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 قرارات

 اجتماع اجمللس األعلى للجامعات
 م( 7/3/4112) بتاريخ( 316اجللسة رقم )

---------------- 
 

( 216المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم  )  (1)
 .11/5/6112بتاريخ 

 :القرار 
اجتماااا م المجحاااال اامحاااا  لحج مقاااا   الجح ااااى  لاااا  المصاااا على محاااا  م  اااا  

 .11/5/6112  يخ ( بت216)
 

رقم   جلسمة  الالمجلس األعلى للجامعات هيئة مكتب اعتماد محضر اجتماع  **
 .2/2/6112بتاريخ ( 7)

 القرار: 
 لاا  جح ااى الالمجحاال اامحاا  لحج مقاا   هيئااى مبتاا  م  اا  اجتماا م إمتماا ع 

 الت ليى: الق ا ا والذى ت من  2/2/6112بت  يخ ( 7)
 
 ممماح  حمممدج العمممدي ا قتصممماد  كتممماب جامعمممة بفمممأ سممم ي  ب ممم    ف (6)

 بالمست فى الجامعأ )  حدج ذات طابع خاص( .

 :القرار 
إنشا   و اعا القااال اصلتصا عل س لم تشا   محا   الموافقاى قرر المجلمس 

 ) و عا ذا  ط سع خ ص(. ج مقى بني  ويف -الج مقي

 
كتمماب جامعممة القمماهرج ب مم   تعممدي  بعممة بفمم د الدئحممة األساسممية      (3)

 حدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.للمراكز  ال 

 :القرار 
تقاعي  سقاب بناوع الائ اى اا   ايى لحم ا ا  محا   الموافقىقرر المجلس 

وذلااال محااا   ،ج مقاااى القااا ه ا -والو اااعا  ذا  الطااا سع الخااا ص سبحياااى ا عا 
 . س لائ ىالوجه المق وب 
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لكليمة   اقتراح جامعة القاهرج  جراح بعة التعمديدت بالدئحمة الداخليمة    (2)
الحاسممبات  المعل مممات بالجامعممة )مرحلممة الدراسممات العليمما( بف مما        

 الساعات المعتمدج.
 :القرار 

 على ما يلى:الم افقة  قرر المجلس
يااى ل حيااى س لائ ااى العاخح( الااوا عا 62( ماان الماا عا )2(   تقااعي  البنااع  لاا  )1)

 )م  حاااااى الع ا ااااا   القحيااااا ( القااااا ه ا ج مقاااااى –ال   اااااس   والمقحومااااا   
والخ صاااى بع جاااى الم ج اااتي  ليصاااس  محااا   بنظااا   ال ااا م   المقتماااعا

 الن و الت لي:
تعرر أورا  او الباررحو ا بلرردوجةررلوك لرريو االررباا  انو ا عبكارريو رر و"

 ا لةرررنو ىجةرررلواةلب عررربسوجةرررلو المررر و اعة رررهو ا  رررت و ا تلرررك واررر و
 الباحواكهويرت وك  مريو ىا  اوابالمر وجا لراقواةلمر و ا  رت و  رت   و

يو الباررحواعررككو رر و ا لرر   سو ا ل ةرريوس ررككخبو المرر و ا  ررت واارر وك  مرر
سمرررللواةلبارررحوك  مرررتببواعوت مرررحومررربجتببواررر  و امررربجبسو ا بلررريو

  ابا ل   سو ات بيكسيج"
مقا  ا  يمبان  3في   لى ت عياع ماعع مان المقا  ا  ص ي ياع مان   -أ

لحط لاااا  القيااااع لتمايااااعل الم ج ااااتي  س ه اااا فى إلاااا  ع ا ااااى هااااذ  
  .المق  ا

مقاا  ا  يمباان  3فااي   لااى ت عيااع الق اا  القحمااي لقااعع أ باا  ماان  - 
لحط لااااا  لبااااا  القياااااع أن يقاااااو  بع ا اااااى ماااااعع مناااااا  والنجااااا   فياااااا  

مقاا  ا  أو ألاا  وفاا  هااذ  ال  لااى تطباا   3لتخ اايب مااععه  إلاا  
 محيه ال ق ا ال  سقى.

وفااا  جمياااع اا اااوال يقتبااا  النجااا   فاااي المقااا  ا  الم اااععا مااان  -ال
س ه اا فى إلاا  المقاا  ا  التمايعيااى شاا ط  لحت ااجي   الق اا  القحمااي

 ل   لى الم ج تي . 
يااى ل حيااى س لائ ااى العاخح( الااوا عا 35(   تقااعي  النقطااى ااولااي ماان الماا عا )6)

)م  حاااااى الع ا ااااا   القحيااااا (  القااااا ه ا ج مقاااااى –ال   اااااس   والمقحومااااا   
لن او والخ صى بع جى العبتو ا  لتصاس  محا  ا بنظ   ال  م   المقتمعا

 الت لي:
"ور وسلا و الباحو بلالوجةرلوك لريو االرباا  انوا ا بلمرتي و رهو
 ا بمرررررابسوا ا عةا ررررربسوراو رررررهو ابدكمررررريوت للررررربسو خدكمررررريو

خدكمررريوللسرررياوراو ررربوسعبكابررربو ررر وو-خدكمررريو تلررربعسو- بمرررابس
لب عيوراولةسيو عبكايو  و ا لةنو ىجةلواةلب عبسو ا ل  يوااعركو

البارحواجةرلور وسلرا و مربايو ا بلمرتي و ا  ليو المر و ا تلرك وار و 
و لو لبلوت ل و الم و ا تلك وا و الباح"ج

  (   إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن.3)
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كتمماب جامعممة جفمم ب المم اد  ب مم    ف مماح مركممز التحكممي  بكليممة        (5)
الحقمم ب بالجامعممة ) حممدج ذات طممابع خمماص(  اعتممماد  ئحتمم  الماليممة        

  اإلدارية.

 :القرار 
ى الم لياااى واهعا ياااى وامتمااا ع الائ ااامحااا  إنشااا    الموافقاااى قمممرر المجلمممس

)و ااااعا ذا  طاااا سع  جنااااو  الااااواعل ج مقااااى –لم باااا  الت بااااي  سبحيااااى ال قااااو  
 خ ص(.

  

( الم اردج  65اقتراح جامعة جف ب ال اد  ب     ضافة بفدي  بالمادج ) (2)
العليمما(  بالدئحممة الداخليممة لكليممة الطممب بالجامعممة )مرحلممة الدراسممات    

 . الخاصة بف ا  ا متحافات

 :القرار 
 على ما يلأ: الم افقة قرر المجلس

 حيااااى الطاااا  س لائ ااااى العاخحيااااى لالااااوا عا ( 65لماااا عا )إ اااا فى بنااااعين س  (1)
)م  حاااااى الع ا ااااا   القحيااااا ( والخ صاااااى بنظااااا    جناااااو  الاااااواعل ج مقاااااى

 وذلل محي الن و الت لي: اصمت  ن  
جتب و ررهورمررنو ال   رريوا رربوارر وجال رريو  تاررب وت   رر تو كترر ومرربوراو

واعالجو ىا   و+و  تاب و فاتو+و  تاب وإكةيدسلهج
 تاررب وت   رر تو كترر ومرربجتب و ررهورمررنو اابلدرريوا رربوارر وجال رريوإوحاو

 اعالجو ىا   و+و  تاب و فاتو+و  تاب وإكةيدسلهج

 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (6)   
 
س يس ب     ف اح مركز الخدمة العاممة  ختبمار   كتاب جامعة قفاج ال (7)

الممم اد  الخرسممافة ) حممدج ذات طممابع خمماص( تتبممع كليمم  ال فدسممة        
 بالجامعة  اعتماد الدئحة األساسية ل ا .

 :القرار 
م بااا  لإنشااا   وامتمااا ع الائ اااى اا   ااايى محااا   الموافقاااى قمممرر المجلمممس

ج مقاااااى        –الانع اااااى تتساااااع بحياااااه الخعماااااى الق ماااااى صختسااااا   الماااااواع والخ  ااااا نى 
 .ط سع خ ص( )و عا ذا لن ا ال ويل

 
قفممماج السممم يس ب مم    ف ممماح مركمممز دراسمممات الل مممة  كتمماب جامعمممة   (8)

 العربية  الترجمة يتبع  دارج الجامعة ك حدج ذات طابع خاص.
 :القرار 

إنشا   م با  ع ا ا   الحااى الق وياى والت جماى محا   الموافقاى قرر المجلس
 .(بو عا ذا  ط سع خ ص)لن ا ال ويل  يتسع إعا ا ج مقى
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( بالدئحمممة 17، 15كتممماب جامعمممة  سمممي ط  ب ممم   تعمممدي  الممممادتي  )   (9)
)مرحلمممة البكمممال ري س( يمممة لكليمممة الطمممب البيطمممر  بالجامعمممة الداخل

 بف ا  الساعات المعتمدج.
 :القرار 

( بتاا  يخ 622تصااوي  القاا ا  الااو ا ل  لاا  )محاا   الموافقااى قممرر المجلممس
( س لائ ااى العاخحيااى ل حيااى 17،  15ليت اامن تقااعي  الماا عتين ) 31/1/6112

بنظااااا   ال اااااا م    ج مقاااااى أ ااااايول )م  حاااااى السبااااا لو يول(–الطااااا  البيطااااا ل 
 .المقتمعا
 

 سي ط  جراح تعدي  بالدئحة الداخلية لكلية الحاسمبات  جامعة  اقتراح (11)
  المعل مات بالجامعة )مرحلة الدراسات العليا(.

 :القرار 
 :يلأ ماعلى  الم افقة مجلسقرر ال

( الااوا عا س لائ ااى العاخحيااى ل حيااى 61( ماان الماا عا )11تقااعي  البنااع  لاا  )   -1
ال   س   والمقحوم   ج مقى أ يول )م  حاى الع ا ا   القحيا ( والخ صاى 

م ج ااتي ( قاا  ا  الع ا اا   القحياا  )تمايااعل بتقااعي  ط يقااى التقيااي  فااي م
 وت عيث تو يع الع جى بم  يحي:

 31 جى أمم ل ال نى ع% 
  71ع جى اصمت  ن الت  ي ل% 
    111إجم لي الع ج% 

مان   ا  مح  أن تطب  مح  الطا  الجعع والمحت قين س لع ا    القحي  باع   -6
   .6112/6115 الق   الج مقي

 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن    -3
 

خيمر لزراعمة الكبمد(    كتاب جامعة  سمي ط ب م    ف ماح )مركمز مصمر ال      (11)
جحمى الجمامعأ للكبمد بالجامعمة     ا) حدج ذات طابع خماص( بمست مفى الر  

  اعتماد  ئحت  المالية  اإلدارية  .
 :القرار 

 أى ال اااايع اا اااات ذ الااااعبتو  الم تشاااا   محاااا   الموافقااااى قممممرر المجلممممس
والااذل ياانص محاا  "أنااه ص يجااو  لحو ااعا القاا نوني ساا لمجحل اامحاا  لحج مقاا   

ع الخاااا ص إنشاااا   و ااااعا أخاااا ى ذا  طاااا سع خاااا ص  يااااث أن ذلاااال ذا  الطاااا س
التن يذياى لقا نون تنظاي  الج مقا    لاا   ىمحياه فاي الائ ا ُناصيتقا  ب ماع ما  

مااان أن الو اااعا  ذا  الطااا سع الخااا ص لاااا  ا اااتقال مااا لي  1276ل ااانى  22
عا ل".   وا 
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ليمة لبرفمام    اقتراح جامعة  سي ط ب م    جمراح تعمدي  بالدئحمة الداخ     (16)
( بكلية اآلداب بالجامعة بف ا  التعلي  المفتم ح  الدراسات اإلسدمية)

 )مرحلة الليسافس( بف ا  الساعات المعتمدج.
 :القرار 

 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس
لب عريوو-  مربسو سمرال سيواوالةسريو بك حوتعكيدواباالئ يو اك  ةسيوال درب  و  اكوو-1

 ةيو اةسمبدناولدظب و امبجبسو ا عت كةوجرميا ولدظب و اتعةس و ا فتاحو    

وإلك  و ال   و ااق  تو االق و هوخذ و ا أ و-2  
اقتراح جامعة عي   مس ب    تح ي  مركمز  بحماا البفكريماس  لمى      (13)

مركز عدي  مراة السكر  السمفة بمست فيات الجامعمة علمى    ي م     
 تابعا ماليا   داريا  ففيا لمست فى الدمرداش .

 :القرار 
إلا  م با   "أس ا ث البنب يا ل"ت ويا  م با   محا  الموافقاى قرر المجلس

محا  أن يظا   ماين شامل سم تش ي   ج مقاى "ماال أم اب ال ب  وال منى"
عا ي  وفني  لم تش   العم عاش   .ت سق  م لي  وا 

كتمماب جامعممة عممي   مممس ب مم    صممدار الدئحممة الداخليممة للبرفممام          (12)
  المعاهممد الففيممة للتمممرية ممم  المع ممد للحصمم   علممى دبلمم   التكميلممأ

 الففأ للتمرية الملحب بكلية التمرية بالجامعة.
 :القرار 

 على ما يلى:الم افقة  قرر المجلس
 لائ اى العاخحياى المو اعا لحمق هاع ال نيااى الاوا عا س( 3تقاعي  ناص الما عا ) (1)

لحتمااا يب والخ صااااى س لمقااااع ال نااااي لحتمااا يب المح اااا  سبحياااى التماااا يب 
ل اا   ج مقا ى ماين شاامل سما  ي اام  بد ا فى عبحاو  التماا يب الت ميحاي وا 

 الائ ى العاخحيى لحب ن مج الت ميحي في التم يب بذا  الائ ى.
  إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (6)

اقتممراح جامعممة عممي   مممس ب مم    جممراح تعممدي  بالدئحممة الدراسممية       (15)
ريممة بقسمممأ الل ممة ا فجليزيممة   لبرفممامجأ الترجمممة التحريريممة  الف  

 الفرفسمممية بالدئحمممة الداخليمممة لكليممممة األلسممم  بالجامعمممة )مرحلممممة      
 الليسافس( بف ا  الساعات المعتمدج.

 :القرار 
 :يلأ ماعلى  الم افقة قرر المجلس

لب نااا مجي الت جماااى الت  ي ياااى وال و ياااى  المقعلاااى الائ اااى الع ا ااايى امتمااا ع   -1
بحياى اال ان ج مقاى س س لائ ى العاخحياى   ن يىسق مي الحاى اصنجحي يى وال

 مين شمل )م  حى الحي  نل( بنظ   ال  م   المقتمعا.
 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -6
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اقتراح جامعة عي   مس ب     ف اح برفام  التذ ب ا دبى فأ الل مة   (12)

لمفتمم ح )مرحلممة  العربيممة بكليممة اممآلداب بالجامعممة بف مما  التعلممي  ا   
الليسممافس( بف مما  السمماعات المعتمممدج  م ممر ع الدئحممة الدراسممية     

 المقترحة ل .

