءون  م يب ھيئة التدريس الذين يستنفذون الحد األقصى لمدة اإلعارة ث
زوج  ة ال ازة مرافق ب أج ي طل تغالال / ف د أقصي اس دون ح ة ب الزوج

 .لوجوبية تلك األجازة
 القرار 

دكتور  ي السيد األستاذ ال د / قرر المجلس إحالة الموضوع إل د أحم السيد احم
الق  د الخ ورة ( عب ة المنص يس جامع يم ) رئ انون تنظ ي ق ك ف اة ذل لمراع

 .الجامعات الجديد
 
ة ) ١٦( اء الطالب ة إعف ي / النظر في إمكاني ا ـ الحاصلة عل ة حسن البن أمن

ارات ـ من أداء  ٢٠١٣الشھادة الثانوية األمريكية عام  ة اإلم من دول
ئھا وقبولھا بالجامعات المصرية مع عدم استيفا  SATIامتحانات الـ

 .لباقي شروط الثانوية األمريكية 
 القرار 

ذا  رارات المجلس الصادرة في ھ وائح وق قرر المجلس التمسك بالقواعد والل
 .الشأن

 
اريخ ) ١٧( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن /  ١/  ١٤عرض ق

ية  ٢٠١٤ ارية التخصص ة االستش و اللجن ي رأي عض ة عل بالموافق
ذل أمين وك ة للت ن العلمي دم م تظلم المق أن ال ع بش م الراب ك رأي المحك

سحر صدقي أحمد األستاذ المساعد بشعبة العالقات / السيدة الدكتورة 
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يادتھا  ة س ية بترقي من التوص ة والمتض ة العمالي ناعية بالجامع الص
 .لشغل وظيفة أستاذ 

 القرار 
دكتور  ة السيد األستاذ ال ى مخاطب ة عل ة رئيس الجامع/ قرر المجلس الموافق

سحر / العمالية لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيدة الدكتورة 
غل  ة لش ناعية بالجامع ات الص عبة العالق اعد بش تاذ المس د ـ األس صدقي أحم
دير  وظيفة أستاذ وذلك لحصولھا علي تقدير جيد جداً في ثالثة أبحاث وعلي تق

 .جيد في بحثين 
 
الة والعضوية فــــي تخصصات الطب ضوابط معادلة شـــــھادات الزم) ١٨(

ل  البشري للطالب الذين سجلوا للحصول علي إحدى ھذه الشھادات قب
٢٠٠٧/  ٧/  ١. 

 القرار 
 ـ:قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

 معادلة شھادات الزمالة أو العضوية في الطب والتي تمنح من المملكة : أوالً 
 / العام (في الطب في ذات التخصص المتحدة وايرلندا بدرجة الدكتوراه        
 التي تمنحھا الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم ) الفرعي        
 والئحته التنفيذية وذلك للطالب الذين ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(الجامعات رقم        
 بالشروط  ٢٠٠٧/  ٧/  ١سجلوا للحصول علي ھذه الشھادات قبل        
 :التالية       
 أن تكون الشھادة مسبوقة بدرجة الماجستير في الطب في ذات **        

 من إحدى الجامعات المصرية أو درجة ) الفرعي / العام ( التخصص             
 .معادلة لھا            

 أن يكون الطالب اجتاز بنجاح مناقشة رسالة دكتوراه في الطب في **        
 في إحدى الجامعات المصرية وتم ) الفرعي  /العام ( ذات التخصص             
 .اعتماده من مجلس الكلية            

 ً  عند ورد طلبات ألمانة المجلس األعلى للجامعات لمعادلة ھذه الشھادات : ثانيا
 يتم عرضھا حالة بحالة علي اللجنة االستشارية لقطاع الطب البشري         
 تقدم للمعادلة الشروط الواردة بالبند أوال ، للتأكد من استيفاء الطالب الم        
 ثم العرض علي لجنة المعادالت للدراسة واتخاذ التوصية النھائية         
 بشأنھا تمھيدا إلصدار قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات بمعادلتھا         
 .بصفة شخصية لكل طالب        

 
 . تقرير اللجنة القومية لألنشطة ) ١٩(

 رارالق 
من  ذي يتض طة وال ة لألنش ة القومي ول اللجن ر ح اً بتقري س علم اط المجل أح

