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 قرارات
 اجتماع المجلس األعلى للجامعات

 ) ٢٠١٤/  ٥/  ١٠(بتاريخ )  ٦١٢( الجلسة رقم 
 
ـم ) ١( المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقــ

 . ٢٠١٤/  ٤/  ٢٣بتاريخ )  ٦١٢( 
 القرار: 

 لي محضر اجتماع المجلس األعلـــى للجامعات الجلســــة رقـــــــمالمصادقة ع
 .٢٠١٤/  ٤/  ٢٣بتاريخ )  ٦١٢( 
 

اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث ** 
 . ١٢/٢/٢٠١٤بتاريخ ) ٧(جلسة رقم 

 القرار: 
ا و م اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العلي البحوث جلسة رق

 :والمتضمن القرارات التالية  ١٢/٢/٢٠١٤بتاريخ ) ٧(
 
ي ) ٢( ات ف دريس بالجامع ة الت اء ھيئ اد أعض ايير إيف رح ألسس ومع مقت

 مھمات علمية 
 القرار: 

قرر المجلس إرسال مقترح أسس ومعايير إيفاد أعضاء ھيئة التدريس بالجامعات في 
يد أ ى الس ة إل ات علمي مي/ د.مھم د س زة محم ة ( ر حم ئون الثقافي اع الش يس قط رئ

ى لشئون ) والبعثات بوزارة التعليم العالي  ى المجلس األعل للمراجعة قبل العرض عل
ي  فر ف ية للس نح شخص ى م لين عل ا الحاص تقبالَ ، أم وث مس ا والبح ات العلي الدراس

 .مھمات علمية ممولة من الخارج تكون تحت إشراف المكاتب الثقافية بالخارج 
 
ى )٣( ة والحاصلين عل أحقية المبعوثين والموفدين للخارج في مھمات علمي

 إجازة للدراسة بالخارج في صرف حافز الجودة 
 القرار: 

اريخ  دة بت ته المنعق ادر بجلس ابق الص راره الس ى ق د عل س التأكي رر المجل ق
دون  ١٩/١/٢٠١٣ دريس والمعي ة الت اء ھيئ ادة أعض ة الس دم أحقي اص بع والخ

دل الجودة والمدرسون المس اعدون في صرف بدل الجودة ، حيث أن مناط استحقاق ب
ي  ل ھو األصل ف ار أداء العم ة باعتب ل داخل الجامع ه بعم دريس قيام ة الت لعضو ھيئ

 .صرف الجودة
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ب ) ٤( ة الط س كلي ية مجل ى توص كندرية عل ة اإلس س جامع ة مجل موافق
م  رار رق اء الق ة بإلغ اريخ  ١١٣٨بالجامع ديل الخاص  ٢٨/٨/١٩٩٤بت بتع

 .بعض أحكام الالئحة الداخلية للدراسات العليا 
 القرار: 

قرر المجلس إحالة الموضوع الخاص بموافقة مجلس جامعة اإلسكندرية على توصية 
م  رار رق اريخ  ١١٣٨مجلس كلية الطب بالجامعة بإلغاء الق الخاص  ٢٨/٨/١٩٩٤بت

ا  وراه  -ماجستير –وم دبل( بتعديل بعض أحكام الالئحة الداخلية للدراسات العلي ) دكت
دء  دة وب اعات المعتم ام الس ة بنظ ا للكلي ات العلي ة الدراس دور الئح را لص ك نظ وذل

حيث تنص على أن الطالب الذي يحصل " ٢٠٠٧ربيع "تطبيقھا منذ الفصل الدراسي 
ي خالل  ى الدرجة ف ي ) سنوات ٥(عل ررات الت من التسجيل يلغي تسجيله وأن المق

ين  )سنوات٥( مضى عليھا  افؤ الفرص ب دأ تك ا لمب ك تحقيق ا وذل تسقط ويلزم إعادتھ
ة  جلوا بالالئح ذين س الب ال دة والط عات المعتم ام الس جلين بنظ دد المس الب الج الط
داء  ة اإلسكندرية للدراسة وإب انوني لجامع ى المستشار الق القديمة للدراسات العليا إل

 .الرأي 
 
د) ٥( ازيق إجراء بعض التع ة الزق ة اقتراح جامع ى الالئحة الداخلي يالت عل

ة  ة ،والالئحة الداخلي ديم بالجامع ى الق للمعھد العالي لحضارات الشرق األدن
ة  ب لدرج د الطال روط قي ق بش ا يتعل ك فيم ة وذل ة اآلداب بالجامع لكلي

 .الماجستير 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
ى    من الالئحة الداخلية ل) ٤(تعديل المادة ) ١(     لمعھد العالي لحضارات الشرق األدن

 .القديم جامعة الزقازيق 
ك  –من الالئحة الداخلية لكلية اآلداب ) ١٩(تعديل المادة ) ٢(     جامعة الزقازيق وذل

اريخ  دة بت ته المنعق ادر بجلس ات الص ى للجامع س األعل رار المجل ى ق اء عل بن
د ١٠/١١/٢٠١٢ دير والخاص بقبول الطالب المصريين والواف ى تق ين الحاصلين عل

ول" ة بشرط دراسة بعض " مقب ة المختلف ات الجامعي ي الكلي بالتسجيل للدراسات ف
ة  ا مجلس الجامع ة ويقرھ دھا مجلس الكلي ا القسم العلمي ويعتم المواد التي يقترحھ
ة  ع الطاق ق م ا يتف دمين وبم الب المتق ين الط ي ب يق داخل راء تنس تم إج ى أن ي عل

 . االستيعابية للكليات 
 إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن ) ٣(   
 
كتاب جامعة الزقازيق بشأن موافقة مجلس الجامعة على اقتراح اإلدارة ) ٦(

ا   -المصريين( العامة للدراسات العليا والبحوث إعفاء طالب الدراسات العلي
ائھم من الرسالة) الوافدين   من جزء من المصروفات الدراسية نظرا النتھ

 .واستكمال تشكيل لجان الفحص والمناقشة
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 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 

ا  )١( دين  -المصريين( بالنسبة إلعفاء طالب الدراسات العلي من جزء ) الواف
من المصروفات الدراسية يترك لمجلس الجامعة دراسة كل حالة على حده 

 .مع إبالغ قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي
روفات أ )٢( ن المص زء م ن ج دين م ا الواف ات العلي الب الدراس اء ط ا إعف م

 .وزير التعليم العالي/ د.الدراسية فتعرض على السيد أ
 
دعاء أحمد حمزة / في التربية الممنوحة للباحثة  الدكتوراهسحب درجة ) ٧(

 .لعدم األمانة العلمية ٣١/٨/٢٠٠٩في 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي 
ة أ )١( / حاط المجلس علما بسحب درجة الدكتوراة في التربية الممنوحة للباحث

 .لعدم األمانة العلمية ٣١/٨/٢٠٠٩دعاء أحمد حمزة في 
زة  )٢(     د حم ة دعاء أحم التأكيد على السادة رؤساء الجامعات بعدم التسجيل للباحث