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

ج مقااااى    إنشاااا   ب ناااا مج التااااذو  اصعباااا  فااااي الحاااااى الق ويااااى سبحيااااى ا عا     -1
بنظااا   التقحاااي  الم تاااو  )م  حاااى الحي ااا نل( بنظااا   ال ااا م    ماااين شااامل

 .لمقتمعا ا
ب ناا مج التااذو  اصعباا  فااي الحاااى الق ويااى سبحيااى ا عا  لالائ ااى الع ا اايى    -6

 .ج مقى مين شمل
بنظاا   التقحااي   تقااعي  الائ ااى العاخحيااى ل حيااى ا عا  ج مقااى مااين شاامل -3

 .سم  ي م  بذلل   الم تو  )م  حى الحي  نل( بنظ   ال  م   المقتمعا
 

اجسممتير فممى الدراسممات    ف مماح برفممام  المكتمماب جامعممة حلمم ا  ب مم   (17)
   ئحت  الدراسية .فادب بالجامعة كلية السياحة  الفالمتحفية ب

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

بحيااى ال اي  ى وال ناا ع   ج ااتي  فاي الع ا اا   المت  ياى سإنشا   ب نا مج الم   -1
   .ج مقى  حوان

 .تي  في الع ا    المت  يىب ن مج الم ج ل الع ا يى الائ ى -6
سما  ي ام   تقعي  الائ ى العاخحياى ل حياى ال اي  ى وال نا ع  ج مقاى  حاوان   -3

 .بذلل  
 

كتمماب جامعممة المفيمما ب مم    صممدار الدئحممة لكليممة السممياحة  الففممادب   (18)
 بالجامعة )مرحلة البكال ري س( .

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

)م  حاااااااى  ج مقاااااااى المنيااااااا ل حياااااااى ال اااااااي  ى وال نااااااا ع   عاخحياااااااىال الائ اااااااى   -1
 . 6113/6112امتس  ا من الق   الج مقي  السب لو يول(

 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -6
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كتاب جامعمة المفيما ب م   م مر ع الدئحمة الداخليمة لكليمة السمياحة          (19)

 دكت راه(. –) ماجستير  الدراسات العليا  ة الففادب بالجامعة مرحل
 :القرار 

 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس
الائ ى العاخحيى ل حيى ال ي  ى وال نا ع  ج مقاى المنيا  م  حاى الع ا ا   القحيا     -1

  6112/ 6113امتس  ا من الق   الج مقي  عبتو ا ( –)م ج تي  

 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -6
 
( 1( ممم  المممادج ) 7جامعممة المفيمما ب مم   تعممدي  البفممد رقمم  )     كتمماب  (61)

( سبالدئحممة الداخليممة لكليممة الصمميدلة بالجامعممة )مرحلممة البكممال ري    
  الخاصة بالم اد التأ تدرس بقس  الميكر بي ل جيا.  

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

ى ل حياااى الصااايعلى ( س لائ اااى العاخحيااا1( مااان المااا عا )7تقاااعي  البناااع  لااا  )   -1
( والخ صااى ساا لمواع التااي تااع ل سق اا  ل)م  حااى السباا لو يو  ج مقااى المنياا 
 -ليصس  مح  الن و الت لي: الميب وويولوجي 

واو م و ا سل ابيااالسب:و7لدكو 
 :يع ل الق   المواع ا تيى

ووو ا سل ابيااالسبوا ال يو اعب يوا الفيةسبسو-وووووو
و:ةو بتسيا دظ و الم وتك  نو ا بكووووووو
  اابثااالسبو-وووووو

 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -6
 
كتماب السمميد األسمتاذ الممدكت ر فقيمب  طبمماح مصمر ب مم   طلمب  عطمماح       (61)

الفرصممة ألطبمماح  طبيبممات  زارج الصممحة للتسممجي  للدراسممات العليمما       
 )الدبل    الماجستير( حيا    بعة الجامعمات تمرفة ا سمتجابة ل مذا    

 الطلب .

 :القرار 
% محا  االا  مان ماعع 31 محا  تخصايص ن اسى الموافقى قرر المجلس
ماان أطسا   و ا ا الصاا ى لحت اجي  لحع ا اا   القحيا ، وت قياا   المقباولين لحت اجي 

 ل نون المجحل الطبي المص ل لتع ي  أ ب  معع ممبن من ااطس  .
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لع ممى لمم اد الفمرب    اقتراح جامعة الفي   ب    رفمع درجمة الف ايمة ا    (66)

درجة( للمقرر ال احد بالدئحمة الداخليمة   111درجة( لتصبح )61األربع م  )
 لكلية دار العل   بالجامعة )مرحلة الليسافس( .

 :القرار 
 .:مايلىعلى الم افقة  قرر المجلس

ع جااى( لتصااس  61 فااع ع جااى النا يااى القظماا  لمااواع ال اا   اا وااع ماان )   -1
ج مقااى - ااع س لائ ااى العاخحيااى ل حيااى عا  القحااو  ع جاى( لحمقاا   الوا111)

 .)م  حى الحي  نل( ال يو 
تقعي  الائ ى العاخحيى ل يى عا  القحو  ج مقاى ال ياو  )م  حاى الحي ا نل(  -6

 .سم  ي م  بذلل 
 

( مممم  الدئحمممة 3كتممماب جامعمممة اإلسمممكفدرية ب ممم   تعمممدي  الممممادج )  (63)
الملحقممة بالدئحممة الداخليممة الداخليممة لبرفممام  الصمميدلة اإلكليفيكيممة  

 لكلية الصيدلة الخاصة بتحديد بدح اد ار التخري بالجامعة . 

 :القرار 
 .:مايلى على الم افقة قرر المجلس

( ماااان الائ ااااى العاخحيااااى لب ناااا مج الصاااايعلى اه حينيبيااااى 3تقااااعي  الماااا عا ) (1)
المح قااااى س لائ ااااى العاخحيااااى ل حيااااى الصاااايعلى الخ صااااى بت عيااااع بااااع  اعوا  

 -لتصس  مح  الن و الت لي:بج مقى اه بنع يى التخ ال 
كا وياديررراو  لررردو ا بسرررتاوكا ومرررلت ل و  لررردو الررري اوكا ويدررربي و

و  لدو ا    اج
 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  (6)

 
كتممماب جامعمممة اإلسمممكفدرية ب ممم    صمممدار الدئحمممة الداخليمممة لكليمممة  (62)

 السياسية بالجامعة.   الدراسات ا قتصادية  العل  

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

بج مقاااى الائ ااى العاخحياااى ل حيااى الع ا ااا   اصلتصااا عيى والقحااو  ال ي  ااايى    -1
 الع ا    القحي (. -اه بنع يى لم  حتي )السب لو يول

 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -6
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يد ب مم    صممدار  ئحممة داخليممة جديممدج لكليممة   اقتممراح جامعممة ب رسممع  (65)

 العل   )مرحلة البكال ري س( بف ا  الساعات المعتمدج.  

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

)م  حاااااى  بج مقاااااى باااااو   اااااقيع جعياااااعا ل حياااااى القحاااااو العاخحياااااى الائ اااااى ال  -1
 .السب لو يول( بنظ   ال  م   المقتمعا

 .ل الا   في هذا الشأن إصعا  الق ا  الو ا     -6
 
( 2كتاب جامعة ب رسمعيد ب م   تعمدي  فمص الفقمرج )ح( مم  الممادج )        (62)

 الدراسممات العليمما(يممة لكليممة العلمم   بالجامعممة )مرحلممة  بالدئحممة الداخل
 بف ا  الساعات المعتمدج . 

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

س لائ اااى العاخحياااى ل حياااى الاااوا عا ( 2تقاااعي  ناااص ال قااا ا ) ( مااان المااا عا )  -1
 )م  حى الع ا    القحي (بنظ   ال  م   المقتماعا بج مقى بو  قيع القحو 

 لتصس  مح  الن و الت ل :
" هو بعسو ا ماحوسلا واةك  نو  ليو اتمرليدو رهورتو ر و ا لر   سو اترهووووووووو

هولردو ر ةو محو يببوا  تي وجةلو ىكثر واعوت تمرحوجرككو امربجبسو ا عت ركةو ر
 ا لةاايواة لالوجةرلوو11  و   سو ا ماحوا  وجككو امبجبسو ا عت كةو ل

 اكلةا واتك دول ستو ا  باعسوامبجبتببو هو مبحو ا عكلو افلةهوا ك دو رهو
اارريو ىااررلوارجةررلو عرركلوس لرردوجةسرر و ررهوب مرربحو ا عرركلو ات  ك ررهو لرر و ا  

 ور ررر و ررر و ا رررا كول سرررتو ا  رررباعسوامررربجتيب بواس لررر واةرررك  نو  تسرررب و لررر و
 ا ؤخةرريولرركسالوجرر و لرر  و ا مرراحويررت و اتمررليدو سرر واعرركو ا  لرريو لةررنو المرر و

و ا  ت وا جت بكو لةنو اكةسي"وج
 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -6 
 

بف مممما ب مممم    ف مممماح برفممممام  األد يممممة البيطريممممة   كتمممماب جامعممممة (67)
   البي ل جية بكلية الطب البيطر  بالجامعة.

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

 ىإنشااااا   ب نااااا مج سبااااا لو يول القحاااااو  الطبياااااى البيط ياااااى )ااعوياااااى البيط يااااا   -1
 والم ت   ا  البيولوجيى( سبحيى الط  البيط ل ج مقى بنا .

 والم ت   ا  البيولوجيى( ى)ااعويى البيط يالائ ى الع ا يى لب ن مج   -6
خحياااى ل حياااى الطااا  البيطااا ل ج مقاااى بناااا  سمااا  ي ااام  تقاااعي  الائ اااى العا -3

 بذلل. 
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كتممماب جامعمممة طفطممما ب ممم   الدئحمممة األساسمممية لمست مممفى الجامعمممة   (68)
 التعليمأ العالمأ..  

 :القرار 
ج مقاااى طنطااا  محااا  الائ ااى اا   ااايى لم تشاا    الموافقااى لاا   المجحااال
  التقحيمي الق لمي.

   التعلمي   الطمدب بجلسمت     اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلمى ل مئ   **
 .    12/5/6112بتاريخ 

 :القرار 
امتماا ع م  اا  اجتماا م المجحاال اامحاا  لشاائون التقحااي   قممرر المجلممس 

 الت ليى: الق ا ا والذل يت من  12/5/6112والطا  بجح ته بت  يخ 
 

الف ر فأ مقترح ف ا   ق اعد قب   الطمدب الحاصملي  علمى    ال م ادج      (69)
عاممممة المصمممرية  مممما يعادل ممما )مممم  ال ممم ادات العربيمممة  الثاف يمممة ال

 6112 األجفبية(  ال  ادات الففية  ال  ادج الثاف ية األزهرية عما   
لدلتحاب بالجامعات الحك مية المصرية فمأ   6112 المتقدمي  لتفسيب 

  .6112/6115العا  الجامعأ 
 :القرار 

 على ما يلأ:الم افقة  قرر المجلس
و ببكةو اثبداسيو اعب يو ا ل  ي:ابادمايواةوراًع:و

أماااعاع الطاااا  ال  صاااحين محااا  الشاااا عا ي اااعع المجحااال اامحااا  لحج مقااا    (1)
)نظاااا    6112الث نويااااى الق مااااى المصاااا يى سشااااقبتيا  )ااعبااااي والقحمااااي( ماااا   

والمق   لبولا  بطاا  نظا ميين س لج مقا   ال بومياى نظ   لعي (  – عيث 
من ط ي  مبت  تن ي  القباول  6112/6115المص يى في الق   الج مقي 

س لج مقاا   والمق هااع، وذلاال فااي إطاا   ال ي  ااى الق مااى التااي تنتاجااا  العولااى 
اامحااا  اصمتسااا  ا  والمسااا عس اا   ااايى التاااي ا اااتق  محياااا  المجحااال و

و.القبوللحج مق   منع ت عيع اامعاع المق   لبولا  ونظ   ولوامع 
و تو   جبةو بويةه:

  لعي ( لحقبول سبحي   ومق هع  –تقحى ل   نوم ) عيث ت عيع أمعاع م
الج مق   ال بوميى المص يى في  و  ن سى أمعاع ب  نوم إل  

 إجم لي أمعاع الطا  ال  صحين مح  الث نويى الق مى المص يى.
  لعي ( لحقبول سبحي   ومق هع  –ت عيع  ع أعن  م تق  ل   نوم ) عيث

ص يق  ال ع ااعن  لحنظ   وس يث الج مق   ال بوميى المص يى 
القعي  في ب  لط م من متو ط آخ  ثاث  نوا  لح ع ااعن  

 لحقط م.
%( ماااان إجماااا لي مااااعع الطااااا  المقاااا   لبااااولا  بطااااا  51لبااااول ن ااااسى ) (6)

 6112/6115نظاا ميين س لج مقاا   المصاا يى ال بوميااى فااي القاا   الجاا مقي 
 اابين وفقااا   لنظااا   بطاااا  منت ماان ط يااا  مبتاا  تن اااي  القباااول س لج مقاا  

 التي تطب  نظ   اصنت    الموجه.اصنت    الموجه وذلل س ل حي   



  

-------------------------------------------------------------------------    11 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

 
 
ط لاا  ااوائاا  فااي شااا عا الث نويااى الق مااى المصاا يى  (311)يبااون تو يااع الااا  (3)

أعباااااااي( وفقااااااا    111 ي  اااااااي      111    محاااااااو     111) 6112مااااااا   
مان لواماع القباول الجا افاي  لحت تي  الم عع من و ا ا الت ويى والتقحي  ا تثن  ا  

 واهلحيمي المقمول با  منع تو يقا  مح  ال حي   والمق هع الج مقيى.
ال  صااااحين محاااا  الشااااا عا الث نويااااى الق مااااى المصاااا يى لااااا   الطااااا  لبااااول  (2)

)ف ن ي( من ط ي  مبتا  تن اي  القباول س لج مقا   والمق هاع سشاق  الحااى 
لح اع ااعنا  لااذ  ال حيا   طسق   )يى الج مق   المص  بحي   بسقب  ال  ن يى

ووفقاا    %( 25وسشاا ل أص يقاا  المجمااوم ال حااي لااع ج   الحااا   الثاثااى ماان 
 الج مقى وال حيى المقنيى.لألمعاع وال حي   التاي ي اععه  المجحال اامحا  لحج مقا   بنا    محا  موافقاى 

لااااا   ال  صااااحين محاااا  الشااااا عا الث نويااااى الق مااااى المصاااا يى الطااااا  لبااااول  (5)
)ألم ني( من ط يا  مبتا  تن اي  القباول س لج مقا   والمق هاع سشاق  الحااى 

لح ع ااعنا  لااذ  ال حيا    طسق   )بسقب بحي   الج مق   المص يى االم نيى 
ووفقاا    %( 25وسشاا ل أص يقاا  المجمااوم ال حااي لااع ج   الحااا   الثاثااى ماان 

بنا    محا  موافقاى   لألمعاع وال حي   التاي ي اععه  المجحال اامحا  لحج مقا    الج مقى وال حيى المقنيى.
وابادمايواة ببكةو اثبداسيو ىقخ  ي:وثبدسًب:و

ال  صااحين محاا  الشااا عا الث نويااى اا ه يااى ماان ط ياا  الطااا  قبااول ي اام  س
الج مقا   المصا يى بحيا   ي  القباول س لج مقا   والمق هاع فاي سقاب مبت  تن 

حيااااا   التاااااي ي اااااععه  المجحااااال اامحااااا  ال بومياااااى وفقااااا   لحشااااا ول وااماااااعاع وال 
محاا  لبااول  محااى الث نويااى  بناا    محاا  موافقااى الج مقااى وال حيااى المقنيااى لحج مقاا  
 .اا ه يى با 

وابادمايواة ببك سو افدسي:وثباثًب:و
 :ج ول  لو لتحوتدميلو اللالوابالب عبسوا ا عبخكو(  1)

  نظااا  6112لباااول الطاااا  ال  صاااحين محاااي الشاااا عا  ال نياااى مااا   
  اماي  –صن مي "شقسى ت مي  أث  "  –صن مي  -الثاث  نوا  )تج  ل 

مو اااايقي( وبااااذا الطااااا  ال  صااااحين محااااي عبحااااو  المق هااااع ال نيااااى فااااو   -
المتو طى )نظ   الث نويى    انت ن( وعبحاو  الماعا ل ال نياى )نظا   الخمال 