 ـ :أھداف األنشطة الطالبية في المرحلة القادمة والتي تركز علي ما يلي 
 .زيادة مشروعات األنشطة الطالبية** 
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 .توسيع قاعدة المشاركة الطالبية في األنشطة المختلفة ** 
 .عام الجامعياستمرار األنشطة علي مدار ال** 
 .ربط األنشطة الطالبية باحتياجات المجتمع** 
 .التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ** 
 .تنمية مھارات القيادات الطالبية وأعضاء ھيئة التدريس** 
 .العاملين في أجھزة رعاية الشباب بالجامعات** 

 
 ) .  ٢٠٣٢ـ  ٢٠١٧( تقرير حول الخطة اإلستراتيجية للتعليم العالي ) ٢٠(

 القرار 
ـي  ـم العالــــ أحاط المجلـس علماً بتقريـــر حــول الخطة اإلستراتيجيـة للتعليــــ

ة ) ٢٠٣٢ـ٢٠١٧( ـية والمنھجي والذي يشـــــتمل علــي المرتكزات األســـاســ
والقضايا األساسية ومجاالت تركيز الخطة، وسيتم طرحھا للمناقشة بمشاركة 

 .الجامعات ومؤسسات المجتمع
 
ي ) ٢١( ديالت وإضافات عل ال تع ة بشأن إدخ ات المقدم ي المقترح النظر ف

م  ات رق يم الجامع انون تنظ ة لق ة التنفيذي نة  ٤٩الالئح  ١٩٧٣لس
م  وري رق القرار الجمھ ادرة ب نة  ٨٠٩والص ق  ١٩٧٥لس ا يتعل فيم

واب  د مسئوليات واختصاصات ن بإضافة بعض المواد الخاصة بتحدي
الء  ات ووك اء الجامع ة رؤس ع وتنمي ة المجتم ئون خدم ات لش الكلي

 .البيئة
 القرار 

بشـــــأن إدخال تعديالت وإضافات علي  المقترحات المقدمة قرر المجلس إحالة         
والصادرة  ١٩٧٣لسنة  ٤٩م ـــات رقـم الجامعـون تنظيــالالئحة التنفيذية لقان
فة بعض المواد فيما يتعلق بإضا ١٩٧٥لسنة  ٨٠٩م ــــبالقرار الجمھوري رق

اء الجامعات ووكالء ــــئوليات واختصاصات نواب رؤســـد مســالخاصة بتحدي
شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلي اللجنة المشكلة برئاسة السيد الكليات ل

الســيد أحمد أحمد عبد الخالق رئيــس جامعة المنصورة / األســـتاذ الدكتـــور 
 .لعاليلوضع قانون جديد للتعليم ا

 
دد ) ٢٢( تحداث ع ورة اس ة المنص راح جامع دكتوراه ) ٣(اقت ات لل درج

ام  ا بنظ ة الدراسات العلي بالالئحة الداخلية لكلية الطب بالجامعة مرحل
 .الساعات المعتمدة

 القرار 
ديل الالئحة  قرر المجلس الموافقة علي االقتراح واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتع

 .بذلك الداخلية للكلية بما يسمح 
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كتاب جامعة قناة السويس بشأن األسبوع الرياضي الثالث للفتيات في ) ٢٣(
 .٢٠١٤فبراير  ٦ـ  ٢الفترة من 

 القرار 
قرر المجلس الموافقة علي إقامة األسبوع الرياضي الثالث للفتاة الجامعية في 

ي أن تكون رسوم  ٢٠١٤فبراير  ٦ـ  ٢الفترة من  اة السويس، عل ة قن بجامع
 .ك في ھذا الملتقي الرياضي عشرة أالف جنيھا لكل جامعةاالشترا

 
ري ) ٢٤( كتاب جامعة بني سويف بشأن تعديل مسمي صندوق الوقف الخي

 .العلمي والتكنولوجي بالجامعة إلي الوقف البحثي 
 القرار 

وجي  قرر المجلس الموافقة علي تعديل مسمي صندوق الوقف العلمي والتكنول
 .ندوق الوقف البحثي لجامعة بني سويف بجامعة بني سويف ليصبح ص

 
كتاب جامعة بني سويف بشأن موافقة مجلـس الجامعة علـــي الالئحة ) ٢٥(

األســاســـية والماليـة واإلداريــــة لمركز الدراســـــات التكنـولـوجيـة 
ابع  والمعلوماتية بكليــة الحاسبات والمعلومات بالجامعة وحدة ذات ط