 .بأي جامعة من الجامعات المصرية لعدم التزامھا  باألمانة العلمية
 
ة )٨( ة بالمطري ة الھندس ع كلي ة م د اتفاقي دريس –عق وان لت ة حل جامع

ا ات العلي ة والدراس دبلومات المھني تير( ال وراة -ماجس ين )دكت للمھندس
 .المصريين بالمملكة العربية السعودية 

 القرار: 
قرر المجلس إبالغ الجانب السعودي بقرار المجلس األعلى للجامعات السابق الصادر 

 :والخاص بالموافقة على ما يلي ٨/٦/٢٠١٣عقدة بتاريخ بجلسته المن
ة " إدارة المشروعات"برنامج الدبلوم المھني  )١( فقط بكلية الھندسة بالمطري

 .جامعة حلوان
 .تعديل الالئحة الداخلية لكلية الھندسة بالمطرية جامعة حلوان )٢(
 .اتخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ھذا الشأن )٣(

 
ق برو) ٩( ف تطبي ادي موق روع االسترش اص بالمش اون الخ ول التع توك

 .لتوفير الحاسبات اللوحية للطلبة المتفوقين بالجامعات المصرية
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ة حول  )١( أحاط المجلس علما بتوصيات مركز الخدمات االليكترونية والمعرفي

اون الخاص بالمشروع االسترشا ول التع وفير موقف تطبيق بروتوك دي لت
ة  الحاسبات اللوحية للطلبة المتفوقين بالجامعات المصرية من حيث متابع
اقي األجھزة  د ب ا المعلومات بخصوص توري ھيئة تنمية صناعة تكنولوجي
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ددھا  غ ع ي يبل ة والت ى ) ٥٧١(المتبقي س األعل الل المجل ن خ از م جھ
 .للجامعات

ات  )٢( اء جامع ادة رؤس ى الس د عل ازيق( التأكي وان -ورةالمنص -الزق  -حل
ة اط -المنوفي ز ) دمي ى المرك ة إل ات الطلب ال بيان ن إرس ي م م تنتھ ي ل الت

ل  إرسالھاسرعة االنتھاء من  ة سر لك ك لتخليق اسم مستخدم وكلم ،وذل
 .طالب

ة استيفاء  )٣( اء من عملي التأكيد على السادة رؤساء الجامعات بسرعة االنتھ
ليم  الھاالتس دمات االليكتروني وإرس ز الخ ى مرك ة إل ل (ة والمعرفي أص
ختين ناعة ) ونس ة ص ة تنمي ى ھيئ خة إل ال نس ز بإرس يقوم المرك ث س حي

 .تكنولوجيا المعلومات
 

معاملة الطالب السوريين المقيدين للدراسات العليا أسوة بمعاملة ) ١٠(
 .الطالب المصرين

 القرار: 
اريخ  دة بت ته المنعق ادر بجلس ابق الص راره الس ى ق د عل س التأكي رر المجل ق

 :والذي ينص على ما يلي ٢٨/١١/٢٠١٣
وريا  )١( ن س دين م وريين العائ الب الس ة الط ى معامل ة عل دم الموافق ع

ام  ات المصرية في الع ا  بالجامع ة الدراسات العلي د بمرحل والمتقدمين للقي
امعي  ث  ١٠١٣/٢٠١٤الج ن حي ري م ب المص ة الطال نفس معامل ب

 . المصروفات الدراسية
س األ )٢( رار المجل ى ق د عل اريخ التأكي ته بت ادر بجلس ات الص ى للجامع عل

د  ٢٦/٩/٢٠١٣ ات والمعاھ وريين بالجامع الب الس ة الط من معامل المتض
وم  داد الرس ث س ن حي ريين م الب المص ة الط ذات معامل رية ب المص
ت  ي الوق وريا ف ا س ر بھ ي تم روف الت را للظ ية نظ روفات الدراس والمص

ة وذلك لطالب  ٢٠١٣/٢٠١٤الحالي خالل العام الجامعي  المرحلة الجامعي
 .األولى فقط

 
معاملة الترقيات األكاديمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم ) ١١(

 .والتكنولوجيا كنظيراتھا من الجامعات الحكومية 

:القرار  
يم  انون تنظ ة بق وائح الخاص وانين والل د والق ق القواع زام بتطبي س االلت رر المجل ق

 .ا الشأنفي ھذ ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(الجامعات رقم 
 

شكاوى األطباء الراغبين في التسجيل للدراسات العليا بالجامعات ) ١٢(
 .المصرية
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 القرار: 
قرر المجلس إحالة الموضوع إلى السيد الدكتور أمين المجلس األعلى للجامعات 
للتنسيق لعقد لقاء مع لجنة قطاع الدراسات الطبية والسادة نواب رؤساء الجامعات 

وزير الصحة / والبحوث المتخصصين في المجال الطبي والسيد للدراسات العليا 
 .والسكان لدراسة الموضوع واقتراح بروتوكول التعاون ووضع آليات للتنفيذ 

 
مقترحات لتحسين دورات تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة )١٣(

 .المعاونة
 القرار: 

من المقترحات ) راةدكتو–ماجستير (قرر المجلس حذف طالب الدراسات العليا 
المقدمة لتحسين دورات تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة حيث 

 .أن ھذه الدورات خاصة بالسادة أعضاء ھيئة التدريس والسادة المعاونين
 
إسالم عمر حسن بشأن رفض كلية التجارة جامعة /التماس السيد)١٤(

ميلية والبحث التكميلي المفروض المنصورة قبول أوراقه لدراسة المواد التك
 .عليه من لجنة المعادالت بالمجلس األعلى للجامعات

 القرار: 
قرر المجلس إرسال خطاب لجامعة المنصورة للموافقة على قبول أوراق الطالب 
إسالم عمر حسن لدراسة المقررات المفروضة عليه وإعداد البحث التكميلي طبقاَ 

 ١٦/٦/٢٠١٣بتاريخ  ١٦٧األعلى للجامعات رقم لقرار لجنة المعادالت بالمجلس 
حيث أن الطالب لن يتم منحه الدرجة من جامعة المنصورة ولكن سيتم معادلتھا من 
 .المجلس األعلى للجامعات بعد استكمال الشروط المطلوبة طبقا لقرار لجنة المعادالت

 
عام ال اإلطاراالقتراح المقدم من لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن )١٥(

 .لبرامج التدريبات المھنية للتخصصات والمھارات الدقيقة والبينية
 القرار: 

العام  اإلطارقرر المجلس إحالة االقتراح المقدم من لجنة قطاع الدراسات الطبية بشأن 
لبرامج التدريبات المھنية للتخصصات والمھارات الدقيقة والبينية للجنة مرة أخرى 

ة أو عدد الترمات الالزمة للحصول على درجات لتحديد عدد الساعات المعتمد
 ).الدبلوم المھني  -الدكتوراةالمھنية -الماجستير(
 
كتاب جامعة اإلسكندرية بشأن إعفاء طالب الماجستير والدكتوراة من ) ١٦(

 .المناقشة العالنية وتقديم الرسالة بالشكل التقليدي 
 القرار: 