سبحياا   ومق هااع الج مقاا   المصاا يى التااي تقباا  هااذ   6112 اانوا ( ماا   
حشاااا ول    لوفقاااا 6112/6115فااااي القاااا   الجاااا مقي   ماااان الطااااا  ال ئاااا 

 وال واسط الت ليى:
 ات بسرريو" اكةسرربسو اتررهولبرربوو– ررتبوارربحو اللررالوالةسرربسو لبجرربسو  اتلررب ةووو-

و- امررسب يوا افدرربكاوو- اق  جرريوو– ات بسرريو اداجسرريوو- ررعحوتعةررس و درره"و
 بثرب وو–لسريو افدرا و اتللسو– ابدكميوو- ات   أوو- ا ك يو علت بجسيو

 اتعةس و الردبجهاوابالب عربسو ا لر  يوجةرلورمربنوو- افدا و ال يةيوو–
 اتاق تو الغ   رهو رتو   جربةو ا ر ا و اترهوترد وجةيبربو اةرا ئبو اك  ةسريو

وابذهو اكةسبسوا اتهو دببورك ءو  تاب  سو الك  سولدلبحوااعأو اكةسبسج
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و
و
و
و
يو افدسرريودظررب و اررثال وسمرر بواةلررالحو ا بلررةي وجةررلو ا ررببك سو اثبداسرروو-

لرردبجهو ررعايوو–تلررب توو–مرردا سواعرركو سجك كسرريوت للرربسو لرردبجهو
%وجةرلو ى ردو ر و77 امرسللاوا ل رادوك لربسو–ق  جهوو–ت  س و بثب و

 ل ادو ا ا كو ادظ  يو ل و هو ببكةو اركلةا و افدرهواباتلرك وارأا   ب وإارلو
لةسربسوا عبخركو لتحوتدميلو اللالوابالب عبسوا ا عبخكواالات رباولراعأو

سمر بواةلرالحو ا بلرةي وجةرلوكلةرا ول ربو الب عبسو ا لا سيو ا ل  يجو
 ا عبخكو افدسيو دظب و اثبداسيو+ومدتب اواكلةا و ا رك  نو افدسريو ا تلك ريو

%و أكث و ر و ا ل رادوو77 دظب و ا  نومدا سواعكو سجك كسياوا ل ادو
  ب وإارررلو لترررحو اكةررهواةرررك لبسو ررهو رررببكةو اررركلةا و افدررهواباتلرررك واررأا و

تدمررريلو اللرررالوابالب عررربسوا ا عبخررركواالات رررباولررراعأولةسررربسوا عبخررركو
و الب عبسو ا لا سيو ا ل  يج

ا  لرررتوإارررلو لةرررنو رررئا و ا عبخررركو اعباسررريو ا بلررريوا سك  ةو ا  لق ررريووووو
اةتعةس و افدهولاق  ةو اتعةس و اعباهولدو س بوي لر واةدظر و رهو ركبوتلليرلو

عءو الرررالحواالات رررباوابا عبخررركو اعباسررريوذارررنو ررر وجك ررر وجدررركوتلرررك وخرررؤو
وا ا تامليو اتباعيوااق  ةو اتعةس و اعباهج

ت ررككو ىجررك كو ا لرر  و لاابرربو رر و  ةرريو ا ررببك سو افدسرريوالةسرربسووو-
%و17 الب عبسو ا ل  يو اتهوتللدوخذهو افئيو  و الالحولدمايو

 ررر وإل رررباهو ىجرررك كو ا لررر  و لاابررربولبرررذهو اكةسررربسو ررر و  ةررريو
يو اعب ررريو ا لررر  يو  س ررربوجرررك ولةسررربسو ات ررر  أوا اتعةرررس و اثبداسررر

 الرردبجهوابجتاررب ور وخررذهو اكةسرربسو بئ رريورمبمررًبوجةررهو ا ررببك سو
 افدسرريوا ةرريورجررك كو اثبداسرريو اعب رريو ا لرر  ةوابررباجواا يرر وسلررا و
ثةثررهوخررذهو ادمررايواة ررببك سو افدسرريو دظررب و ا  ررنومرردا سواعرركو

ب و اثبداسيو+ومدتب اوا اثة و سجك كسياواكلةا و ا عبخكو افدسيو دظ
 ااب هوسلرا والرالحو ا رببك سو افدسريودظرب و ارثال ومردا سجوا رت و
ت كيكو ا كو ىكدلواةللالوا لًبواألجك كو ا ل  و لااببواكدو ئيو  و

 خذهو افئبسج

يررت وت تيررحو الررالحو ا تلررك ي وا لتررحو اتدمرريلوات كيرركو رر وسللرردووو-
كيكو ا ركو ىكدرلواةللرالو دب ولاعأولةسبسوا عبخكو الب عبسوات 

ووووالرردولةسرريوراو عبرركواكرردودررادو ررببكةو دسرريوجةررلو رركهو ررهوارراءو
و بويةه:

أ سقيى مجموم الع ج   ال  ص  محيه الطاا  فاي شاا عاتا  ال نياى  )أ( 
 الن ج ين فيا .

 ت تي   غس   الطا . ) ( 
%  اااا ل ى  11اامااااعاع المقاااا  ا لاااااذ  ال ئاااا   ماااان الطااااا  )ن ااااسى  )ال( 

 .الذب (
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عوسعتلرر وت  ررسبو الررالحو ا بلرررةي وجةررلوكلةررا و ا عبخرركو افدسررريووو-

اةت   أواكلةرا و ا عبخركو افدسريو الر سيو" رعايو دسربسوت ر  أ"و
إاررلوإ رركبولةسرربسو ات رر  أوابالب عرربسو ا لا سرريو ا لرر  يو لرراًعو
دببئسًبوإعواعركورك ئبر ولدلربحو  تارب  سو اللرالو اترهوتعلركواباكةسربسو

لةا ئ بررربو اك  ةسررريجوا رررهو باررريوجرررك ودلررربحوا ا دلرررا وجةيبررربو
 الباحوراو الباايو هوخذهو ع تاب  سويرت وتلليرلو ر    تو ا لةرنو

،وو22/17 ىجةررررررلواةلب عررررررربسو الرررررربك   وللةمرررررررتس ولترررررررب   و
  وي غرحو ر و الرالحو ارذي وتكةي و ا تا دي وو21/11/2712

ك  رردو ا مت ررفسبسوارر ويلترربقا و  تاررب  سو الررك  سولدلرربحواباع رردو
جر ول  رلو الب عريو اب ر ةواباتدمريلو رتواق  ةو الر يووب عسي ال
  لرريو اتلررك واة لررالوجةررهو ارركلةا و افدررهو ات للررهو ررد ب واو

 جووا ا عبكلواةالباا  انو اتلدهو  و ا لةنو ىجةلواةلب عبس

جررك و اتليرركوابات لرر و اررذتوك مرر و الباررحو ررهو ا ررببكةو افدسرريووو-
 اتعةررررس وو- ات بسرررريوو– الرررردبجسيوجدرررركو لاارررر والةسرررربسو  ابدكمرررريو

 الرررردبجهاوابالب عرررربسو ا لرررر  يوا لررررًبواة رررر ا و اتررررهوساررررعببو
 ا لةررنو ىجةررلواةلب عرربسوجةررهو جتاررب ور و الباررحويلرركرو اك  مرريو

واباف  يو سجك كسيوراو ىااهجواذانوجك و ا عحو اتباسي:
 شقسى مق م  بيولوجيى: تقب  سبحي   ال  امى. *  
  ا ث   وبحي   ال نون التطبيقيى سقع شقسى ت مي  ا ث  : تقب  سبحي  *  

 النج   في اختس  ا  القع ا .
 لالو الالحو ا  ميورا ئدو ا ببك سو افدسريودظرب و ارثال ومردا سووو-

ا ا  ررنومرردا سوا لررًبواةت تيررحو ا  ررككو رر واق  ةو ات بسرريوا اتعةررس و
اباكةسبسو الب عسيو اتهوتللردوخرذهو افئريو ر و الرالحو مرتثدبًءو ر و

ولالو الغ   هوا س ةس هو ا ع الولببجو ا جكو ال
وج ول  لو ا مباليو ا  لق ي:واو2 

 لالو الالحو ادبل ي و هول ستو  ت بدبسو ا مباليو ا  لق يو هووو-
دفررنوجررب ورك ءو ع ت بدرربسو رر و ا بلررةي وجةررلو  ا عبخرركو افدسرريو
 اتلب  رررريوادظبئ خررررب،وا ا عبخرررركو افدسرررريو اتلب  رررريو ررررعايو الرررربدا و

ةسررربسو  اتلرررب ةواباف  ررريو اثبدسررري،وا ا لرررااواباف  ررريوادظبئ خرررباوال
و2712/2717 ىااررلاوابالب عرربسو ا لرر  يو ررهو اعررب و الررب عهو

و عدتمبحو ا ال اجو–ا لبوادظب هو اك  ميو  عدتظب و
 لالو الالحو ادبل ي و هول ستو  ت بدبسو ا مباليو ا  لق يو هووو-

عبخرركو افدسرريودفررنوجررب ورك ءو ع ت بدرربسو رر و ا بلررةي وجةررلو  ا 
 الررردبجسيوادظبئ خرررب،وا ا رررك  نو افدسررريو اق  جسررريودظرررب و ا  رررنو
مرردا ساوالةسرربسو  ابدكمرريواباف  رريو سجك كسرريو،وا اق  جرريواباف  رريو

و2712/2717 اثبدسررياوابالب عرربسو ا لرر  يو ررهو اعررب و الررب عهو
وللالحودظب يي ج

و
و
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وج ول  لو ا مباليو ا ا كة:واو2 

 هول ستو  ت بدبسو ا مباليو ا ا كةو رهوو لالو الالحو ادبل ي وو-
دفررنوجررب ورك ءو ع ت بدرربسو رر و ا بلررةي وجةررلوكلةررا و ا ررك  نو
 افدسررريو اتلب  ررريودظرررب و ارررثال ومررردا سوالةسررربسو اتلرررب ةو اباف  ررريو

و2712/2717 ىااررلاوابالب عرربسو ا لرر  يو ررهو اعررب و الررب عهو
و عدتمبحو ا ال اجو–ا لبوادظب هو اك  ميو  عدتظب و

 لالو الالحو ادبل ي و هول ستو  ت بدبسو ا مباليو ا ا كةو رهووو-
دفررنوجررب ورك ءو ع ت بدرربسو رر و ا بلررةي وجةررلوكلةررا و ا ررك  نو
 افدسررريو  اق  جسررريو،و الررردبجسيو،و الررردبجسيو رررعايوتررر  س و بثرررب او
دظررب و اررثال ومرردا سوالةسرربسو  اق  جرريواباف  رريو ىااررلو،و ابدكمرريو

اباف  يو ىاالاوابالب عبسو ا ل  يو هواباف  يو سجك كسيو،و بثب و
وللالحودظب يي جو2712/2717 اعب و الب عهو

 مت    و اع دوالا جكو اللالو ى  بو ا ع الولببوجدكو لالوخذهو افئبسوواو2 
ما ءوجر ول  رلو لترحوتدمريلو اللرالوو  و الالحوابالب عبسو ا ل  ي

وجا ا ا كةو-وابالب عبسوا ا عبخكوراوج ول  لو ا مباليو  ا  لق ي
و  اعًب:وابادمايواة ببك سو اثبداسيو اعب يو اع بسيو ا عبكاي:

يبااون لبااول الطااا  ال  صااحين محااي الشااا عا  الث نويااى الق مااى المق علااى ماان  
س لج مقااا   المصااا يى فاااي  6112والمتقاااعمين لتن اااي   6112الاااعول الق وياااى مااا   

 وفق   لح واسط الت ليى: 6112/6115الق   الج مقي 
ال  سقى الص ع ا في والق ا ا  الو ا يى التأ يع محي ل ا ا  المجحل اامح  لحج مق      -1

هاااذا الشاااأن والمت ااامنى أناااه يشااات ل لقباااول أو ا  الطاااا  تقاااعي  الم اااتنع الاااذل ي ياااع 
محااي الشااا عا اهل مااى الشاا ميى لحط لاا  وولااي أماا   فااي البحااع ال  صاا  منااا  الط لاا  

ي المعا التي تمن  الشا عا محي أ   ا  وذلال مان خاال الث نويى أثن   فت ا الع ا ى ف
تقااعي  إل مااى فقحيااى موثقااى ماان الم تشاا   الثقاا في المصاا ل أو ماان ال اا   ا المصاا يى 
س لعولاااى الم ن اااى، أو جاااوا   ااا   مو ااا    ساااه تاااوا يخ الاااعخول والخااا وال خاااال فتااا ا 

 .الع ا ى أو شا عا ت  ب   مو     با  توا يخ العخول والخ وال
الشااااا عا  ال  صااااحين محااااي المصاااا يين ت ااااعع مااااعع ااماااا  ن المخصصااااى لحطااااا     -6

ماان الااعول الق ويااى لحقبااول فااي الج مقاا   والمق هااع الق ويااى الث نويااى الق مااى المق علااى 
المص يى محا  أ ا ل الن اسى الم ناى وهاي: )ن اسى ماعع الطاا  المتقاعمين ال بوميى 

م ويااى إلا  إجما لي أماعاع الطااا  لحقباول مان  محاى با  شااا عا ث نوياى م ماى مق علاى 
ماان  محااى الشااا عا بطااا  نظاا ميين س لج مقاا   ال بوميااى المصاا يى المقاا   لبااولا  

 (.في ن ل الق   الث نويى الق مى المص يى
 



  

-------------------------------------------------------------------------    17 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

 
 
 

وا ت و مبلببوا لًبوا بويةه:
ياات    اا   ن ااسى مااعع المتقااعمين ماان شااقسى القحمااي ل اا  شااا عا ث نويااى م مااى  -

أمعاع الطا  المق   لبولا  بطا  نظ ميين من  محى م ويى مح   ع  إل  
الشا عا الث نويى الق مى المصا يى الق ا  القحماي. مثا ل: إذا با ن ماعع الطاا  

ط لااا  وماااعع  1111المتقاااعمين مااان شاااا عا ث نوياااى م وياااى فاااي شاااقسى القحماااي 
الطا  المق   لبولا  بطا  نظ ميين مان طاا  الث نوياى الق ماى المصا يى 

 %.111562312ط ل  ت ون الن سى الم نى  25111لقحمي الق   ا
يت       ن سى معع المتقعمين من شقسى ااعبي ل ا  عولاى م وياى محا   اع   -

إل  أمعاع الطا  المق   لبولا  بطا  نظ ميين من  محى الشاا عا الث نوياى 
 الق مى المص يى الق   ااعبي.

شا عا  الث نوياى الق ماى المق علاى يبون إجم لي مجموم الن   الم نى لجميع ال -
%. وف    لى ب ن إجم لي مجموم الن   الم نى لجميع 5الق ويى ص يق  من 

% يت   فع الن سى الم ناى ل ا  2% مثا 5الشا عا  المق على الق ويى أل  من 
( ليصاااس  إجمااا لي مجماااوم الن ااا  الم ناااى 1165أل ) 5/2عولااى س ااا وا  فاااي 

%. وهااو ااماا  الااذل ي ااتوج   اا و ا 5ق ويااى لجميااع الشااا عا  المق علااى ال
 تن ي  الشا عا  الث نويى المق على الق ويى مجتمقى في ول  وا ع.

يت  ت عيع معع اام  ن المت  ى ل   شا عا من أنوام الشا عا  الث نويى الق مى  -
الق ويى المق على مح   اع  فاي با  بحياى أو مقااع س ا   الن اسى المخصصاى 

اام  ن المق   لبولا  من  محى الث نويى الق مى المصا يى ل   شا عا في معع 
فاااي بااا  بحياااى أو مقااااع ماااع ماااع  جبااا  ب اااو  اامااا  ن إلااا  القاااعع الصااا ي  

 اامح .