 .خاص 
 القرار 

وقرر المجلس الموافقة علي الالئحة األســاســـية والماليـة واإلداريــــة لمركز         
ات  بات والمعلوم ـة الحاس ة بكليـ ـة والمعلوماتي ـات التكنـولـوجي الدراســــ

 .وحدة ذات طابع خاصبالجامعة 
 
ة ) ٢٦( ة متحدي اإلعاق دة خدم اء وح ي سويف بشأن إنش ة بن اب جامع كت

 .اصوحدة ذات طابع خ
 القرار 

 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح
 
دء ) ٢٧( ي ب ة عل س الجامع ة مجل أن موافق ويف بش ي س ة بن اب جامع كت

ة  ة وتطبيق الئحة كلي وح بالجامع يم المفت ام التعل برنامج اإلعالم بنظ
 .اإلعالم جامعة القاھرة بنظام التعليم المفتوح

 القرار 
الزم في وقرر المجلس الموافقة علي ذلك االقترا وزاري ال ح وإصدار القرار ال

 .ھذا الشأن
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ة ) ٢٨( كتاب جامعة بني سويف بشأن موافقة مجلس الجامعة علي نقل تبعي
ـي  وح إلـ يم المفت دبلوم اإلعالم االلكتروني من كلية اآلداب بنظام التعل

 . كلية اإلعالم بنظام التعليم المفتوح
 القرار 

ديل الالئحة قرر المجلس الموافقة علي االقتراح و اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتع
 .الداخلية للكلية بما يسمح بذلك

 
 .كتاب جامعة بنھا بشأن إنشاء جامعة العبور األھلية) ٢٩(

 القرار 
 : قرر المجلس الموافقة علي ما يلي

 .ـ إنشاء جامعة العبور األھلية١
 .ـ اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة في ھذا الشأن٢
 . أمين مجلس الجامعات الخاصة واألھليةـ إبالغ ٣

 
ب ) ٣٠( ة والجان ين الجامع اون ب ة تع د اتفاقي أن عق ا بش ة طنط اب جامع كت

 .النيجيري
 القرار 

 :قرر المجلس ما يلي
ري ١ ا والجانب النيجي ة طنط ين جامع اون ب ة التع ـ أحيط المجلس علماً باتفاقي

ارا  علي أن يتم إيفاد الطالب النيجريين للدراسة بكلية  ة اعتب الطب بالجامع
 . ٢٠١٥/  ٢٠١٤من العام الجامعي 

 .ـ تطبيق القانون الخاص بمصاريف الطالب الوافدين علي ھؤالء الطالب٢
ل أول / ـ إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور ٣ زة وكي د سمير حم محم

وزارة التعليم العالي ورئيس قطاع الشئون الثقافية للدراسة والعرض علي 
 .جنة الوافدينل

 
الب ) ٣١( ق ط ن ح دفاع ع أن ال ر بش ر والتعبي ة الفك ة حري اب مؤسس كت

 .الجامعات المصرية المحتجزين بالسجون في حضور امتحاناتھم
 القرار 

اريخ  /  ٢٦قرر المجلس التأكيد علي قراره السابق الصادر بجلسته المنعقدة بت
 ـ:والخاص بما يلي  ٢٠١٣/  ١٢

ام الط )١( ي قي ة عل زين الموافق ة ومحتج ات نظري ين بكلي الب الملتحق
 .بالسجن بأداء امتحاناتھم داخل محبسھم

ل  )٢( ة وضرورة استخدام معام ات العملي ق باالمتحان ا يتعل ا بالنسبة لم أم
 ) .ويعتبر غياب بعذر طارئ ( فيؤجل االمتحان 
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تاذ ) ٣٢( يد األس اب الس أن كت يوط بش ة أس اب جامع ي / كت د الحبرون أحم
س إدا يس مجل ات رئ ض المخالف ود بع ن وج ة ع ار الدولي رة المن
 .الجسيمة بالجامعة

 القرار 
ي السيد  قرر المجلس تبني موقف جامعة أسيوط والرد الوارد منھا وإرساله إل

 .األستاذ الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي التخاذ الالزم
 
 .ة بالجامعةاقتراح جامعة المنصورة إنشاء كلية الفنون الجميل) ٣٣(

 القرار 
 .قرر المجلس الموافقة علي االقتراح واتخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذا الشأن