ً بقرار مجلس جامعة االس بشأن  ٢٠١٣لسنة ) ٢٢(كندرية رقم أحاط المجلس علما
إعفاء طالب الماجستير والدكتوراة من تقديم رسائلھم بالشكل التقليدي المتعارف 
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عليه وكذلك من جلسة المناقشة العلنية في حال نشر أبحاث رسائلھم نشراً دولياً 
 .متميزاً 

 
االستفادة من المعلومات المتاحة في مشروع المكتبة الرقمية التي ) ١٧(
 )وحدة إدارة المشروعات(مولھا مشروع تطوير التعليم العالي ي

 القرار: 
قرر المجلس التأكيد على السادة رؤساء الجامعات بضرورة االستفادة من المعلومات 

وحدة (المتاحة في مشروع المكتبة الرقمية التي يمولھا مشروع تطوير التعليم العالي 
ً بإشراف من المجلس األعلى للجامعات والتي يتم تنفيذھا حالي) إدارة المشروعات ا
إلى الصورة ) دكتوراة -ماجستير(ألف رسالة جامعية  ١٢٠حيث تم تحويل 

دورية ) ٦٣(اإلليكترونية في جميع التخصصات والقطاعات العلمية ،كما تم تحويل 
من الدوريات والمجالت العلمية باللغة العربية المنشورة بالجامعات المصرية إلى 

 .لرقميةالصورة ا
 
نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث بشأن / د.خطاب أ) ١٨(

رغبة كلية التربية الرياضية بالجامعات في إصدار مجلة دولية تحت 
 ".مجلة علوم الرياضة والتربية" مسمى
 القرار: 

ً بخطاب أ نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا والبحوث / د.أحاط المجلس علما
" بشأن رغبة كلية التربية الرياضية بالجامعات في إصدار مجلة دولية تحت مسمى

 ).مجلة علوم الرياضة والتربية
 
عقد اتفاقية تعاون بين كليتي الحقوق والتجارة بجامعة عين شمس ) ١٩(

واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلصدار شھادات 
 joint Degreeدكتوراة مشتركة 

 القرار: 
قرر المجلس إحالة اتفاقية تعاون بين كليتي الحقوق والتجارة بجامعة عين شمس 
واألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إلصدار شھادات دكتوراة 

 :إلى كل من joint Degreeمشتركة 
 لجنة قطاع الدراسات القانونية -
 لجنة قطاع الدراسات التجارية -

 .ة وإبداء الرأي إلعادة عرضه على المجلس في جلسة قادمةللدراس
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث ** 

 ١٧/٤/٢٠١٤بتاريخ ) ٨(الجلسة رقم 
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث الجلسة رقم 

 :لقرارات التاليةوالمتضمن ا ١٧/٤/٢٠١٤بتاريخ ) ٨(
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النظر في اعتبار شرط اللغة من شروط السفر وليس من شروط التقدم )٢٠(
 ).المھمات العلمية -البعثات الخارجية كاملة -للبعثات واإلشراف المشترك( 

 القرار: 
قرر المجلس مخاطبة السادة رؤساء الجامعات إلرسال بيان باألماكن الشاغرة في 

،وذلك ) مھمات علمية -بعثات خارجية كاملة -كبعثات إشراف مشتر( تخصصات 
إلعادة عرض الموضوع على مجلس الدارسات العليا والبحوث في جلسته القادمة 
 .،على أن يتم اإلعالن عنھا بعد ثالثة شھور في كوتة معينة من التخصصات المختلفة

  
 CIQAPالنظر في الموافقة على عقد الدورة التاسعة لمشروع ) ٢١(

جلس علما بتوصية المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث أحاط الم
 :بتشكيل لجنة ثالثية من القائمين باألعمال وھم

نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات  علي عبدالعزيز علي/ د.أ
 .العليا والبحوث

نائب رئيس جامعة السادات لشئون الدراسات العليا  رفاعي إبراھيم رفاعي/ د.أ
 البحوثو

نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات  ماجدة نصر احمد نصر/ د.أ
 العليا والبحوث

 .لتقييم المشروع ومدى فائدته للجامعات والخطة المستقبلية
 
النظر في اقتراح جامعة حلوان إنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث ) ٢٢(

 .البينية
 القرار: 

 :يليقرر المجلس الموافقة على ما 
تشكيل لجنة فرعية لدراسة اقتراح جامعة حلوان إنشاء كلية الدراسات العليا ) ١(

 :والبحوث البينية من كل من السادة
نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا  إبراھيم عبدالوھاب سالم/ د.أ

 والبحوث
ليا نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات الع ماجد محمد فھمي نجم/ د.أ

 والبحوث
نائب رئيس جامعة بني سويف لشئون الدراسات  طريف شوقي محمد/د.أ

 العليا والبحوث
نائب رئيس جامعة السادات لشئون الدراسات  د رفاعي إبراھيم رفاعي.أ

 العليا والبحوث
نائب رئيس جامعة االسكندرية لشئون الدراسات  صديق عبدالسالم محمد/ د.أ

 العليا والبحوث
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة  حمد سمير حمزةم/ د.أ

 التعليم العالي
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إنشاء كلية  إحالة الموضوع إلى لجان القطاعات لدراسة اقتراح جامعة حلوان) ٢(
 الدراسات العليا والبحوث البينية  

 
إيھاب سعد صومع بشأن رفض كلية / النظر في التماس الطالب) ٢٣(

لسياسية جامعة القاھرة قبوله بالكلية لدراسة المواد االقتصاد والعلوم ا
التكميلية المفروضة عليه من قبل لجنة المعادالت بالمجلس األعلى 

 .للجامعات 
 القرار: 

قرر المجلس سحب الموضوع من جدول أعمال الجلسة وذلك نظراً لموافقة كلية 
يھاب سعد صومع إ/ االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاھرة على قبول الطالب

 .بالكلية لدراسة المواد التكميلية المفروضة عليه
 
جامعة  –اعتماد مركز تنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس والقيادات )٢٤(

 ).وحدة مركزية(القاھرة
أستعرض المجلس الموضوع في ضوء توصية المجلس األعلى لشئون الدراسات 

 .١٧/٤/٢٠١٤خ المنعقدة بتاري) ٨(العليا والبحوث بجلسته رقم
َ بتوصية المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث  أحاط المجلس علما

 -:بتشكيل لجنة من كل من السادة 
نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا  ماجد محمد فھمي نجم/ د.أ

 والبحوث
نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات  أشرف محمد الشيحي/ د.أ

 يا والبحوثالعل
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات  علي عبدالعزيز علي/ د.أ

 العليا والبحوث
أمين مساعد المجلس األعلى للجامعات للشئون  يوسف راشد/ د.أ

 الفنية
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة  محمد سمير حمزة/ د.أ

 التعليم العالي
جامعة القاھرة  –قدرات أعضاء ھيئة التدريس والقيادات  لدراسة اعتماد مركز تنمية

كوحدة مركزية العتماد مراكز التدريب والمدربين والمواد العلمية والتدريبية على 
 .مستوى الجامعات المصرية