أص يقاا  مااعع ااماا  ن المت  ااى لقبااول  محااى باا  شااا عا ث نويااى م مااى مق علااى  -
 م ويى من مب ن وا ع في ب  بحيى أو مقاع.

شاااا عا ث نوياااى م ماااى مق علاااى م وياااى بمجموماااى يااات  التن اااي  باااين  محاااى بااا   -
من صحى     ال غس   والمجموم وفي  و  معع اام  ن المخصصى ل محى 

 ب  شا عا منا .

يات   م وياىمق علاى ث نويى م مى ط ل  في أل شا عا  21في   لى تقع  معع يق  من    -3
 - 6ناع الماذبو ا أماا  فاي ب –تطبي  لواماع   ا   الن اسى المخصصاى ل ا  شاا عا 

ص يقاا  ماان  الق ويااىالمق علااى الث نويااى الق مااى وسشاا ل أن يبااون ال ااع ااعناا  لحشااا عا 
% لقط ما   الطا  وطا  اا ان ن والصاايعلى والقااال الطبيقاي والطا  البيطاا ل 25

% لقط ما   الانع ااى 21واصلتصا ع والقحاو  ال ي  اايى واهماا  وا ثا   وص يقاا  مان 
الجميحى مما  ا وفاي  او  ماعع ااما  ن المخصصاى وال   س   والمقحوم   وال نون 

 لن ل الشا عا.
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 س لن سى لحشا عا الث نويى الق مى ال قوعيى :   -2
 الموافقى محي م  يحي: ( أ)

إلا   اصمتعاع س صختس   ألت صيحي منع      المجموم اصمتسا  ل   -
لحشااا عا الث نويااى ال ااقوعيى منااع القبااول سمل  اا   التقحااي  الجاا مقي 

 .6112/6115ي المص يى بعأ  من الق   الج مقي والق ل
مناااع  يااات  ا ت ااا   المجماااوم اصمتسااا  ل لحشاااا عا الث نوياااى ال اااقوعيى  -

القبااول سمل  اا   التقحاااي  الجاا مقي والقاا لي المصااا يى وفقاا   لحجاااعول 
 الت لي:

و اعب و الب عه
دمايو
  ت ب و
و ا ك مي

دمايو
  ت ب و
و الك  س

و%27و%77وا2712 تدميلووو2712/2717
و%27و%77وا2717 تدميلوو2717/2712
و%27و%27وا2712 تدميلوو2712/2717
و%27و%27وا2717 تدميلوو2717/2711

 تدمرررريلوو2711/2712لرررركءً و رررر وجررررب و
واوا بواعكه2711

و%77و77%

ال م   لحطا  الاذين  صاحوا محاي الشاا عا الث نوياى الق ماى ال اقوعيى  (  )
 باااا  الااااوطني لحقياااا ل ولاااا  ياااالعوا امت  ناااا   القااااع ا  ماااان ط ياااا  الم

والتقوي  س لممح اى الق وياى ال اقوعيى خاال ماعا  صاولا  محا  الث نوياى 
س لتقع  ساأو الا  إلاي مبتا  التن اي  سقاع أعائاا  اختسا  ا  القاع ا  مان 
ط ياا  ن اال الم باا  وت قياا  الن ااسى المطحوسااى لحقااع ا  فااي ماا   التقااع  

صولا  محا  لمبت  التن ي ، وس ع ألصي م م ن ع ا ي ن سقع م    
الشااااااا عا الث نويااااااى،  مااااااع اص ت اااااا ا باااااان ل الشااااااا عا الث نويااااااى الق مااااااى 
ال قوعيى التي  صحوا محيا  من لب . أم  الطا  الذين  ب  أن أعوا 
اختس  ا  القاع ا  خاال ماعا  صاولا  محا  الث نوياى الق ماى ال اقوعيى 
وتقاااعموا لمبتااا  التن اااي  ساااأو الا  مااا    صاااولا  محااا  الشاااا عا وتااا  

ي ا  إلاا  الج مقاا   والمق هااع المصاا يى فااا ي اا  لااا  التقااع  ماا ا ت شاا
أخاا ى إلاا  مبتاا  التن ااي   تاا  لااو أماا عوا أعا  هااذ  اصختساا  ا  ماماا  

 ب ن  نت ئجا  فيا . 
من الطا     ا تم ا  القم  سقوامع القبول ااخ ى المقمول با  منع لبول هذ  ال ئ   -5

 المص يى.ال بوميى س لج مق   
و
و
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و:وابادمايواة ببك سو اثبداسيو ىلدلسيو ا عبكاي: ب مبًو
ااجنبياااااى الث نوياااااى ا  شاااااا عاليباااااون لباااااول الطاااااا  ال  صاااااحين محاااااي 

س لج مقاا   المصاا يى فااي  6112والمتقااعمين لتن ااي   6112ماا   المق علااى 
 الت ليى: ح واسطل    وفق 6112/6115الق   الج مقي 

ال ا سقى الصا ع ا والقا ا ا  الو ا ياى    التأ يع محي ل ا ا  المجحل اامحا  لحج مقا   -1
في هذا الشأن والمت منى أنه يشت ل لقبول أو ا  الطا  تقعي  الم تنع الذل ي يع 

محاي الشاا عا اهل مى الش ميى لحط لا  وولاي أما   فاي البحاع ال  صا  مناا  الط لا  
ل ماان الث نويااى أثناا   فتاا ا الع ا ااى فااي المااعا التااي تماان  الشااا عا محااي أ   ااا  وذلاا

خاااال تقاااعي  إل ماااى فقحياااى موثقاااى مااان الم تشااا   الثقااا في المصااا ل أو مااان ال ااا   ا 
المص يى س لعولى الم ن ى، أو جوا      مو     سه توا يخ العخول والخ وال خال 

 .فت ا الع ا ى أو شا عا ت  ب   مو     با  توا يخ العخول والخ وال
المصاااا يين ال  صااااحين محااااي ااماااا  ن المخصصااااى لحطااااا  وتو يااااع ع ياااات عياااات     -6

الشا عا  الث نويى ااجنبياى المق علاى لحشاا عا الث نوياى الق ماى المصا يى محاي الن او 
 الت لي:  

اامااااا  ن التااااااي تخصاااااص لحطااااااا  ال  صاااااحين محااااااي  مااااااعع ت اااااعع  )أ(
% مان ااماعاع المقا   5الشا عا  الث نويى ااجنبيى المق على بن اسى 

نوياى الق ماى المصا يى فاي با  بحياى الث الشاا عا لبولا  من بين  محى 
 مقاع. وأ
تو يع اام  ن التي تخصص لحطا  ال  صاحين محاي با  ناوم مان  ) (

المتقعمين مان الطا  أنوام الشا عا  الث نويى ااجنبيى بن سى أمعاع 
مااان المتقاااعمين الطاااا  إلاااي إجمااا لي أماااعاع محااا   اااع  بااا  شاااا عا 

المق على وسش ل أص ت يع  ال  صحين محي الشا عا  الث نويى ااجنبيى
% مان إجما لي  51مان مح   ع  معع اام  ن المق  ا ل   شا عا 

 .المق على اامعاع المق  ا ل   الشا عا  الث نويى ااجنبيى
مباا ن وا ااع محااي مق علااى أجنبيااى ث نويااى أن يبااون ل محااى باا  شااا عا  )ال(

 اال  في ب  بحيى أو مقاع.
أو مقاااااع ياااات  مااااع  جباااا  ب ااااو  منااااع   اااا   ااماااا  ن ل اااا  بحيااااى  )ع(

 اام  ن إلي القعع الص ي  اامح .
)ها( يت  التن ي  بين  محى با  شاا عا بمجموماى من صاحى   ا  ال غسا   
والمجماوم وفاي  اعوع ماعع ااما  ن المخصصاى ل محاى با  ناوم مان 

 أنوام هذ  الشا عا .
ياات   أجنبيااىمق علااى ث نويااى ط لاا  فااي أل شااا عا  21فااي   لااى تقااع  مااعع يقاا  ماان    -3

 - 6المذبو ا أما  في بنع  –تطبي  لوامع      الن سى المخصصى ل   شا عا 
% 25المق على ااجنبيى ص يق  من الث نويى وسش ل أن يبون ال ع ااعن  لحشا عا 

لقط ماااا   الطاااا  وطاااا  اا اااان ن والصاااايعلى والقاااااال الطبيقااااي والطاااا  البيطاااا ل 
% لقط م   الانع ى 21وا ث   وص يق  من واصلتص ع والقحو  ال ي  يى واهما  

وال   ااااااس   والمقحوماااااا   وال نااااااون الجميحااااااى مماااااا  ا وفااااااي  ااااااو  مااااااعع ااماااااا  ن 
 المخصصى لن ل الشا عا.

ا تم ا  القم  سقوامع القبول ااخ ى المقمول با  منع لبول هذ  ال ئى من الطا     -2
 س لج مق   المص يى.
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ومبكمًب:و ا جكوجب ي:

هنع اااى البتااا ول  -حيااا   )الانع اااى اهل ت ونياااى سمناااوو ج مقاااى المنوفياااى بامتسااا    (1)
هنع ى الط لى سأ وان ج مقى أ وان( من ظ ا  –ج مقى ال ويل س ل ويل والتقعين 

عين فقااااط لحطااااا  الم ااااتجااخاااا ى لساااا لي بحياااا   الانع ااااى س لج مقاااا   المصاااا يى 
 التو ياااع الجا افاااي اماااعو خااا  ال ليااات  القباااول باااا  و  ،لح  لاااى اهمعاعياااى()الم شااا ين 

مناااا  إلااا  سااا لي بحيااا   الانع اااى س لج مقااا   المصااا يى الت ويااا   واهلحيماااي، ويااات  
لتقحيااااا  اصغتااااا ا  لحطاااااا  وفقااااا   لقواماااااع الت ويااااا  المنااااا ظ  ااخااااا ى أو القبااااال 

 .الم تجعين فقط )الم ش ين لح  لى اهمعاعيى(
  والت جمى ج مقى أ وان( الحا  -بحيتي )التخطيط القم اني ج مقى الق ه ا امتس    (6)

واهلحيماااي، ويااات  اماااع التو ياااع الجا افاااي و خااا  ال لبحيااا   ف ياااعا، ويااات  القباااول باااا  
الت وياا  منااا  محاا  ساا لي ال حياا   ااخاا ى س لج مقاا   ال بوميااى أو القباال وفقاا   

 لقوامع الت وي  غي  المن ظ .

ظ ا لساا لي بحياا   امتساا   بحيااى الطاا  س ه اام ميحيى ج مقااى لناا ا ال ااويل بحيااى مناا  (3)
الطاا  س لج مقاا   المصاا يى وياات  القبااول بااا  وفقاا   لقوامااع التو يااع الجا افااي وياات  
الت وياا  منااا  إلاا  ساا لي بحياا   الطاا  س لج مقاا   ااخاا ى أو القباال وفقاا   لقوامااع 

 الت وي  المن ظ  لحطا  الم تجعين فقط.

 سلا و اللالوالةسيو الدبسولب عيوجي و  نوجةلو اد او اتباه: -1

)ا عا ( س لج مقااا   المصااا يى يباااون ل حيااا   ا منااا ظ  ( البنااا  / آعا ) ىس لن اااسى لشاااقس   ( أ
 القبول با  والت شي  لا  طسق   لقوامع التو يع الجا افي ل حي   ا عا .

)القحاااو ( س لج مقااا   المصااا يى يباااون ل حيااا   ا منااا ظ  محاااو ( البنااا  / ) ىس لن اااسى لشاااقس (  
 مع التو يع الجا افي ل حي   القحو .القبول با  والت شي  لا  طسق   لقوا 

يباون القباول الت ويى س لج مقا   المصا يى )بن  / ت ويى( المن ظ ا ل حي    ىس لن سى لشقس ال(    
 لحيمي ل حي   الت ويى.با  والت شي  لا  طسق   لقوامع التو يع اه

 لق ا  الااو ا ل  لاا  ويبااون الت شااي  لاااذ  الشااق  س ل حيااى س  ااتخعا  طواسااع التن ااي  الااوا عا ساا    
محاااا  أن ياااات  تو يااااع الطاااا  محاااا  اال اااا   العاخحيااااى باااااذ   2/2/6113( بتااا  يخ 6361)

 ال حيى. الشق  عاخحي   من ط ي  

ابادمررايواةلررالحو ا بلررةي وجةررلو ا ررببكةو اثبداسرريو رر و ررك  نو ا تفررا ي واةعةررا وا اتكدااالسرربو -2
 لل با  يو ل و اع بسي:

  درريواةلررالحو ا بلررةي وجةررلو ا ررببكةو اثبداسرريو ا لرر  يو ررهوت لررس ودمررايو ا ا  لرريوجةررهوووو -2
 اعةا وا اتكدااالسبو  و ك  نو ا تفا ي واةعةرا وا اتكدااالسربولل با  ريو لر و اع بسريواالات رباو
ابالب عبسو ا ل  يو ا لا سيوا ي وت محوجةلورمبنو ىجك كو ا ل  و لااببومرداسًبو ر و  ةريو

سرربسو اعة سرريوا اع ةسرريو اتررهوتتدبمررحو ررتوللسعرريوك  مرريوخررؤعءو اثبداسرريو اعب رريو ا لرر  يو ررهو اكة
لرررحوو– الررريكايوو– الرررالحو ررراللو ا   ةررريو اثبداسررريواخرررهوجةرررلومرررليدو ا لررر ولةسررربسو  الرررحو

 ا بمررابسوا ا عةا رربساو ررتوللرر ولمرر و اعررككوو– اعةررا وو– ابدكمرريوو– الررحو السلرر توو– ىمرردب و
مريكو ىمرتبذو اركلتا واق ر و ات بسريوا اتعةرس وإاهو اعككو ال سبو ىجةلو،واذانو رهواراءولتربحو ا

 ج هوخذ و ا أ 

و
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و
 عمررت    و ررهو رردبوك لرربسو ا ررب قو ا  باررهوا لررًبواة ع ررالوارر و ررهو ىجررا  و امررباليجو ررتو   جرربةو -2

 اتدلسرر وجةررلور وتلررا و ارراق   سو ا  تلرريول  مررربلول ررالورمرر بءو الررالحو ا مررت لي واة رررب قو
يلرريو اثبداسرريو اعب رريو ا لرر  يواعويلرراقوإاررب يوك لرربسو ا  باررهوا لتررحو اتدمرريلو لرردوإجررال ودت

 ا ررب قو ا  باررهو ررهو بارريوإ مرربلوخررذهو اك ررالواعرركو ا اجرركو ا  ررككومرربا و اررذل وإعوا الررحو
و لبحو  و ااق  و ا  ت جو

يرت و ا فباررةيولرري و الرالحو ا  ررت لي و ررهو ا ركو ىكدررلواكةسرربسو الب عربسو ا لرر  يوجةررلورمرربنو -7
 و هو بايو اتمباتو هو ا ل رادوراو ا ل رادو عجتارب توتكرا و ىمرالسيو ا ا كو ا  ل يوا ي ورد

األجةررلو ررهو ل ررادوك لرربسو ا ررا كو ا  ل رريواةللررالواكرردولةسرريوراو عبرركوا لررًبواة ع ررالوارر و ررهو
 ىجرررا  و امررربالي،واذارررنوابادمرررايواكررردو ا رررببك سو ا تلك ررريوا لترررحو اتدمررريلو  اثبداسررريو اعب ررريو

  اثبداسيو ىقخ  ياجو– ا ببك سو افدسيوو– ىلدلسيوا اع بسيو اثبداسيو ا عبكايوو– ا ل  يو