 
ة الھندسة ) ٣٤( دة بكلي رامج جدي وم بشأن إنشاء ثالث ب ة الفي اب جامع كت

 .مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بالجامعة
 القرار 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
اء) ١( وم  إنش ة الفي ة جامع ة الھندس دة بكلي رامج جدي ة ب ة ( ثالث مرحل

 : بنظام الساعات المعتمدة وھي) البكالوريوس 
 .برنامج التخطيط والتصميم العمراني**      
 .برنامج الميكاترونكس**      
 .برنامج النشيد واإلدارة**      

 . ية بما يسمح بذلكاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل الالئحة الداخلية للكل) ٢(
 
ى ) ٣٥( س األعل يس المجل رار رئ أن ق الي بش يم الع اب وزارة التعل كت

م  ات رق اريخ ) ٢٣٩(للجامع ام  ٢٠١٣/  ٩/  ١٩بت اص بنظ الخ
ة  ة المعادل ي الشھادات الثانوي ول الطالب الحاصلين عل ( وقواعد قب

 . لاللتحاق بالجامعات الحكومية المصرية ) العربية ـ األجنبية 
 رارالق 

 :قرر المجلس الموافقة علي ما يلي
م : أوالً  ات رق ى للجامع اريخ ) ٢٣٩(التأكيد علي قرار رئيس المجلس األعل بت

ي  ٢٠١٣/  ٩/  ١٩ ول الطالب الحاصلين عل د قب ام وقواع الخاص بنظ
ة  ة المعادل ة ( الشھادات الثانوي ة ـ األجنبي ات ) العربي لاللتحاق بالجامع
و ة المصرية والمنش اريخ الحكومي ائع المصرية بت ي الوق /  ١٠/  ٣ر ف

 :الذي ينص علي ما يلي ٢٢٨العدد  ٢٠١٣
ة          ة العربي ة المعادل ي الشھادات الثانوي يكون قبول الطالب الحاصلين عل

دمين لمكتب تنسيق  ة والمتق واألجنبية من خارج جمھورية مصر العربي
ات الحك ة المصرية في القبول بالجامعات والمعاھد لاللتحاق بالجامع ومي

ضوء قرارات المجلس األعلى للجامعات السابقة الصادرة في ھذا الشأن 
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د  ذي يفي تند ال ديم المس الب تق ول أوراق الط ترط لقب منة أن يش والمتض
ي  ا الطالب عل اإلقامة الشرعية للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منھ

دة التي  ي الشھادة الثانوية أثناء فترة الدراسة في الم تمنح الشھادة عل
افي  ة من المستشار الثق ة موثق ة فعلي أساسھا وذلك من خالل تقديم إقام
ديم جواز سفر  ة المالحة أو تق المصري أو من السفارة المصرية بالدول
يق  ب التنس وم مكت ي أن يق روج عل دخول والخ واريخ ال ه ت حاً ب موض

 .بالتأكيد من صحة األوراق المقدمة من الطالب
 ً  .غ وزير العدلإبال: ثانيا
 ً  .إبالغ رئيس مجلس الدولة: ثالثا

 ً دول : رابعا ة ب ة مصر العربي السودان ـ ( إبالغ كل من السادة سفراء جمھوري
 ).األردن ـ ليبيا 

 
درات لطالب ) ٣٦( ارات ق د اختب كتاب وزارة التعليم العالي بشأن اقتراح عق

د الفن الب المعاھ نوات وط س س ام الخم ناعية نظ ة الص ة الثانوي ي
 .الصناعية قبل االلتحاق بالكليات والمعاھد الھندسية

 القرار 
ارات  د اختب راح عق الي بشأن اقت يم الع رح وزارة التعل ة مقت قرر المجلس إحال
ة  د الفني ام الخمس سنوات وطالب المعاھ قدرات لطالب الثانوية الصناعية نظ

ة ق طاع الدراسات الصناعية قبل االلتحاق بالكليات والمعاھد الھندسية إلي لجن
 . الھندسية للدراسة وإبداء الرأي وعرضه علي المجلس في جلسة قادمة

 
 

 نائب رئيس مجلس الوزراء            أمين المجلس      
 ووزير التعليم العالي                                                              

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                     
 حسام عيسي  / د .أشرف محمود حاتم                                أ/ د .أ
 
 

 
 
 
 
 