 
ً لقانون تنظيم ) ٢٥( النظر في تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين طبقا

 .الجامعات
 القرار: 

الموضوع إلى اللجنة المشكلة لتعديل قانون تنظيم الجامعات قرر المجلس إحالة 
 .للدراسة وإبداء الرأي)رئيس جامعة المنصورة(السيد احمد عبدالخالق / د.برئاسة أ
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النظر في اقتراح جامعة عين شمس بمعادلة دبلومين بدرجة ) ٢٦(
 .الماجستير 

 القرار: 
انون تنظيم الجامعات رقم من ق) ١٤٠،١٤١(قرر المجلس االلتزام بنص المادتين 

في ھذا الشأن حيث أن الجھة الوحيدة التي تقوم بمعادلة الشھادات  ١٩٧٢لسنة ٤٢
 .في جمھورية مصر العربية ھي المجلس األعلى للجامعات

 
األستاذ المساعد  –خالد علي الدرندلي / النظر في التماس السيد د) ٢٧(

ات بجامعة الزقازيق بشأن بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلوم
من القرار الوزاري رقم  ٢٤من المادة ) ب(إعادة النظر في تطبيق الفقرة 

والخاص بتشكيل وعمل اللجان العلمية  ٢٨/٢/٢٠١٣بتاريخ ) ٥٢٠(
 لترقية أعضاء ھيئة التدريس

 القرار: 
 من القرار الوزاري رقم ٢٤من المادة ) ب(قرر المجلس التأكيد على تطبيق الفقرة 

والخاص بتشكيل وعمل اللجان العلمية لترقية أعضاء  ٢٨/٢/٢٠١٣بتاريخ ) ٥٢٠(
 :ھيئة التدريس، وذلك على النحو التالي

ال يعتد إال باألبحاث التي يثبت أن المتقدم قد دون عليھا عالقته بجامعة المتقدم " 
َ أو في مھمة علمية داخلية أو خارجية  أثناء عمل منھا حتى ولو كان معاراَ أو منتدبا

 .وقصر تطبيقھا على األبحاث التي نشرت بعد صدور ھذا القرار" البحث 
 
شكوى بشأن تعنت بعض الجامعات في تنفيذ قرار مجلس الوزراء )٢٨(

درجة بالمراكز البحثية  ١٧٠٦لتخصيص  ١٧/٨/٢٠١١الصادر بتاريخ 
 .والجامعات

 القرار: 
في ھذا  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(معات رقم قرر المجلس االلتزام بما جاء بقانون تنظيم الجا

 . الشأن
 
 .النظر في مد فترة التقدم للقيد بالدراسات العليا للطالب الوافدين ) ٢٩(

 القرار: 
 .قرر المجلس الموافقة على مد فترة التقدم للقيد بالدراسات العليا للطالب الوافدين 

 
ات االستثناء من شرط السن لبعض أعضاء ھيئة التدريس بالجامع)٣٠(

 .والمراكز البحثية للتقدم للمھمات العلمية
 القرار: 

قرر المجلس تكليف المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث بدراسة كل 
حالة على حدى وفي حالة طلب االستثناء من شرط السن لبعض أعضاء ھيئة 
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على التدريس بالجامعات والمراكز البحثية للتقدم للمھمات العلمية يعرض األمر 
 .المجلس األعلى للجامعات

 
االلتزام مع بعض الجھات األجنبية لحضور ورش عمل ومؤتمرات ) ٣١(

 .في المجال النووي عبر القنوات الرسمية
 القرار: 

َ بكتاب أ نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا / د.أحاط المجلس علما
ر ورش عمل ومؤتمرات في والبحوث بشأن االلتزام مع بعض الجھات األجنبية لحضو

 .المجال النووي عبر القنوات الرسمية
 
القواعد واألحكام العامة المنظمة للدراسات العليا بنظام الساعات ) ٣٢(

 .المعتمدة بجامعة عين شمس 
 القرار: 

 .قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع إلى الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة
 
التفرغ العلمي للسادة  إجازاتواعد منح الرأي القانوني لوضع ق)٣٣(

 .أعضاء ھيئة التدريس 
 القرار: 

 .قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع غلى الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة
 
مقترح نظام وقواعد قبول الطالب الحاصلين على الشھادة الثانوية ) ٣٤(

بية والشھادات العامة المصرية وما يعادلھا من الشھادات العربية واألجن
بالجامعات  لاللتحاق ٢٠١٤الفنية والشھادة الثانوية األزھرية عام 

 .٢٠١٣/٢٠١٥الحكومية المصرية في العام الجامعي 
 القرار: 

قرر المجلس إحالة الموضوع إلى المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب للدراسة 
 .في الجلسة القادمةوإبداء الرأي تمھيداَ للعرض على المجلس األعلى للجامعات 

 
كتاب جامعة أسيوط بشأن موافقة مجلس الجامعة على بروتوكول ) ٣٥(

 .التعاون بين الھيئة العامة لتعليم الكبار وكلية التربية بالجامعة
 القرار: 

أحاط المجلس علماَ بموافقة مجلس جامعة أسيوط على بروتوكول التعاون بين الھيئة 
 .تربية بالجامعةالعامة لتعليم الكبار وكلية ال

 
كتاب جامعة أسيوط بشأن إقامة وحدات سكنية ألعضاء ھيئة  )٣٦(

 .التدريس ومعاونيھم بالجامعة
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي 

الموافقة من حيث المبدأ على اقتراح جامعة أسيوط وإقامة وحدات سكنية  )١(
 .ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم بالجامعة

ستشار القانوني لوزارة التعليم العالي للدراسة إحالة الموضوع إلى الم )٢(
 .وإبداء الرأي القانوني ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة 

ح محافظ الوادي الجديد بشأن تخصيص درجات .كتاب السيد اللواء أ) ٣٧(
للعاملين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة والمنتدبين للتدريس 

 .جديد وبدون إعالن كأعضاء ھيئة تدريس بالكلية بكلية التربية بالوادي ال
 القرار: 

بشأن  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(قرر المجلس اإللتزام بما جاء بقانون تنظيم الجامعات رقم 
 .تعيين السادة أعضاء ھيئة التدريس بالكليات والمعاھد الحكومية 

 
كتاب السيد األمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشھداء ) ٣٨(

ابين بشأن الشكوى المقدمة من بعض مصابي الثورة وأسر الشھداء والمص
من عدم تفعيل قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 

 .في العديد من المستشفيات الجامعية لوزارة التعليم العالي ١٩/١/٢٠١٣
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
 ١٩/١/٢٠١٣بق الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ التأكيد على القرار السا: أوالَ 

 :والذي ينص على ما يلي
كارنيه  إعفاء مصابي الثورة وأسر الشھداء من الدرجة األولى ممن يحملون ) أ(

المجلس من تحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية 
وبرامج التعليم المفتوح بھا وكذلك المعاھد العليا والفوق متوسطة 

 .الخاضعة لوزارة التعليم العالي
سنة إيقاف قيد لمصابي العجز ) ٢٠١٠/٢٠١١(احتساب العام الجامعي  ) ب(