يررت وت  ررسبو الررالحو ا تلررك ي وا لتررحو اتدمرريلواعرركو دتبرربءو ا جيرركو اتلرركس وااعرركوإجررال و ا رركو -2
 ىكدررلوإاررلو اكةسرربسوا ا عبخرركو اتررهولبرربور رربك و تالسرريواة ررببكةو ا بلررةي وجةيبرربو لرر واا رر  و

وذهو اكةسبسوا ا عبخكج متسفبئب و ا كو ىكدلو ا لةاحواب
 اتأكيكوجةهو الالحو ا ل  ي ور و اللالوا لتحوتدميلو اللالوابالب عبسوا ا عبخركوسلتلر وجةرهو -7

و ا ببك سو ىلةسيوا ا اثليو ل واعوسللدورتو متدكوآ  وجااًبوج وذانج
 اثبداسررريو ا عبكاررريو اع بسررريوو– ك ثررريو ا ؤخررردو رررهول سرررتو ا رررببك سو  اثبداسررريو اعب ررريو ا لررر  ي -1

 اثبداسريو ىقخ  رياو ر  ورمبمرهواتلرك و الرالحو ا بلرةي وجةرلوو– ا رببك سو افدسريوو– ىلدلسيواو
خررذهو ا ررببك سوا لتررحوتدمرريلو اللررالوابالب عرربسوا ا عبخررك،و عدرركو اتلررك واتدمرريلو اعررب و الررب عهو

يةرق ور وتكرا و رببكةو اثبداسريو اعب ريو ا لر  يوراو ا عبكاريو ىلدلسريوراو اع بسرريوو2712/2717
و2712/2712 ا ررببك سو افدسرريوراو اثبداسرريو ىقخ  رريو رركو لتبقخرربو الباررحو ررهو اعررب و اك  مررهوورا

واعوسللدولالحومدا سومباليج
يررت وت  ررسبو الررالحو ا لرر  ي واكةسرربسو الب عرربسو ا لا سرريو ا لرر  يوجرر ول  ررلو لتررحوتدمرريلو -2

اررًبو لرر  ي وجرر و اللررالوابالب عرربسوا ا عبخرركو لرر واعوتللرردو الب عرربسو ا لا سرريو ا لرر  يولال
ول  لببو اب  ةج

سلتلرر و اللررالوا ات ا رردو ا درربظ واغيرر و ا درربظ ولل سررتولةسرربسو الب عرربسو ا لرر  يو ا لا سرريو -17
و– ارا كتو الكيركوو– ر بلومريدبءوو-لدراحومريدبءوو– اكبئديوابا  ب ظبسو ادبئسيو   ملو ل احو

ر وسلادرا و بلرةي وجةرلو اا  و ا   اوجةلورمبنو اللالو س ةس هوىلدبءوخذهو ا دربللواا ر  و
 اثبداسيو اعب ريو ر و سك   سو اتعةس سريو اتباعريوابرذهو ا  ب ظربسجوجةرلورعوسلردو ا ركو ىكدرلوابرذهو

%و  و ا كو ىكدلو ا عة واةللالواللبدو اكةسربسو ا دربظ ةوابربوو17 اكةسبسوابا دبللو ادبئسيوج و
ا الراكةوك  ردو ادلرباو س ةس رهو ب جوخذهو ا دبللجور ربوارب هولةسربسو الب عربسو ا لر  يوغير و 

 ا بلرةي وجةرلو ا رببك سو اثبداسريوو-ابذهو ا  ب ظبسو يت وت  سبوا لالورلدبءوخذهو ا  ب ظبسو
  ب جو بجكةو اتاق تو الغ   هوابذهو اكةسبسوالالًبواة كو ىكدلواةللبدجووو- اعب يو دببو

ليررقةاو ا بلررةي وجةررهو ا ررببكةو ا ا  لرريوجةررهو لررالو الررالحورلدرربءو اا  رربسو اا   رريو ا  ب ظرريو ا -11
 اثبداسريو اعب رريو دبربوالةسرربسو ر دو اررا كتو الكيركوللب عرريورمريا ،وجةررهور ويرت و عررب ةتب ولرردفنو

اومرربافيو اررذل و12 عب ةرريو الررالحورلدرربءو  ب ظرريو اررا كتو الكيرركولالررًبوا رربولرربءوارربافل ةو  رر و 
 ا     سو ا لةنو ىجةلواةلب عبسو البك ةو هوخذ و ا أ ج

و
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و
 

%و77بحواةلررالحو   لررهو ك مرريوتكدااالسرربو ا عةا رربسوابسمرر بجيةسيو رر و ا بلررةي وجةررلو امرر  -12
و-2  باريو-1 أكث و  و ل ادوك لبسو ببكةو اكلةا واأك ءو  ت بدبسوتك يةسيو هو را كو   باري

 يق بءواو اترهوتعلركوالةسريو اعةرا ولب عريو الربخ ةو رهوكا ومرلت ل و رهودفرنوجرب و لرااب وجةرلو
  ةوا  كةو ل ،واجةلور وسللردو ادربل ا و رهول سرتوخرذهو ع ت بدربسو رهودفرنو ببكةو اكلةا واا

 اررركا والةسررربسو ا بمرررابسوا ا عةا ررربسوابالب عررربسو ا لررر  يوجررر ول  رررلو لترررحوتدمررريلو اللرررالو
 ابالب عبسوا ا عبخكو هودفنو اعب و الب عهو ل ج

يلو عاكت ادرهواةكةسربسوإك  جولا اتوتدميلولكايدو لتحوتدميلو اللالوابالب عبسوا ا عبخكوا اتدم -12
ا لرًبواألجرك كو اترهوو2717/و2712 اتباسيوجةلور وتلركرو اك  مريولبربو جتارب ً و ر و اعرب و الرب عهو

وسل  خبو ا لةنو ىجةلواةلب عبس:
و اكةسبسو الب عي

الت ويااى النوميااى سمياا  غماا  "شااقسى الت ويااى  –ال نااون الجميحااى )فنااون(  المنصو ا
 يى سمنيى النص  "شقسى الت ويى المو يقيى" الت ويى النوم -المو يقيى" 

 ط  ال   واا ن ن ب   الشيخ
 الت ويى ال نيى –الط  البيط ل  المني 
 الع ا    اصلتص عيى والقحو  ال ي  يى  بنع يىاه

 بن  ( –الت ويى ال ي  يى )بنين  –ال قو   أ وان
 الاااااااااواعل الجعياااااااااع )إلحيماااااااااي(فااااااااا م 

 بج مقى أ يول
الط   –بن  (  –)بنين  الت ويى ال ي  يى –عا  ا  –القحو  

 الت ويى –ال  امى  –البيط ل 
 ا عا  والقحو  اهن  نيى ال ويل

 اهما  وت نولوجي  اصتص ل )إلحيميى( جنو  الواعل
 ف م الق يش 

 القحو  س لق يش –ا عا  س لق يش  بج مقى لن ا ال ويل
 )إلحيمااااااااي( فاااااااا م م  اااااااا  مطاااااااا و 

 نع يىبج مقى اه ب
 –)بنين(  الت ويى ال ي  يى – ال  امى س وبه – الت ويى/ ابتعائي

 الط  البيط ل  –اهعا ا ال نعليى  –إن ث(  –التم يب )ذبو  
 اتأكيكوجةلور وسلا و لتحو اتدميلوابع ت  نو تو اتدمريلو عاكت ادرهول  مربلو اك رالو ادببئسريو -12

الواباكةسرربسوا ا عبخرركوإاررلو الب عرربسوا ا عبخرركو ا عت رركةواأجررك كوارمرر بءو الررالحو ا   رر ي واةللرر
  ا ل  يوجلحوإجال ودتيليو ات اسالسو ساكت ادسيواكدو   ةيج

يررت و ررتبو ا ررتو اتدمرريلو عاكت ادررهوجةررهو رراليو عدت دررسوسلرر  ءوج ةسرريو ات ا رردو ا درربظ واغيرر و -17
تلةيرردو عغترر  حوو ا درربظ ولرري ولةسرربسو الب عرربسو ا لا سرريو ا لرر  يواتلةيرردو عغترر  حولالررًبوالا جررك

  اا  كةو هو الدكوتبمعًبو  وخذ و ال   وا هوااءو ا ا جيكو اتهوس ككخبواسعةدببو لتحو اتدميلج

سلا وت كيكو ىجرك كواارا ا و اللرالوا ات راسالسواة عبخركو اعباسريو ا بلريوا ا عبخركو افدسريودظرب و -12
لبربسو ا عدسريولراق  ةو اتعةرس و امدتب واعكو اثبداسيو اتباعريواراق  ةو اتعةرس و اعرباهو ر و  تلرب و ا

  سك  ةو ا  لق يواةتعةس و افدهاولدو س بوي ل جو– اعباهو  لةنو ئا و ا عبخكو اعباسيو ا بليو

سلا و اللرالوابا عبخركو افدسريواةت ر  أو اتباعريواكةسربسو ات ر  أوابالب عربسو ا لا سريو ا لر  يو -17
وميلوا  كواةذلا وا سدب جلالًبواالئ يو ا ا كةواة عبخكو افدسيواةت   أواالباتوتد

و
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و
ومباعًب:و ا جكو اتاق تو الغ   ه:

يت  تو يع الطا  المتقعمين لمبت  تن ي  القبول س لج مق   والمق هع مح  
 ال حي   والمق هع الج مقيى مح  أ  ل م  يحي:

يت  تجميع الج مق   )س لن اسى لااعا ا  التقحيمياى( فاي ماعا مجموما   محا   -1
أن يختاا   الط لاا  جميااع ال حياا   الممبنااى فااي لطاا م ماا   الن ااو التاا لي ويحاا  

ماااان المجمومااااى )أ( لباااا  الباااااع  فااااي اختياااا   بحياااا   مااااان هااااذا القطاااا م مااااان 
المجموماااى ) ( بمااا  يحااا   أن يختااا   بااا  اصختيااا  ا  الممبناااى لح حيااا   مااان 
القطاا م ماان المجمومااى ) ( لباا  بااع  أل اختياا   ماان القطاا م فااي المجمومااى 

 )ال( بم  يحي:
   وهاااي الج مقاااى أو الج مقااا   االااا   هعا تاااه جررريو راوإلاب  ررري:و ل او

التقحيميااى، وفاا  سقااب ال اا ص  ت ااون أ ثاا  ماان ج مقااى ان إعا تااه 
 التقحيميى تقع في  ي  مت  ول الم  فى من الج مقتين.

   ل اجرريو حاوإلاب  رريواعرركو مررتك بلو ع تسررب  سو ررهو ا دللرريو را:و 
لتقحيمياى لحط لا  وص يوجاع فا    يا  اهعا ا ا ل  معا ج مق   تقع 

 في اختي   أل منا  لب  ااخ ى.
 
   سا لي الج مقا   التاي باا  بحيا   لااذا القطا م، ي ام   ل اجيو لررا:و

لحط لاا  س ختياا   أل منااا  وتقتباا  مت اا ويى،  يااث أنااا  جميقاا  تسقااع 
عا ته التقحيميى.  من م    بنه وا 

صاااا يى والشااااا عا  الث نويااااى وس لن ااااسى لطااااا  الث نويااااى الق مااااى الموووووووو
 في)أ( الجا افيى لمنطقى اال نيى )نظ   الثاث والخمل  نوا ( فدن 

 فايباا  مع  اى الط لا   عا ا التقحيمياى التاياههاي  الجا افايالتو يع 
 أو ال نيى. شا عا الث نويى الق مى

 يقتاعحمعا ل العاخحيى )ال ي  يى والق اب يى والمت اولين( وس لن سى ل        
ا اتم  ا الث نوياى  يبي ن   تقعمه فاالمعون  من ق   بن الط ل  مس

 .الق مى
جنبياااى وطاااا  س لن اااسى لطاااا  الشاااا عا  المق علاااى الق وياااى وااو         

يقاااو  )نظااا   الث نوياااى    ااانت ن( فال نياااى المصااا يى المق هاااع عبحومااا   
)هاااي المنطقاااى التاااي ي غااا  )أ(  الجا افياااىالط لااا  بت عياااع المنطقاااى 

فاااي  مناااع تقعماااه ل ت ساااى  غس تاااهفاااي أن ت اااون م ااا  إل متاااه(  الط لااا 
وص ي اام  بتايياا  منااوان الط لاا  سقااع  .ا ااتم  ا التن ااي  اصل ت ونااي

 إمان نتيجى التن ي .
الجيااااا ا ( نطااااا   جا افاااااي وا اااااع، وي ااااا   –امتسااااا   م  فظااااا   ) القااااا ه ا   -6

ااذ   حوان( بما  ي ا  ال حيا   الت سقاى ل –مين شمل  –ج مق   )الق ه ا 
الت سقااااى  حياااا   الالنطاااا   الجا افااااي، وبااااذلل هااااذا وتقااااع خاااا  ال    ج مقااااال

. محاا  أص ياات  ت وياا  الجا افاايالنطاا   هااذا تقااع عاخاا  لج مقاا   أخاا ى و 
 ال حي  .هذ  من ظ  بين 
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و
وثب دًب:و ا جكو اتاق تو س ةس ه:

وابادمايوالالحو اثبداسيو اعب يو ا ل  ي: -1
ق هاااع محااي الطاااا  ال  صاااحين التصاا   القباااول فااي سقاااب ال حياا   والم

مااااان المنطقاااااى التاااااي تقااااع باااااا  هاااااذ  ال حيااااا   ا  شااااا عأل مااااان هاااااذ  المحااااي 
الت ويااى وشااقبا ، والت ويااى النوميااى مثاا  )والمق هااع، وي اا ل ذلاال محااي بحياا   
والمق هاااااع ال نياااااى لحتمااااا يب( وال حيااااا   وشاااااقبا ، والمق هاااااع ال نياااااى الصااااا يى 

 . والمق هع ااخ ى التي تقب  وف  هذا النظ 
 

 :لدلسيابادمايوالالحو ا ببك سو ا عبكايو اع بسيوا ى -2

التصاا   القباااول فااي سقاااب ال حياا   والمق هاااع محااي الطاااا  ال  صاااحين 
التاي ي اععه  الط لا  )أ(  الجا افياىالمنطقاى ا  من شا عأل من هذ  المحي 

منااع تقعماااه )هااي المنطقااى التاااي ي غاا  الط لاا  فاااي أن ت ااون م اا  إل متاااه( 
مح  هذ  الشا عا ، وي  ل ذلل اهلحيمي ت  تطبي  التو يع يو ل ت سى  غس ته 
الت وياى وشاقبا ، والت وياى النومياى وشاقبا ، والمق هاع ال نياى مثا  ) محي بحي  
والمق هع ال نياى لحتما يب( وغي ها  مان ال حيا   والمق هاع التاي تقبا  الص يى 

 وف  هذا النظ  .
يوابالب عبسو ا لر  يوجةرلوسلا و اللالوالةسبسو ع تلبكوا اعةا و امسبمس -2

 رمبنو اللالو س ةس هوا لًبوا بويةه:

  ال  صاحين بحيى اصلتص ع والقحو  ال ي  يى ج مقى الق ه ا تقبا  الطاا  
 –)القاا ه ا ماان إلحااي  م  فظاا   القاا ه ا ال باا ى محاا  الشااا عا  الث نويااى 

 –فقااااط )اه اااام ميحيى وم  فظاااا   القناااا ل ال يااااو (  –القحيوويااااى  –الجياااا ا 
 .جنو   ين  ( –شم ل  ين    –بو   قيع  –ال ويل 

  والقحااو  ال ي  اايى ج مقااى بنااي  ااويف تقباا   ىبحيااى الع ا اا   اصلتصاا عي
مااان إلحاااي  م  فظااا   وجاااه الشاااا عا  الث نوياااى الطاااا  ال  صاااحين محااا  

لنا   – اوه ال  –الاواعل الجعياع  –أ ايول  –المنيا   –)بني  اويف لبحي 
  وان(.أ –االص   –الس   ال م   –

  والقحاااو  ال ي  ااايى ج مقاااى اه ااابنع يى تقبااا   ىبحياااى الع ا ااا   اصلتصااا عي
مااان إلحاااي  م  فظااا   وجاااه الشاااا عا  الث نوياااى الطاااا  ال  صاااحين محااا  

ب ا  الشايخ  –الا وياى  –الس يا ا  –م    مط و   –)اه بنع يى س  ل 
 م  فظ   العلاحيى وعمي ل والش ليى.و المنوفيى(  –

بسو سجررال وابالب عرربسو ا لرر  يوجةررلورمرربنو اللررالوسلررا و اللررالوالةسرر -2
  س ةس هوا لًبوا بويةه:

    الشااا عا  بحيااى اهمااا  ج مقااى القاا ه ا تقباا  الطااا  ال  صااحين محاا
القحيووياى  –الجيا ا  –)القا ه ا من إلحي  م  فظ   الق ه ا ال ب ى الث نويى 

لحي  م  فظ   وجه س  ل ال يو ( و  –  –طا و  م  ا  م –)اه ابنع يى  ا 
لحاااي  م  فظااا   القنااا ل  –ب ااا  الشااايخ  –الا وياااى  –الس يااا ا  المنوفياااى( وا 
 –بو   قيع  –ال ويل  –اه م ميحيى  -الش ليى  -عمي ل  -)العلاحيى 

 .جنو   ين  ( –شم ل  ين   



  

-------------------------------------------------------------------------    23 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

  تقباااا  الطااااا  وجنااااو  الااااواعل بنااااي  ااااويف  تياهمااااا  جاااا مق تاااايبحي
)بناي م  فظا   وجاه لبحاي  مان إلحاي الشاا عا  الث نوياى ال  صحين محا  

الس اا   –لناا   – ااوه ال  –الااواعل الجعيااع  –أ اايول  –المنياا   – ااويف 
 .أ وان( –االص   –ال م  

سلررا و اللررالوالةسرربسو اعررالجو اللسعررهوابالب عرربسو ا لرر  يوجةررلورمرربنو -7
  اللالو س ةس هوا لًبوا بويةه:

   محااا  ج مقاااى القااا ه ا تقبااا  الطاااا  ال  صاااحين  القااااال الطبيقااايبحياااى
الجياا ا  –)القا ه ا ماان إلحاي  م  فظا   القاا ه ا ال با ى الشاا عا  الث نوياى 

 –ال ويل  –فقط )اه م ميحيى وم  فظ   القن ل ال يو (  –القحيوويى  –
 .جنو   ين  ( –شم ل  ين    –بو   قيع 

    بحيى القاال الطبيقي ج مقى بني  ويف تقب  الطاا  ال  صاحين محا
المنيا   –)بناي  اويف إلحاي  م  فظا   وجاه لبحاي  الشا عا  الث نوياى مان

االصا   –الس ا  ال ما   –لنا   – وه ال  –الواعل الجعيع  –أ يول  –
 أ وان(. –

    بحيى القاال الطبيقي ج مقى ب   الشايخ تقبا  الطاا  ال  صاحين محا
م  ا   –)اه بنع يى الشا عا  الث نويى من إلحي  م  فظ   وجه س  ل 

وم  فظاااا   المنوفيااااى(  –ب اااا  الشاااايخ  –الا ويااااى  –الس ياااا ا  –مطاااا و  
 والش ليى.العلاحيى وعمي ل 

سلررا و اللررالوالةسرربسو بثررب وابالب عرربسو ا لرر  يوجةررلورمرربنو اللررالوو -2
  س ةس هوا لًبوا بويةه:

    بحيتاااي ا ثااا   جااا مقتي القااا ه ا وال ياااو  تقبااا  الطاااا  ال  صاااحين محااا
الجياا ا  –)القا ه ا ا ال با ى الشاا عا  الث نوياى ماان إلحاي  م  فظا   القاا ه  

لحي  م  فظ   وجه س  ل ال يو ( و  –القحيوويى  – م     –)اه بنع يى  ا 
لحاي  م  فظا    –ب   الشيخ  –الا ويى  –الس ي ا  –مط و   المنوفياى( وا 

بااو   –ال ااويل  –اه اام ميحيى  -الشاا ليى  -عمياا ل  -القناا ل )العلاحيااى 
 .جنو   ين  ( –شم ل  ين    – قيع 

  حيتااي ا ثاا   جاا مقتي جنااو  الااواعل وأ ااوان تقباا  الطااا  ال  صااحين ب
 –)بنااي  ااويف محاا  الشااا عا  الث نويااى ماان إلحااي  م  فظاا   وجااه لبحي

 –الس ااا  ال مااا   –لنااا   – اااوه ال  –الاااواعل الجعياااع  –أ ااايول  –المنيااا  
 أ وان(. –االص  

وسو ىامرر وابالب عرربسو ا لرر  يوجةررلورمرربنو اللررالبسلررا و اللررالوالةسررو -7
  س ةس هوا لًبوا بويةه:

    بحياااااى اال ااااان ج مقاااااى ماااااين شااااامل تقبااااا  الطاااااا  ال  صاااااحين محااااا
الجياا ا  –)القا ه ا الشاا عا  الث نوياى ماان إلحاي  م  فظا   القاا ه ا ال با ى 

لحي  م  فظ   وجه س  ل ال يو ( و  –القحيوويى  – م     –)اه بنع يى  ا 
لحاي  م  فظا   المنوف –ب   الشيخ  –الا ويى  –الس ي ا  –مط و   ياى( وا 

بااو   –ال ااويل  –اه اام ميحيى  -الشاا ليى  -عمياا ل  -القناا ل )العلاحيااى 
 .جنو   ين  ( –شم ل  ين    – قيع 

   بحيااااى اال اااان ج مقااااى المنياااا  تقباااا  الطااااا  ال  صااااحين محاااا  الشااااا عا
 –أ يول  –المني   –)بني  ويف  الث نويى من إلحي  م  فظ   وجه لبحي

  أ وان(. –االص   –الس   ال م   –لن   –وه ال   –الواعل الجعيع 
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ابالب عررربسو ا لررر  يوجةرررلورمررربنوت بسررريو افدسررريو اوسلرررا و اللرررالوالةسررربس -1
  اللالو س ةس هوا لًبوا بويةه:

   تقبااااا  الطاااااا  ال  صاااااحين محااااا    حاااااوانج مقاااااى  الت وياااااى ال نياااااىبحياااااى
الجياا ا  –)القا ه ا الشاا عا  الث نوياى ماان إلحاي  م  فظا   القاا ه ا ال با ى 

لحي  م  فظ   وجه س  ل ال يو ( و  –القحيوويى  – م     –)اه بنع يى  ا 
لحاي  م  فظا    –ب   الشيخ  –الا ويى  –الس ي ا  –مط و   المنوفياى( وا 

بااو   –ال ااويل  –اه اام ميحيى  -الشاا ليى  -عمياا ل  -القناا ل )العلاحيااى 
 .جنو   ين  ( –شم ل  ين    – قيع 

   ج مقى المني  تقب  الطا  ال  صحين مح  الشا عا   الت ويى ال نيىبحيى
 –أ يول  –المني   –)بني  ويف  الث نويى من إلحي  م  فظ   وجه لبحي

  أ وان(. –االص   –الس   ال م   –لن   – وه ال  –الواعل الجعيع 
 

سلا و اللالوالةسبسوك  و اعةا وابالب عبسو ا لر  يوجةرلورمربنو اللرالوو -2
  بويةه: س ةس هوا لًبوا

    بحيتي عا  القحو  ج مقتي الق ه ا وال يو  تقب  الطاا  ال  صاحين محا
الجياا ا  –)القا ه ا الشاا عا  الث نوياى مان إلحاي  م  فظاا   القا ه ا ال با ى 

لحي  م  فظ   وجه س  ل ال يو ( و  –القحيوويى  – م     –)اه بنع يى  ا 
لحاي  م  فظا    المنوفياى( –ب   الشيخ  –الا ويى  –الس ي ا  –مط و   وا 

بااو   –ال ااويل  –اه اام ميحيى  -الشاا ليى  -عمياا ل  -القناا ل )العلاحيااى 
 .جنو   ين  ( –شم ل  ين    – قيع 

    بحياى عا  القحاو  ج مقاى المنيا  تقبا  الطاا  ال  صاحين محا  الشااا عا
 –أ يول  –المني   –)بني  ويف  الث نويى من إلحي  م  فظ   وجه لبحي

  أ وان(. –االص   –الس   ال م   –لن   – وه ال  –الواعل الجعيع 

سلررا و اللررالوالةسرربسو افدررا و ال يةرريوابالب عرربسو ا لرر  يوجةررلورمرربنو -17
  اللالو س ةس هوا لًبوا بويةه:

  تقباااا  الطااااا   حااااوان  ىج مقاااامماااا  ا(  –ال نااااون الجميحااااى )فنااااون  ىبحياااا
ل باا ى ال  صااحين محاا  الشااا عا  الث نويااى ماان إلحااي  م  فظاا   القاا ه ا ا

 ال يو (. –القحيوويى  –الجي ا  –)الق ه ا 

   مماا  ا( ج مقااى اه اابنع يى وبحيااى ال نااون  –بحيااى ال نااون الجميحااى )فنااون
الجميحااااااى )فنااااااون( ج مقااااااى المنصااااااو ا تقباااااا  الطااااااا  ال  صااااااحين محاااااا  

م  ا   –الشا عا  الث نويى من إلحي  م  فظ   وجه س  ل )اه بنع يى 
لحاي  م  فظا    –ب   الشيخ  – الا ويى –الس ي ا  –مط و   المنوفياى( وا 

بااو   –ال ااويل  –اه اام ميحيى  -الشاا ليى  -عمياا ل  -القناا ل )العلاحيااى 
 جنو   ين  (. –شم ل  ين    – قيع 

  المني  وبحيى ال نون الجميحى  ىج مقمم  ا(  –ال نون الجميحى )فنون  ىبحي
صااحين محاا  الطااا  ال   )فنااون( س الصاا  ج مقااى جنااو  الااواعل تقباا 

المنيا   –)بناي  اويف  الشا عا  الث نوياى مان إلحاي  م  فظا   وجاه لبحاي
االصا   –الس ا  ال ما   –لنا   – وه ال  –الواعل الجعيع  –أ يول  –
 أ وان(. –
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سلرا و اللررالوالةسربسو افدررا و اتللسلسريوابالب عرربسو ا لر  يوجةررلورمرربنو -11
  اللالو س ةس هوا لًبوا بويةه:

   تقباا  الطااا  ال  صااحين   حااوان وونااا جاا مقتي  تطبيقيااىال نااون البحيتااي
 –)القاا ه ا محاا  الشااا عا  الث نويااى ماان إلحااي  م  فظاا   القاا ه ا ال باا ى 

لحي  م  فظ   وجه س ا ل ال يو ( و  –القحيوويى  –الجي ا   –)اه ابنع يى  ا 
لحاااي  المنوفياااى( و  –ب ااا  الشااايخ  –الا وياااى  –الس يااا ا  –م  ااا  مطااا و   ا 
 –الواعل الجعيع  –أ يول  –المني   –)بني  ويف  حيم  فظ   وجه لب

  أ وان(. –االص   –الس   ال م   –لن   – وه ال 

  تقبااا  الطاااا  ال  صاااحين محااا   ى عميااا لج مقااا ال ناااون التطبيقياااى ىبحيااا
 -عمياااا ل  -إلحااااي  م  فظاااا   القناااا ل )العلاحيااااى الشااااا عا  الث نويااااى ماااان 

 –شاااام ل  ااااين    –ع بااااو   ااااقي –ال ااااويل  –اه اااام ميحيى  -الشاااا ليى 
 .جنو   ين  (

 

وتبمعًب:وتلةيدو عغت  ح:
 اغرر أو ىمبمررهو رر وت ا رردو الباررح،واعرركوت  ررس  وجرر ول  ررلو لتررحوو-1

 اتدمرريل،وخررراوتلةيررردو غتررر  حو البارررحوا يررر ويةت رررلوالةسررريو رررهو ا دللررريو
جررربكةو الغ   سررريو  را،واارررسنو اغررر أو ررر و ات ا ررردوتغييررر و ربو البارررحوا  
ودلم وج ةسيو ات ا دوإالوداجي :  ،واتآ هو ا توت  س  و

أو الث نويى ال نيى ثااث المص يى س لن سى لطا  شا عا الث نويى الق مى    ( أ)
التو ياااااع  فاااااي)أ( الجا افياااااى يااااات  ت عياااااع المنطقاااااى  :أو خمااااال  ااااانوا 

شااا عا الث نويااى  فاايبااا  مع  ااى الط لاا   التاايسأنااا  المنطقااى  الجا افااي
 .أو ال نيى الق مى

مقا  س يقتعلعاخحيى )ال ي  يى والق ب يى والمت ولين(   لى المعا ل ا وفي
 ا تم  ا الث نويى الق مى. يبي ن   تقعمه فالمعون  من  بن الط ل  

جنبياى وطاا  عبحوما   س لن سى لطا  الشاا عا  المق علاى الق وياى واا) ( 
يقااااو  الط لاااا  )نظاااا   الث نويااااى    اااانت ن(: ال نيااااى المصاااا يى المق هااااع 

)هااي المنطقااى التااي ي غاا  الط لاا  فااي )أ(  الجا افيااىبت عيااع المنطقااى 
ت  تطبياا  التو يااع ياامنااع تقعمااه ل ت سااى  غس تااه و أن ت ااون م اا  إل متااه( 

وص ي اام  بتايياا  منااوان الط لاا  سقااع  محاا  هااذ  الشااا عا . الجا افااي
 إمان نتيجى التن ي .