راسة وأداء االمتحانات في الجامعات النصفي والكلي الذين تخلفوا عن الد
والمعاھد الحكومية نظراَ لطبيعة إصابتھم مدعماَ بالتقرير الطبي الذي يؤيد 

 .ذلك
تفعيل الرعاية الصحية والطبية وصرف العالج والجراحات الالزمة  ) ت(

لمصابي الثورة وأقارب الشھداء من الدرجة األولى من طالب العلم الذين 
العالي في جميع المستشفيات الخاضعة لوزارة تشملھم وزارة التعليم 

 .التعليم العالي 
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 َ التأكيد على أن جميع المستشفيات الجامعية تقدم خدماتھا بالمجان فيما عدا : ثانيا
 .الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتھا مقابل مبالغ رمزية

 
اقتراح جامعة بني سويف تمويل بند مصادر أخرى الواردة ) ٣٩(
للجامعة عن طريق فائض وزارة  ٢٠١٣/٢٠١٤موازنة العام المالي ب

 . ٢٠١٣/٢٠١٤التعليم العالي في موازنتھا عن العام 
 القرار: 

اقتراح جامعة بني سويف تمويل بند مصادر أخرى  قرر المجلس الموافقة على
للجامعة عن طريق فائض وزارة  ٢٠١٣/٢٠١٤الواردة بموازنة العام المالي 

 . ٢٠١٣/٢٠١٤عالي في موازنتھا عن العام التعليم ال
 
النظر في طلب أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية إعفائھا من )٤٠(

المقابل المادي الذي يسدد نظير فحص طلب تجديد معادلة الدرجات 
العلمية التي تمنحھا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا أسوة 

 .بالجامعات الحكومية 
 القرار: 

مجلس عدم الموافقة على إعفاء أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية من قرر ال
المقابل المادي الذي يسدد نظير فحص طلب تجديد معادلة الدرجات العلمية التي 
تمنحھا بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا أسوة بالجامعات الحكومية ، 

 .١٩٧٢سنة ل) ٤٩(حيث أنھا غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم
 
كتاب جامعة حلوان بشأن إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلية )٤١(

 ).مرحلة الدراسات العليا(بالجامعة ) بنات(لكلية التربية الرياضية 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
من الالئحة الداخلية لكلية ) ٢٥(الوارد بالمادة رقم ) ٥(تعديل نص البند )١(

ليصبح على ) مرحلة الدراسات العليا(بالجامعة ) بنات(لرياضية التربية ا
 :النحو التالي

 )٢٥(مادة       
 -:يشترط للقيد لدرجة الماجستير في التربية الرياضية ما يلي     

يسمح للدراسة بااللتحاق بالدراسات العليا فور تخرجھا وكذلك للمعيدين  -٥  
 .معاھد البحوث المعترف بھا  بالجامعات والعاملين في أحد مراكز أو

من الالئحة الداخلية لكلية ) ٢٦(الوارد بالمادة رقم ) ١(تعديل نص البند )٢(
ليصبح على ) مرحلة الدراسات العليا(بالجامعة ) بنات(التربية الرياضية 

 :النحو التالي
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 نظام الدراسة) ٢٦(مادة         
 -:ا يلييشترط لنيل درجة الماجستير في التربية الرياضية م"
أن يتابع الدراسة والبحث لمدة ثالث فصول على األقل من تاريخ القيد أو يتابع  -١

 .فصلين دراسيين وفصل دراسي صيفي 
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن )٣(

 
اقتراح جامعة أسيوط إفراد فصل مستقل في الموازنة خاص ) ٤٢(

 .بمستشفى أم القصور الجامعي بالجامعة
 القرار: 

قرر المجلس عدم الموافقة على اقتراح جامعة أسيوط إفراد فصل مستقل في 
الموازنة خاص بمستشفى أم القصور الجامعي بالجامعة حيث أن المستشفيات 

 .الجامعية بجامعة أسيوط لھا فصل مستقل واحد
 
كتاب جامعة جنوب الوادي بشأن شكاوى العديد من السادة ) ٤٣(

) ١٣(في تعديل منشور وزارة المالية رقم أعضاء ھيئة التدريس للنظر 
َ وفي  ٢٠١١لسنة  والمتضمن أن يكون السفر في المھام الرسمية دائما

جميع األحوال على خطوط مصر للطيران دون غيرھا نظراَ الرتفاع 
أسعار خطوط شركة مصر للطيران عن باقي الخطوط وكذلك ارتفاع 

 .نفقات االشتراك في المؤتمرات الخارجية
 ارالقر: 

 ٢٠١١لسنة ) ١٣(قرر المجلس اإللتزام بما جاء بمنشور وزارة المالية رقم 
َ وفي جميع األحوال على  والمتضمن أن يكون السفر في المھام الرسمية دائما

 خطوط مصر للطيران دون غيرھا
 
كتاب جامعة أسيوط بشأن استعداد كلية اآلداب بالجامعة الستقبال )٤٤(

سة بھا والحصول على الليسانس في الدراسات الدارسين الليبيين للدرا
 :اإلسالمية في البرنامجين التاليين

 دراسات إسالمية/ الليسانس في اآلداب. أ
  بنظام الساعات) تعليم مفتوح(الليسانس في الدراسات اإلسالمية . ب
 القرار: 

 .قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع لمزيد من الدراسة
 
ندرية بشأن إصدار الالئحة الداخلية لكلية كتاب جامعة اإلسك)٤٥(

 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة الدراسات العليا(التمريض بالجامعة 
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 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

مرحلة الدراسات (جامعة اإلسكندرية –الالئحة الداخلية لكلية التمريض  )١(
 بنظام الساعات المعتمدة) العليا

 .لوزاري الالزم في ھذا الشأنإصدار القرار ا )٢(

 
كتاب جامعة اإلسكندرية بشأن موافقة مجلس الجامعة على ما ) ٤٦(

 :يلي
فصل كلية العلوم الزراعية والبيطرية بفرع الجامعة بتشاد إلى كليتين ** 

 :مستقلتين وھما
 )سنوات ٥(كلية الطب البيطري  -)    سنوات ٤(كلية الزراعة -

بفرع الجامعة بتشاد بتطبيق الئحة كلية الزراعة  تقوم كلية الطب البيطري** 
 .الصحراوية البيئية بفوكا فرع جامعة االسكندرية بمطروح

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

فصل كلية العلوم الزراعية والبيطرية بفرع الجامعة بتشاد إلى كليتين  )١(
 :مستقلتين وھما

 )سنوات ٥(البيطري كلية الطب  -)    سنوات ٤(كلية الزراعة -
تطبيق الئحة كلية الطب البيطري بجامعة االسكندرية على كلية الطب  )٢(

 .البيطري بفرع الجامعة بتشاد
تطبيق الئحة كلية الزراعة الصحراوية البيئية بفوكا فرع جامعة  )٣(

 .االسكندرية بمطروح على كلية الطب البيطري بفرع الجامعة بتشاد
العلوم الزراعية والبيطرية بفرع جامعة تعديل الالئحة الداخلية لكلية  )٤(