ةرلوعويلاقو ات ا دولي و اكةسبسو اترهوسلرا و اللرالولبربوا ات  رسبوابربوجو-2
ورمبنو اللالو س ةس هج

و
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و
و
سمررر بواةلرررالحواباتلرررك واةت ا ررردولررري و اكةسررربسو ا دررربظ ةواغيررر و ا دررربظ ةوو-2

ابالب عرررربسو ا لا سرررريو ا لرررر  يواتلةيرررردو عغترررر  حو رررر و رررراللو اتدمرررريلو
 ررر و ىجرررك كو ا لررر  ةواةكةسررريو ا لةررراحو%و لررر وو17 عاكت ادرررهولدمرررايو

 ار  غلي و رهو ات ا ردو،وإايببوا مرحوت تيرحو البارحولري و الرالحوو ات ا د
او ىلدلسريوراو اع بسري ة ببكةو اثبداسيو اعب يوراو افدسيوراو ا عبكاريواذانوا

،وجةلور وسلرا و ات ا ردوا ر ةوا  ركةو لر جوا دتبرهوج ردو لترحو اتدمريلو
ل لررا و ات رراسالسو ررتوإجررال ودتيلرريو ات رراسالسو،واذاررنولالررًبوالا جرركو

وتلةيدو عغت  حو اتباسي:
 وسيوغي و دبظ ة: ات ا دوإالولة ارو

ابادمرررايوالرررالحو اثبداسررريو اعب ررريو ا لررر  يوا ا رررببك سو اثبداسررريووو-
ا ا ررررببك سو ا عبكارررريوو افدسرررريو دظررررب و اررررثال وا ا  ررررنومرررردا سا

و:و  اع بسيوا ىلدلسيا
كةسرريو رربواسمرر بواةلباررحو اررذتوترر وت  ررس  و ررهوج ةسرريو اتدمرريلو -

يوغيررر وابات ا ررردوإارررلولةسررر رررب جوراوك  ررردو دللتررر و الغ   سررريو راو
ووووواررر ا ةوترررا   واا ررر  و لررر وو دللتررر و الغ   سررريو را دررربظ ةو رررهو

  بويةه:
  مح  ال ع ااعنا  لمجماوم الاع ج   الاذل لبحتاه الط ل   صول

 انت    موجه(. –)انتظ    ال حيى المطحو  الت وي  إليا 
   إلياا  فاي الت ويا  الط لا  ي ي غا  تاال س ل حياى خا ل   وجوع مبا ن

ماااان الشااااا عا  المق علااااى ل اااا  شااااا عا   اااامن ااماااا  ن المقاااا  ا
 .مح   ع )الق ويى وااجنبيى( 

     المطحاااو  الت ويااا  سااا لي لواماااع القباااول س ل حياااى الط لااا  ا اااتي
ومث  ال حي       ع  ج  مث  النج   في اختس  ا  القع ا  إن وُ إليا  

 .التي تقب  الشا عا  ال نيى
ومنطقتااااه سبحيااااى الانع ااااى ج مقااااى أ اااايول     ب ااااومثاااا ل لااااذلل ط لاااا  لُ 

م  فظااى الا ويااى يمبنااه التقااع  لحت وياا  إلاا  بحيااى  هاايالجا افيااى )أ( 
التجاا  ا ... الااخ( فااي  –ا عا   - غياا  بحيااى الانع ااى )مثاا  القحااو 

 ج مقاااى طنطااا   ياااث تقاااع ج مقاااى طنطااا  فاااي النطااا   الجا افاااي )أ(
 وذلل طسق   لت تي  الط ل  بين الطا  ال اغبين في الت وي .
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 وةسيو دبظ ة:ت ا دوإالول ا احو

سم بواةلباحو اذتوت وت  رس  و رهوج ةسريو اتدمريلو رهولةسريو ربووو-
 ب جو دللت و الغ   سيو راواباتلرك واةت ا ردوإارلولةسريو دربظ ةو رهو
 دللت و الغ   سيو راو ل وااغأو ادظ وج و ا كو ىكدرلوا ل رادو

ا ثرربلواررذانوو، ارك لبسو اررذتو لةترر و اكةسريو ا لةرراحو ات ا رردوإايبرب
لدوالةسيو ابدكميولب عيورميا واخاو  و  ب ظريو اغ بسريولباحو 

س لد و اتلرك واةت ا ردوإارلولةسريو ابدكمريولب عريولدلربو ير وتلرتو
ت تيرحو البارحواولالربًواذارنولب عيولدلبو رهو ادلرباو الغ   رهو راو

 ات ا دج هو لي و الالحو ا  غلي و
او بارريوالرراكوركثرر و رر ولةسرريو درربظ ةو ررهو ادلررباو الغ   ررهو رو ررهوو-

 راوو الغ   رره ررب جو ادلررباو رربو  رربواكةسرريوو اررذتسمرر بواةلباررحو
 دللتررر وو رررهابات ا ررردواةكةسررريو ا دررربظ ةوذ سو ا ررركو ىكدرررلو ى ررردو

لةسررربسوو  مررري الررربخ ةو اكلررر بوو رررها ثررربلوارررذانو،و الغ   سررريو راو
 ررل  اوو– ا ل  رريوو– ةررا  وو–جرري و رر نوو–  الرربخ ةواةبدكمرريو

ا ررببكةو اع بسرريو رر و اكا ررسو و ررها ا رركو ىكدررلواةللررالولبرربو ررثالو
سمرررر بو لرررر وك لرررريو وا217واو211واو227اوو221اوو222 

ك لرريا،وو217  ا رركو ىكدررلوو ررهابات ا رردو ا درربظ واةكةسرريو ى رردو
وات ا دج هو ت تيحو الباحولي و الالحو ا  غلي واولالبًواذانو

ابادمايواةت ا دو ا دبظ واتلةيدو عغتر  حو رهو اكةسربسو اترهوتللرلووو-
ووووو عدتمررربحو ا الررر ا:و يرررت و   جررربةوو–للرررالو  عدتظرررب ودظرررب هو ا
و بويةه:

فااي   لااى ت شااي  الط لاا  إلاا  بحيااى ماا  )انتظاا  (  :  ا بايو ىاال
وي غاااا  فااااي الت وياااا  إلاااا  بحيااااى مناااا ظ ا لتقحياااا  
  اصغتااا ا  فيباااون الت ويااا  فاااي هاااذ  ال  لاااى وفقااا   

 لم  يحي:
إذ ولررب و الباررحو بلرردوجةررلو ل ررادوك لرربسوو*و

سفرااورجةررلو ل ررادوك لرربسو لةترر و اكةسرريو اتررهو
ي غحو رهو ات ا ردوإايبربولالرًبوادظرب و عدتمربحو
 ا الرر و يررت و يرركهو رربلو ا ا  لرريوجةررلوت ا ةرر و

وا لًبوادظب و  عدتظب اج
إذ ولررب و الباررحو بلرردوجةررلو ل ررادوك لرربسوو*و

 لةتر وسمباتوراور دو  ورجةرلو ل رادوك لربسو
 اكةسيو اتهوي غحو هو ات ا دوإايببولالًبوادظرب و
 عدتمبحو ا ال و يت و يكهو بلو ا ا  لريوجةرلو

وت ا ة وا لًبوادظب و  عدتمبحو ا ال اج
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فاااي   لاااى ت شاااي  الط لااا  إلااا  بحياااى مااا  )انت ااا   :و ا باررريو اثبدسررري
موجاااه( وي غااا  فااااي الت ويااا  إلاااا  بحياااى مناااا ظ ا 

ياا  فااي هااذ  ال  لااى لتقحياا  اصغتاا ا  فيبااون الت و 
وفقاااا   لنظاااا   )اصنت اااا   الموجااااه( فقااااط وص يجااااو  

 ليع  وفق   لنظ   اصنتظ  .
جب  ً :و ا جركوا ر ا و لرالو الرالحو ا لر  ي و ا لفرا ي و ا بلرةي وجةرلو ا رببكةو
 اثبداسرريو اعب رريو ا لرر  يوا ا ررببك سو اثبداسرريو اعب رريو ا عبكارريو رر و ارركالو

و اع بسيوابالب عبسو ا ل  ي:
% على األقل من المجموع الكلي فيي الهيدة ا النةيو ي   05الحصول على  (1

% مين المجميوع اتعاريةفي فيي الهيدة اا النةيو يي  05العةمي  المصية    

المعة ل  العةبي ، مع األخذ في اتعارةف أيه بةلنسر  للهدة ا النةيو   العةمي  

 السعو     حسب المجموع اتعارةفي من شدة ا المدفس  فقط(.

 –الحقيييو   –األلسييين  – اف العليييو   – كيييوب قريييولدل فيييي دلييييةا  ا  ا   (2

الخدمي  اتتامةعيي ( بةلجةمعييةا المصية   بهيةف اسيياياة  الميوا  الم  ليي  

 المطلوب  لكل دلي .

 اقد    ت  الطال  إلى الجةمع  الاي تقع في يطة  محل إقةمادل مرةشةا،  (3

 يي  مين أعءية   ياي  الايدف   على أب تقو  ديل تةمعي  باهيكيل لجني   ال

بكلي  الطب بدة لاحص الطال  المكاوفين وتقيد ل تقيةف ة فريي  فيي شي يدل 

وتوز ييع ميين تنطريي  عليييه الهييةوف مييندل علييى الكليييةا المعنييي ، علييى أب 

تعييةا الاملمييةا الاييي تقييد  ميين بعييا فييال  الجةمعييةا علييى اللجنيي  

ذا الهي ب  اللجني  المةدز   الايي  هيكلدة المجلي  األعليى للجةمعيةا فيي  ي

 المةدز   تكوب بجةمع  القة ةا(.

 ررربكتوج ررر :و ا جررركوا ررر ا و لرررالو الرررالحو ا لررر  ي و ا عرررب ي و ا بلرررةي وجةرررلو
 ا ررببكةو اثبداسرريو اعب رريو ا لرر  يوا ا ررببك سو اثبداسرريو اعب رريو ا عبكارريو رر و

و اكالو اع بسيوابالب عبسو ا ل  ي:
الكلي فيي الهيدة ا النةيو ي  % على األقل من المجموع  05الحصول على  (1

 العةم  المصة    المجموع اتعارةفي في النةيو   المعة ل  العةبي (.

الحقيو ( بةلجةمعيةا المصية   بهيةف  – كوب قرولدل فيي دلييةا  ا  ا   (2

اساياة  الموا  الم  ل  المطلوبي  لكيل دليي  وأب تكيوب اةعةقي  تمينعدل مين 

 الحةد  أو تدو ن المحةضةاا.

وب قرييولدل فييي دليييةا  الاجييةفا( بةلجةمعييةا المصيية   بهييةف اسيياياة   كيي (3

الموا  الم  ل  المطلوب  وأب تكوب اةعةق  تمنعدل من الحةد  وت تمينعدل 

 من تدو ن المحةضةاا.
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 اقد    ت  الطال  إلى الجةمع  الاي تقع في يطة  محل إقةمادل مرةشةا،  (4

 ال يي  مين أعءية   ياي  الايدف   على أب تقو  ديل تةمعي  باهيكيل لجني  

 بكلي  الطب بدية لاحيص الطيال  المعيةقين وتقيد ل تقيةف ة فريي  فيي شي يدل

وتوز ييع ميين تنطريي  عليييه الهييةوف مييندل علييى الكليييةا المعنييي ، علييى أب 

تعييةا الاملمييةا الاييي تقييد  ميين بعييا فييال  الجةمعييةا علييى اللجنيي  

 يذا الهي ب  اللجني   المةدز   الايي  هيكلدة المجلي  األعليى للجةمعيةا فيي

 المةدز   تكوب بجةمع  القة ةا(.

تي ااااي ا  محاااا  الطااااا  وأولياااا   أمااااو ه  تقااااو  باااا  ج مقااااى س اااات  مق ماااا  ثرررربدهوج رررر :و
ال   ااس   سبحي تااا  لخعمااى أبناا   المنطقااى ال  ئنااى بااا  هااذ  ال حياا   خااال م ا اا  

  ال نياااى التن اااي  اصل ت وناااي وذلااال لحشاااا عا الث نوياااى الق ماااى المصااا يى والشاااا عا
والشااااا عا  الث نويااااى المق علاااااى )الق ويااااى وااجنبيااااى( محااااا  أن تقااااو  باااا  ج مقاااااى 
سصاا و مب فاال  ال اا عا القاا محين بااا  والقاا ئمين محاا  تشاااي  هااذ  المق ماا  ماان 

وخال الج مقى.
وثبا وج  :و  تاب  سو الك  س:

للكليييةا  -تكييوب مواعيييد أ ا  اماحةيييةا القييدفاا واتخارييةفاا الهخصييي   (1

 –اي  هياةف للقريول بدية أ ا   يذخ اتخاريةفاا و يي  الاةبيي  الة ةضيي  ال

الاةبييي  النوعييي  شييعر  تةبييي  فنييي   –الاةبييي  الانييي   –الاةبييي  الموسيييقي  

الاةبييي  شييعر  تةبييي  فنييي  وشييعر   –الانييوب الاطريقييي   –وتةبييي  موسيييقي  

بعيد  -نة  ( السيةح  والا –الانوب الجميل  فنوب وعمةفا  –تةبي  موسيقي  

اتيادة  من اماحةيةا النةيو   العةم  المصة   وقرل ظدوف يايجي  الهيدة ا 

تحد ييد موعييد  -النةيو يي ، و ييال تنميييل سلييا  اسيياخةال بطةقييةا القييدفاا 

تحد ييد أمييةدن أ ا  اتخارييةفاا( عيين فة يي  مكاييب تنسييي   –اتخارييةفاا 

  وفقةً لمة  يو واف  القرول بةلجةمعةا والمعة د بةلاةتيب مع الكليةا المعني

بييدليل اخارييةفاا القييدفاا الصيية ف عيين مكاييب تنسييي  القرييول بةلجةمعييةا 

 وبهةف حدا   الم  ل. 2514والمعة د عة  

وبةلنسر  للهدة اا الاني  والهدة اا النةيو   المعة ل   العةبيي  واألتنريي (  (2

ةفاا  قو  مكاب الانسي  باحد د المواعيد واألمةدن المخصص  أل ا  اخاري

 القدفاا لدل بةلاةتيب مع الكليةا المعني  وبهةف حدا   الم  ل.

و عاييد بنايجيي  اماحةيييةا القييدفاا الاييي     ديية الطةلييب فييي دلييي  ميية عنييد  (3

تةشيييحه لكلييي  منييةظةا لديية فييي منطقيي  أخييةا حسييب الاوز ييع الج ةافييي 

 واةقليمي.
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 لي والس ااث القحمااي و ئاايل : ت ااويب ال اايع اا اات ذ الااعبتو  و ياا  التقحااي  القاا  اررتوج رر 
 المجحل اامح  لحج مق   فيم  يحي:

ب ئ  ااى  ااي عته لمت سقااى أمماا ل مبتاا  التن ااي  خااال م ا حااه لجنااى تشاابي    -1
المختح ااااى وبااااذلل م اجقااااى ال ااااع ااعناااا  لمجمااااوم الااااع ج   فااااي مختحااااف 

األعدا  المةشح  للقرول عند الاسةوي في الحيد ال حي   الج مقيى ومق لجاى 

ى لمجموع الدفتةا في بعا الكليةا وتحد يد الميوا  المةتحي  لكيل األ ي

شدة ا ولكيل دليي  ومواتدي  أي مهيكالا تواتيه أعميةل المكايب وعيةا 

 تقةف ة بناةئج أعمةلدة ترةعةً على المجل  األعلى للجةمعةا.

الموافق  على تحد د أعدا  المقرولين من غية أبنة  تمدوف   مصة العةبي    -2

المصة   وسلا في حدو  النسير  الايي تحيد  ة الاقيةا النةييي   في الجةمعةا

 ( من الالئح  الانايذ   لقةيوب تنميل الجةمعةا.44من المة ا  

 ز ة ا األعدا  الاي تقرلدة الجةمعةا.  -3

الموافقيي  علييى اقاةاحييةا الجةمعييةا برييد  الدفاسيي  بةلكليييةا الاييي  صييدف   -4

عيين  2514/2510عيية  الجييةمعي بإيهييةئدة قييةافاا تمدوف يي  قرييل بييد  ال

 فة   الاحو ل. 

الريييي فيييي دةفييي  األميييوف العةتلييي  الماعلقييي  بيييةلقرول فيييي العييية  الجيييةمعي   -0

2514/2510. 

يااات  إلاااا   أل لااا ا  أو جااا   مااان لااا ا  مااان القااا ا ا  الو ا ياااى أو لااا ا ا   رررب نوج ررر :و
 المجحل اامح  لحج مق   ال  سقى يتق  ب مع هذا الق ا .

 اغ مبت  تن ي  القبول س لج مق   والمق هع باذا الشأن.إسمبكنوج  :و
 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن وينش  في الج يعا ال  ميى.مباتوج  :و

 
الف مممر فمممأ مقتمممرح الت زيمممع الج رافمممأ الجديمممد للقبممم   بالجامعمممات    (31)

 الحك مية المصرية.
 :القرار 
وا   ل ااا   الج مقااا   لشااائون إ  لاااى المو اااوم إلااا  ال ااا عا نااالااا   المجحااال  

بااعا  مقت  اا   الج مقاا   فااي هااذا الشااأن وذلاال خااال  التقحااي  والطااا  لحع ا ااى وا 
 أ بومين.