 .اإلسكندرية بتشاد بما يسمح بذلك
 

) ٣٨(كتاب جامعة كفر الشيخ بشأن، إجراء تعديل نص المادة ) ٤٧(
) مرحلة البكالوريوس( الواردة بالالئحة الداخلية لكلية التمريض بالجامعة 

 .بنظام الساعات المعتمدة
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

الواردة بالالئحة الداخلية لكلية التمريض ) ٣٨(عديل نص المادة ت )١(
بنظام الساعات المعتمدة لتصبح ) مرحلة البكالوريوس( بالجامعة 

 :على النحو التالي

درجة وتنسب  ١٠٠تعتبر النھاية العظمى لدرجة كل مقرر " 
النھاية العظمى للمقررات التمريضية التي تحتوي على تدريبات 
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درجة وذلك عند رصد الدرجة حيث تشتمل  ١٠٠ية إلى عملية معمل
لالمتحان النھائي % ٤٠اإلكلينيكي ،و /للتدريب العملي% ٦٠على 

 .وذلك لتصويب حساب النقاط للمقررات التمريضية
 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن )٢(

خلو منصب رئيس لجنة قطاع الدراسات االقتصادية والعلوم ) ٤٨(
 .نظراَ لوفاة رئيس اللجنةالسياسية 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

األستاذ المتفرغ (جودة عبدالخالق السيد / تعيين السيد األستاذ الدكتور )١(
رئيساَ ) جامعة القاھرة –بقسم االقتصاد بكلية االقتصاد والعلوم السياسية 

للجنة قطاع الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية نظراَ لوفاة رئيس 
 .د كمال محمود المنوفي.لجنة أال

 .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن )٢(

رأي السيد األستاذ الدكتور المستشار القانوني للمجلس األعلى ) ٤٩(
للجامعات بشأن القائمين بالتدريس بالمعھد الفني بجامعة طنطا والحاصلين 

ين بالدولة طبقاَ على درجة الماجستير والمعينين على الكادر الوظيفي للعامل
من الالئحة ) ٢٧(لقانون العامليين المدنيين بالدولة وذلك في ظل المادة 

 .الداخلية الموحدة للمعاھد الفنية للتمريض الملحقة بكليات التمريض
 القرار: 

السيد األستاذ الدكتور المستشار القانوني للمجلس  قرر المجلس الموافقة على رأي
ائمين بالتدريس بالمعھد الفني للتمريض الملحق بكليات األعلى للجامعات بشأن الق

التمريض بالجامعات المصرية والحاصلين على درجة الماجستير والمعينين على 
الكادر الوظيفي للعاملين بالدولة طبقاَ لقانون العامليين المدنيين بالدولة ، والمتضمن 

 :ما يلي
بقاَ لقانون تنظيم الجامعات نزوالَ أن التعيين في وظائف ھيئة التدريس ومعاونيه ط" 

من الالئحة الداخلية الموحدة للمعاھد الفنية للتمريض ) ٢٧(على صريح المادة 
"  ٢١/١٢/٢٠١٢بتاريخ  ٥٤١٠بالجامعات المصرية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

الخاصة بأقسام كلية التمريض  األحكاممع األخذ في االعتبار أن المعھد يسري عليه 
من قانون تنظيم الجامعات ومن ثم يسري على اإلعالن ) ٦(اَ لصريح نص المادة طبق

وشروط التعيين في وظائف أعضاء ھيئة التدريس قانون تنظيم الجامعات بتعيين 
سيادتھم عن طريق اإلعالن في األقسام المناظرة لتخصصاتھم بالكلية ،وينتدب 

 .معھد التابع للكلية أعضاء ھيئة التدريس المعينين بالكلية للعمل بال
 
طلب أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية إعفاء السادة أعضاء ھيئة ) ٥٠(

أستاذ (المتقدمين للترقية والحصول على اللقب العلمي  باألكاديميةالتدريس 
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أسوة ) تقدم من الخارج( من تكاليف فحص اإلنتاج العلمي ) أستاذ -مساعد
 .بالجامعات الحكومية

 القرار: 
المجلس عدم الموافقة على طلب أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية إعفاء السادة قرر 

المتقدمين للترقية والحصول على اللقب العلمي  باألكاديميةأعضاء ھيئة التدريس 
أسوة ) تقدم من الخارج( من تكاليف فحص اإلنتاج العلمي ) أستاذ -أستاذ مساعد(

لسنة ) ٤٩(ع قانون تنظيم الجامعات رقم بالجامعات الحكومية، حيث أنھا ال تتب
١٩٧٢. 

 
رئيس قطاع التعليم والمشرف على / كتاب السيد األستاذ الدكتور) ٥١(

قطاع مكتب الوزير بشأن إعطاء أولوية متقدمة لشراء المنتج المحلي سواء 
من شركات اإلنتاج الحربي أو الھيئة العربية للتصنيع أو غيرھا من 

 .طنيةالشركات والمصانع الو
 القرار: 

رئيس قطاع التعليم والمشرف على / أحاط المجلس علماَ بكتاب السيد األستاذ الدكتور
قطاع مكتب الوزير بشأن إعطاء أولوية متقدمة لشراء المنتج المحلي سواء من 
شركات اإلنتاج الحربي أو الھيئة العربية للتصنيع أو غيرھا من الشركات والمصانع 

 .الوطنية
 
رئيس قطاع التعليم والمشرف على / السيد األستاذ الدكتور كتاب) ٥٢(

قطاع مكتب الوزير بشأن طلب اإليعاز لدى الجامعات المصرية غير 
 .من أنشطته المختلفة لالستفادةإلتحاد الجامعات العربية  لالنضماماألعضاء 

 القرار: 
والمشرف على  رئيس قطاع التعليم/ أحاط المجلس علماَ بكتاب السيد األستاذ الدكتور

قطاع مكتب الوزير بشأن طلب اإليعاز لدى الجامعات المصرية غير األعضاء 
 .من أنشطته المختلفة لالستفادةإلتحاد الجامعات العربية  لالنضمام

 
اريخ )٥٣( ا بت ا باجتماعھ ارية العلي ة االستش رار اللجن  ٦/٥/٢٠١٤ق

دكتور يد ال ة الس ى ترقي ة عل ود عبدالحم/ بالموافق ي محم دالعظيمعل د عب  -ي
ة  -األستاذ المساعد بقسم الدواجن بكلية الزراعة وم لشغل وظيف ة الفي جامع

 .أستاذ
 القرار: 

رئيس جامعة الفيوم لعرض الموضوع / قرر المجلس مخاطبة السيد األستاذ الدكتور 
درجة إلى ٦٩.٥٣على مجلس الجامعة للموافقة على جبر الكسر في التقييم النھائي 

األستاذ المساعد  -علي محمود عبدالحميد عبدالعظيم/ السيد الدكتور ةدرجة وترقي ٧٠
 . جامعة الفيوم لشغل وظيفة أستاذ -بقسم الدواجن بكلية الزراعة
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) نظام قديم(اقتراح جامعة طنطا بشأن ضم امتحانات الفرقة الخامسة ) ٥٤(
 على أن يعقد امتحان الدور) نظام حديث(إلى امتحانات الفرقة الخامسة 

أغسطس (اعتباراَ من امتحانات الدور األول ) حديث -قديم(األول للنظامين 
وذلك وفقاَ ألحكام الالئحة الداخلية ) ٢٠١٤أكتوبر (والدور الثاني ) ٢٠١٤

 .الخاصة بكل نظام بكلية الطب بالجامعة
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ى امتحانات الفرقة الخامسة إل) نظام قديم(امتحانات الفرقة الخامسة  ضم )١(

مرحلتي ( جامعة طنطا  -بالالئحة الداخلية لكلية الطب )نظام حديث(
، على أن يعقد امتحان الدور األول )البكالوريوس والدراسات العليا

أغسطس (اعتباراَ من امتحانات الدور األول ) حديث -قديم(للنظامين 
 ) ٢٠١٤أكتوبر (والدور الثاني ) ٢٠١٤

مرحلتي البكالوريوس ( جامعة طنطا  -ئحة الداخلية لكلية الطبتعديل الال )٢(
 .بما يسمح بذلك)والدراسات العليا

 
اقتراح جامعة طنطا بشأن إنشاء وحدة العناية المركزة لألطفال كإحدى )٥٥(

الوحدات التعليمية والعالجية التابعة لقسم طب األطفال بكلية الطب 
 .بالجامعة

 القرار: 
 :فقة على ما يليقرر المجلس الموا

إنشاء وحدة العناية المركزة لألطفال كإحدى الوحدات التعليمية والعالجية  )١(
 .التابعة لقسم طب األطفال بكلية الطب جامعة طنطا 

 .إصدار القرار الالزم في ھذا الشأن )٢(
 .جامعة طنطا بما يسمح بذلك -تعديل الالئحة الداخلية لكلية الطب )٣(

 
دي بشأن تعديل امتحانات الجزء الثاني اقتراح جامعة جنوب الوا) ٥٦(

 .دبلوم المسالك البولية بكلية الطب بالجامعة
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

من ) ٤٣(تعديل امتحانات الجزء الثاني دبلوم المسالك البولية الواردة بالمادة : أوالَ 
لتكون ) لعليامرحلة الدراسات ا(جامعة جنوب الوادي  -الالئحة الداخلية لكلية الطب

 :على النحو التالي
 .اختبار تحريري مدته ثالث ساعات في الجراحة العامة )١(
 .اختبار تحريري مدته ثالث ساعات في جراحة المسالك البولية والتناسلية )٢(
 :اختبار اكلينيكي وشفھي في جراحة المسالك البولية )٣(
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 فحص حالة طويلة وكتابة تقرير عنھا ) أ
 فحص عدد اثنين حالة قصيرة ) ب
اختبار عمليات +بار شفھي في جراحة المسالك البولية والتناسلية اخت ) ت

 .البولية المسالكومناظير جراحة 
 :اختبار اكلينيكي في الجراحة العامة )٤(

 فحص حالة قصيرة في الجراحة العامة وكتابة تقرير عنه ) أ

 َ  .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن: ثانيا
 
اسبات بشأن التقرير السنوي عن متابعة كتاب الجھاز المركزي للمح) ٥٧(

 .٢٠١٢/٢٠١٣وتقويم أداء الخدمة التعليمية بالجامعات الحكومية عام 
 القرار: 

قرر المجلس إحالة كتاب الجھاز المركزي للمحاسبات بشأن التقرير السنوي عن 
متابعة وتقويم أداء الخدمة التعليمية بالجامعات الحكومية عام 

 .رد خالل أسبوع من تاريخهللجامعات لل٢٠١٢/٢٠١٣
 
رئيس جامعة طنطا تشكيل لجنة ثالثية / طلب السيد األستاذ الدكتور) ٥٨(

من السادة أعضاء المجلس األعلى للجامعات لبحث موضوع المكافآت التي 
قانون تنظيم الجامعات رقم  ألحكاميتم صرفھا لرئيس الجامعة بالمخالفة 

 .والئحته التنفيذية ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(
 القرار: 

قرر المجلس تشكيل لجنة ثالثية لبحث موضوع المكافآت التي يتم صرفھا لرئيس 
والئحته  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(قانون تنظيم الجامعات رقم  ألحكامالجامعة بالمخالفة 

 :من كل من السادة التنفيذية
 رئيس جامعة جنوب الوادي عباس محمد محمد منصور/د .أ
 جامعة قناة السويس رئيس محمد أحمد حمدين/ د/ د.أ
 رئيس جامعة المنصورة السيد أحمد أحمد عبدالخالق/ د.أ

 .المجلس األعلى في جلسة قادمة علىعلى أن تتقدم الجنة بتقريرھا لعرضه 
 
رئيس جامعة قناة / النظر في التقرير المقدم من السيد األستاذ الدكتور) ٥٩(

الصيني األول للغات  السويس حول المشاركة في فاعليات المنتدى العربي
 .٢٠١٤إبريل  ٢٩ -٢٤والثقافة بالصين في الفترة من 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

الموافقة على إنشاء الجامعة المصرية بالصين بإشراف جامعة قناة السويس  )١
على أن يتم وضع اإلطار العام للجامعة والبرامج المقترحة من الجامعات 
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في  العاليعلى مستوى وزارتي التعليم  المصرية وأن تكون ضمن اتفاقية
 .البلدين خالل زيارة رؤساء الجامعات إلى بكين 

 أن تبدأ الدراسة في البرامج التالية ثم يضاف إليھا برامج أخرى )٢
 )جامعة بورسعيد -جامعة قناة السويس( اللغة العربية ** 
 )جامعة قناة السويس(اللغة العربية لغير الناطقين بھا ** 
 )جامعة حلوان -جامعة عين شمس(ة االنجليزية اللغ** 
 )جامعة األزھر(الشريعة والدراسات اإلسالمية ** 
 )جامعة القاھرة(االقتصاد والعلوم السياسية ** 
 )جامعة المنصورة( الطب ** 
 )االسكندرية -جامعة حلون( السياحة والفنادق ** 
 )جامعة طنطا -جامعة االسكندرية( التمريض ** 

 
اب جامعة طنطا بشأن الموافقة على إنشاء وحدة القوى والتحريك كت) ٦٠(

 .بكلية الھندسة بالجامعة) وحدة ذات طابع خاص(الكھربي 

 القرار: 
 -قرر المجلس الموافقة على  إنشاء وحدة القوى والتحريك الكھربي  بكلية الھندسة

 )وحدة ذات طابع خاص(جامعة طنطا
 

 ٦/٥/٢٠١٤يا باجتماعھا بتاريخ قرار اللجنة االستشارية العل) ٦١(
 -متولي عبدهللا عبدالعاطي محمد/ بالموافقة على ترقية السد الدكتور

جامعة طنطا لشغل وظيفة  -المدرس بقسم ھندسة اإلنشاءات بكلية الھندسة
 .أستاذ

 القرار: 
رئيس جامعة طنطا لعرض الموضوع / قرر المجلس مخاطبة السيد األستاذ الدكتور

معة للموافقة على جبر الكسر في الدرجة الخاصة بنقاط األبحاث على مجلس الجا
 -متولي عبدهللا عبدالعاطي محمد/ درجة لترقية السيد الدكتور ٣٠درجة إلى  ٢٩.٥٣

.جامعة طنطا لشغل وظيفة أستاذ -المدرس بقسم ھندسة اإلنشاءات بكلية الھندسة  
 

األمن القومي في كتاب جھاز المخابرات العامة بشأن مقترحات ھيئة ) ٦٢(
مجال التعليم والتي تتمثل في ضرورة حذف جزء من المناھج خالل الفصل 
الدراسي الثاني وضرورة تفعيل نسبة الحضور بالكليات وربطھا بالسماح 

إلقاء محاضرات توعية أمنية  إمكانيةللطلبة بأداء االمتحانات وبحث 
 .المختلفةبالكليات 
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 القرار: 
َ بك تاب جھاز المخابرات العامة بشأن مقترحات ھيئة األمن أحاط المجلس علما

القومي في مجال التعليم والتي تتمثل في ضرورة حذف جزء من المناھج خالل 
الفصل الدراسي الثاني وضرورة تفعيل نسبة الحضور بالكليات وربطھا بالسماح 

يات إلقاء محاضرات توعية أمنية بالكل إمكانيةللطلبة بأداء االمتحانات وبحث 
 .المختلفة

 
علي محمد شمس الدين / الدكتور األستاذالتقرير المقدم من السيد ) ٦٣(
ورئيس لجنة تطوير عمل لجان القطاعات بالمجلس ) رئيس جامعة بنھا(

 ١٥/٥/٢٠١٤األعلى للجامعات يوم الخميس الموافق 

 القرار: 
َ بالتقرير المقدم من السيد  ي محمد شمس عل/ الدكتور األستاذأحاط المجلس علما

حول ورشة عمل عن تطوير عمل لجان القطاعات ) رئيس جامعة بنھا(الدين 
والذي  ١٥/٥/٢٠١٤بالمجلس األعلى للجامعات المنعقدة  يوم الخميس الموافق 

 :تضمن ما يلي
 :محاور ورشة العمل وتتمثل في اآلتي: أوالَ 
 :محور التخطيط االستراتيجي** 

/ االستراتيجية القومية للتعليم العالي(تيجي عالقة اللجان بالتخطيط االسترا -
وزارة التخطيط وخطة التنمية / الخط االستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي

 / ...)التخطيط العمراني/ االقتصادية واالجتماعية للدولة

 :محور تشكيل لجان القطاع** 
 .تشكيل اللجان وإختيار األعضاء وتواصل األجيال وأمور تنظيمية -
 .ة اللجان بالصناعة وسوق العملعالق -
 .الجامعات الخاصة -

 :محور اختصاصات اللجان** 
 .االختصاصات الواردة بقرار التشكيل مراجعة -
والدور التنظيمي للجان القطاع  -االستقاللية في اتخاذ القرارات داخل اللجان -

 .والتوازن مع استقالل المؤسسات التعليمية
 .عمل اللجانمصادر نقل المعلومات وارتباطھا ب -
 سياسات وقواعد القبول بالجامعات ودور لجان القطاع -
 متابعة تنفيذ البرامج الدراسية وتطويرھا -
 ي التخصصات البينية بين القطاعاتفالنظر  -
التواصل الدولي ونقل المعلومات للتطوير والمتغيرات الدولية واإللمام بما  -

 يحدث في العالم
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 .أجنبيةات المشتركة مع جھات النظر في اعتماد البرامج واالتفاقي -

 :ءالشركامحور أساليب العمل واالتصال والتنسيق مع ** 
 مواعيد االجتماعات وإدارتھا والفترات الزمنية النتھاء األعمال -
 )دمج اللجان -اعمل المشترك(اللجان المشتركة  -
 .واإلنتاجيةاالتصال والتنسيق مع المؤسسات الخدمية  -
 التعليم الھيئة القومية لضمان جودة -
 اللجان العلمية الدائمة -
 صندوق تطوير التعليم -
 إدارة مشروعات التطوير -
 .المجتمع المدني والمستفيدين -

 َ  :استقاللية الجامعات المصرية وذلك من عدة جوانب: ثانيا
 األكاديميالجانب  -
 واإلداريالجانب التنظيمي  -
 الجانب  التمويلي -

 َ  دور المنظم في التعليم العالي: ثالثا
طيط طويل األمد للتعليم العالي مع التقييم الدائم والمستمر للتوجھات التخ -

 .الرئيسية ودعم األولويات الوطنية
 .الحرص على التوازن بين استقالل الجامعات ودور المنظم في التعليم العالي -
الحرص على كفاءة المؤسسات التعليمية واستمرار العمل على رفع جودة  -

 .وتبادل المعرفة واالبتكارالتعليم وزيادة المھارات 
الحفاظ على المصلحة العامة ،االستخدام األمثل للموارد المتاحة، والتوسع في  -

 .إتاحة التعليم والتعليم المستمر
 

كتاب وزارة المالية بشأن بعض النقاط المتعلقة بقرار المجلس ) ٦٤(
 ٢٢/٣/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ ) ٦٠٩(األعلى للجامعات بجلسته رقم 

واعتماد صرف نسبة  جورأللاصة بتطبيق عالوة الحد األدنى والخ
لجميع العاملين اإلداريين بالجامعات كنسبة مكملة لنسبة % ٩٧.٥

 .٢٠١٤اعتباراَ من شھر مارس % ٤٠٠ال

 القرار: 
أحاط المجلس علما بكتاب وزارة المالية بشأن بعض النقاط المتعلقة بقرار المجلس 

والخاصة  ٢٢/٣/٢٠١٤المنعقدة بتاريخ ) ٦٠٩(األعلى للجامعات بجلسته رقم 
لجميع العاملين % ٩٧.٥واعتماد صرف نسبة  جورأللبتطبيق عالوة الحد األدنى 
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 ٢٠١٤اعتباراَ من شھر مارس % ٤٠٠اإلداريين بالجامعات كنسبة مكملة لنسبة ال
 .وذلك على النحو المبين بالمرفق

 
مايو  ٢٩ايو وينتھي م ٢٤منح الجامعات أسبوع أجازة يبدأ من ) ٦٥( 

 .الجاري

 القرار: 
مايو وينتھي  ٢٤منح الجامعات أسبوع أجازة يبدأ من السبت الموافق  قرر المجلس

مايو الجاري وذلك إلعطاء فرصة للطالب والعاملين بالجامعات  ٢٩الخميس الموافق 
ة من ممارسة حقھم السياسي واالنتخابي وليشاركوا بإيجابية في االنتخابات الرئاسي

 ..واإلدالء بأصواتھم الستكمال المرحلة التالية من خارطة الطريق
 

 نائب رئيس مجلس الوزراء            أمين المجلس       
 ووزير التعليم العالي                                                              

 س المجلس األعلى للجامعات ورئي                                                    
   وائل الدجوي/ د .أشرف محمود حاتم                                أ/ د .أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