 
كتاب لجفة قطاع التمرية ب    م ر ع ا ختبمارات الم حمدج لقبم       (31)

 الطدب الراغبي  فأ ا لتحاب بكليات التمرية بالجامعات المصرية.
 :القرار 

 على ما يلأ: فقةالم ا قرر المجلس
نظاااا   اصختساااا  ا  المو ااااعا لقبااااول جميااااع الطااااا  الاااا اغبين فااااي اصلت اااا   سبحياااا    (1

التم يب س لج مقا   المصا يى الم فا  والمقاع  مان لجناى القطا م، محا  أن تققاع هاذ  
 اصختس  ا  ت   إش او لجنى لط م التم يب.
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  المصااا يى ن ااال القواماااع يطبااا  محااا  اختسااا  ا  القباااول ل حيااا   التمااا يب س لج مقااا  (6

ال اي  ى  –ال ناون التطبيقياى  –المتسقى مع اختس  ا  القع ا  ل حي   )ال ناون الجميحاى 
 ....(. -وال ن ع  

ل حيااا   اختسااا  ا  القاااع ا  تأعياااى تقاااو  لجناااى لطااا م التمااا يب بدماااعاع صئ اااى م لياااى ل (3
 ا  فاااي س ياااث ت اااون مصااا وف   أعا  هاااذ  اصختسااا التمااا يب س لج مقااا   المصااا يى 

 جنيه مص ل. 611 عوع 

 تقعي  الحوائ  العاخحيى ل حي   التم يب س لج مق   المص يى سم  ي م  بذلل. (2
 
  م افقة السيد األستاذ الدكت ر كتاب  زارج التربية  التعلي  ب ا (36)

ال زير على مد العم  سفة  احدج ل  ادج ثاف ية المقررات الك يتيمة  
دراسمات   –افجليمز    –رياضميات   –لم    )ع ا)ف ا  قمدي ( بت معيبات   

.....( للتقد  لمكتمب التفسميب لدلتحماب بالجامعمات      -تجارى  – سدمية 
  س ج باألع ا  السابقة. 6112/6115المصرية فأ العا  الجامعأ 

 :القرار 
محاااي ماااع القمااا   ااانى وا اااعا لشاااا عا ث نوياااى المقااا  ا  لااا   المجحااال الموافقاااى 
ع ا    إ ااميى  –انجحي ل  – ي  ي    –)محو    س تاال ويتيى )نظ   لعي ( بتشقي

.....( لحتقع  لمبت  التن ي  لالت ا   س لج مقا   المصا يى فاي القا    -تج  ى  –
أ اااوا سااا اموا  ال ااا سقى. وذلااال فاااي  اااو  موافقاااى ال ااايع  6112/6115الجااا مقي 

 اا ت ذ العبتو  و ي  الت ويى والتقحي . 
 
ى  مممر الطالمب / احمممد عبممد الحميمد عبممد ال همماب   ا لتمماس المقممد  مم   لمم   (33)

 ت  تر يح  ع  طريب مكتمب   6113الحاص  على الثاف ية العامة عا  
التفسمميب  لممى كليممة دار العلمم   بجامعممة القمماهرج فممأ العمما  الجممامعأ    

 يرغب فأ قب ل  ضم  الطدب المعاقي  فأ العا  الجمامعأ   6113/6112
المؤه  حتى يتسمفى لم  ا لتحماب    استثفائ  م   رط حداثة  6112/6115

 بكلية التجارج بجامعة عي   مس  ذلك فأ ض ح ال ر   المرضية.
 :القرار 

 –محاي ما ب الط لاا / أ ماع مباع ال مياع مباع الوهاا   لا   المجحال الموافقاى 
محا  الحجناى الطبياى المشابحى بج مقاى  - 6113ال  ص  محا  الث نوياى الق ماى ما   
سبحياااى التجااا  ا س لج مقاااى فاااي القااا   الجااا مقي  ماااين شااامل لحنظااا  فاااي ماااعى لبولاااه

 في  و  ظ وفه الم  يى  من الطا  المق لين. 6112/6115
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كتمممابأ جمممامعتأ المف فيمممة  سممم هاي ب ممم   اقتمممراح تمممدريس ممممادج   (32)

التربية العسكرية لطدب التعلي  المفت ح  س ه بالطدب المفت ممي   
  المفتسبي  بالجامعات.

 :القرار 
محااي تااع يل ماا عا الت وياى الق ااب يى لطااا  التقحااي  ل مااع  الموافقاى لا   المجحاا

 الم تو  أ و  س لطا  المنتظمين والمنت بين س لج مق  .
و
كتاب الف ر فأ كتاب السيد  .د/فائب رئيس جامعة المف فية ل مئ     (35)

التعلممي   الطممدب ب مم   الطممدب الحاصمملي  علممى درجممة الليسممافس           
التعلي  المفت ح  يرغبم   فمأ ا لتحماب بىحمدى     البكال ري س بف ا  

الكليمممات التمممأ تقبممم  بف ممما  الممممؤهدت العليممما للحصممم   علمممى فرصمممة  
تعليمية جديدج  ذلمك فمأ ضم ح قمرار المجلمس األعلمى للجامعمات الصمادر         

 .31/7/6111بجلست  بتاريخ 
 :القرار 

 محاااي لباااول الطاااا  ال  صاااحين محااا  الع جاااى الج مقياااىلاا   المجحااال الموافقاااى 
الاا اغبين فااي  -ااولاا  ماان الج مقاا   ال بوميااى المصاا يى )بنظاا   التقحااي  الم تااو ( 

لحع ا اااى  -اصلت ااا   س لج مقااا   المصااا يى لح صاااول محااا  ف صاااى تقحيمياااى جعياااعا 
بد ااعى ال حياا   التااي تقباا  بنظاا   المااالها  القحياا  لح صااول محاا  ع جااى ج مقياااى 

مقااا   الصااا ع  بجح اااته أولااا  أخااا ى وذلااال فاااي  اااو  لااا ا  المجحااال اامحااا  لحج 
 في هذا الشأن.  31/7/6111بت  يخ 

 
كتاب السيد  .د/  زير التعلي  العالأ  البحا العلمأ  رئيس المجلمس   (32)

األعلى للجامعات المتضمم   حمد  السميد  .د/محممد صمبحأ حسمافي  مممثد        
ل زارج التعلي  العالأ فأ مجلس  دارج صفد ب التم يم  األهلمأ لرعايمة    

 باب  الرياضة بمد  مم  السميد  .د/  بمراهي  محممد السمعيد       الفشح  ال
 راجح.
 :القرار 

محمااا  سبتااا   ال ااايع أ.ع/ و يااا  التقحاااي  القااا لي والس اااث القحماااي أ ااا ل المجحااال 
و ئاااايل المجحاااال اامحاااا  لحج مقاااا   المت اااامن إ ااااال ال اااايع أ.ع/م مااااع صااااس ي 

موي  ااهحي ل م ياى    نين ممثا لو ا ا التقحي  الق لي في مجحل إعا ا صنعو  الت
 النش  والشس   وال ي  ى بعص من ال يع أ.ع/ إب اهي  م مع ال قيع  اج .
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كتمماب السمميدج األسممتاذ الممدكت ر/ عميممدج كليممة ا قتصمماد  العلمم        (37)

السياسية جامعة القاهرج ب    طلب الم افقة على قب   عدد ع مري   
دات الثاف يممة األجفبيممة ( طالبمماإ  ضممافياإ ممم  الحاصمملي  علممى ال مم ا  61)

ب عبة الدراسة بالل ة الفرفسية بالكليمة للعما     6112المعادلة عا  
عمم  طريممب الكليممة مبا ممرج  ب ممرط اجتيممازه       6112/6115الجممامعأ 

اختبممار ا لتحمماب بال ممعبة الفرفسممية بالكليممة  سمم ج بقممرار المجلممس  
 . 6113/6112للعا  الجامعأ  68/11/6113األعلى للجامعات بتاريخ 

 :القرار 
( ط لساا   إ اا في   ماان ال  صااحين 61محاا  لبااول مشاا ين )لاا   المجحاال الموافقااى 

سشااق  الع ا اا   س لحااا    6112محاا  الشااا عا  الث نويااى المق علااى ااجنبيااى ماا   
ااجنبيااااى سبحيااااى اصلتصاااا ع والقحااااو  ال ي  اااايى بج مقااااى القاااا ه ا فااااي القاااا   الجاااا مقي 

ا وسشاا ل اجتياا  ه  اختساا   اصلت اا   وذلاال ماان ط ياا  ال حيااى مس شاا   6112/6115
 باذ  الشق  الذل يققع من خال ال حيى.

 
 مذكرج تعا   بي  جامعة عي   مس  جامعة ديبريس  )المجر(. (38)

 :القرار 
محماا   سمااذب ا تقاا ون بااين ج مقااى مااين شاامل وج مقااى عيب ي اان أ اا ل المجحاال 

 )المج (.
 

 الد لية لل جرج . مذكرج تفاه  بي  جامعة المف فية  المف مة (39)

 :القرار 
 محم   سمذب ا ت  ه  بين ج مقى المنوفيى والمنظمى العوليى لحاج ا.أ  ل المجحل 

  
 مذكرتأ تفاه  بي  جامعة جف ب ال اد   ك  م  :. (21)

الث ن ( فاااي الس اااث القحماااي والمقحومااا   وطااا   )فياااع يبو  ج مقاااى نااا بولي (1)
 التع يل .

 المب يل. –س لمب يل سمعينى مب يبو  الج مقى الوطنيى الم تقحى (6)

 :القرار 
 محم   سمذب تي ت  ه  بين ج مقى جنو  الواعل وب  من :. المجلس  حاط

الث ن ( فاااي الس اااث القحماااي والمقحومااا   وطااا   )فياااع يبو  ج مقاااى نااا بولي (1)
 التع يل .

 المب يل. –الج مقى الوطنيى الم تقحى س لمب يل سمعينى مب يبو  (6)
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 للتعا   العلمأ  الثقافأ بي  جامعة كفر ال يخ  ك  م :. تاقيااتف (21)

 ج مقى سبين لحا   والثق فى (1)
 ج مقى يونن ن لحجن ي   المتقععا (6)
 ج مقى جينجعو  يشوان لحع ا    العوليى (3)
 ج مقى هي  ي و لحا   ااجنبيى (2)
 مقاع نينج ي  اص ام  (5)

 :القرار 
لحتقا ون القحماي والثقا في باين ج مقاى ب ا  الشايخ وبا    يا محم   س ت  لأ  ل المجحل 

 من:.
 ج مقى سبين لحا   والثق فى (1)
 ج مقى يونن ن لحجن ي   المتقععا (6)
 ج مقى جينجعو  يشوان لحع ا    العوليى (3)
 ج مقى هي  ي و لحا   ااجنبيى (2)
 مقاع نينج ي  اص ام  (5)

 
ئميس قطماع التعلمي   الم مر  علمى      كتاب السميد األسمتاذ المدكت ر ر    (26)

قطاع مكتب الم زير ب م   قمرار رئميس مجلمس الم زراح بالقماف   رقم          
بتعممدي  بعممة  حكمما  الدئحممة التففيذيممة لقمماف     6112( لسممفة 251)

 تف ي  الجامعات . 

المو ااوم فااي  ااو  بتاا   ال اايع اا اات ذ الااعبتو   ئاايل لطاا م  المجحاال ا ااتق ب
 ت  الو ي  في هذا الشأنالتقحي  والمش و مح  لط م مب

 :القرار 
محم   سبت   ال يع اا ت ذ العبتو   ئيل لط م التقحي  والمش و محا  أ  ل المجحل 

 6112( ل انى 251لط م مبتا  الاو ي  سشاأن لا ا   ئايل مجحال الاو  ا  س لقا نون  لا  )
 بتقعي  سقب أ ب   الائ ى التن يذيى لق نون تنظي  الج مق   . 

قفاج الس يس ب    تعدي  مسممى مركمز المدع  العلممأ      كتاب جامعة (23)
لتفمية سيفاح ) حدج ذات طابع(  لى المركز العلمأ لدراسمات  تفميمة   

 سيفاح بالجامعة  اعتماد  ئحت .

لنا ا ال اويل بجح اتيه فاي  او  موافقاى مجحال ج مقاى  المو اوم المجحال ا تق ب
فاي هاذا  62/11/6113و  31/2/6115والممتاعا  تا   62/2/6115المنققعا بتا  يخ 

 الشأن.

 :القرار 
م باا  القحمااي حلتماا ع الائ ااى الم ليااى واهعا يااى محاا  إنشاا   واملاا   المجحاال الموافقااى 

 )و عا ذا  ط سع(. لن ا ال ويل بج مقى لع ا    تنميى  ين  



  

-------------------------------------------------------------------------    37 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

 
 
 
كتاب جامعة طفطما ب م    ف ماح  حمدج القم ى  التحريمك الك ربمائأ         (22)

 حممدج ذات طممابع خمماص  اعتممماد  ئحتمم      بكليممة ال فدسممة بالجامعممة  
 الداخلية.

 :القرار 
و ااعا القاوى والت  ياال ال ا واا ئي للائ اى امحاا  إنشا   وامتماا ع لا   المجحاال الموافقاى 

 ج مقى طنط  )و عا ذا  ط سع خ ص( –سبحيى الانع ى 
 

اقتممراح جامعممة بف مما ب مم   تعممدي  مسمممى ) ممعبة الخممرائط  ف مم           (25)
ليصمممبح ) مممعبة المسممماحة  الخمممرائط  ف ممم    المعل ممممات الج رافيمممة(  

المعل مات الج رافية( بالدئحة الداخلية لكلية اآلداب بالجامعة )مرحلة 
 الليسافس( .

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقة قرر المجلس

بحيااى ا عا  س تقااعي  م اام  )شااقسى الخاا ائط ونظاا  المقحوماا   الجا افيااى(   -1
)شااااااقسى الم اااااا  ى  م اااااام ه  ج مقااااااى بنا )م  حااااااى الحي اااااا نل( ليصااااااس  –

 والخ ائط ونظ  المقحوم   الجا افيى(.
تقعي  الائ ى العاخحياى ل حياى ا عا  ج مقاى بناا  )م  حاى الحي ا نل( سما     -6

 ي م  بذلل.
 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن  -3

 

اقتممراح جامعممة القمماهرج ب مم    ف مماح برفممام  تعلممي  الل ممة األلمافيممة    (22)
 ممة  جفبيممة )مرحلممة الليسممافس( بف مما   التعلممي  المفتمم ح بقسمم    كل

الل ممة األلمافيممة بكليممة اممآلداب بالجامعممة  م ممر ع الدئحممة الدراسممية   
 المقترحة ل .

 :القرار 
 .:مايلىعلى  الم افقةقرر المجلس 

ج مقاااى إنشااا   ب نااا مج تقحاااي  الحااااى االم نياااى بحااااى أجنبياااى سبحياااى ا عا    -1
 .التقحي  الم تو  سق   الحاى االم نيىلحي  نل( بنظ   )م  حى ا الق ه ا

 ب ن مج تقحي  الحاى االم نيى بحاى أجنبيى.لمش وم الائ ى الع ا يى    -6
 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن   -3
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اقتراح جامعمة المفيما ب م   فمتح بماب التقمد  للدبل ممة الم فيمة فمى           (27)

 –األلمافيممممة  –ا يطاليممممة  –ل ممممات ) الفرفسممممية الترجمممممة ألقسمممما  ال
ا فجليزية( بكلية األلس  بالجامعة بداية مم  العما  الدارسمى القماد      

على    ي مترط للقبم   بالمدبل      يكم   الطالمب حاصمد        6112/6115
علممى الليسممافس    البكممال ري س ممم   حممدى الكليممات الجامعيممة    ممم   

 جلس األعلى للجامعات. حدى الكليات المعتر  ب ا م  الم

 :القرار 
 .:مايلىعلى الم افقة قرر المجلس 

 –ال    الحا   ) ال  ن ايى  فت  س   التقع  لحعبحومى المانيى ف  الت جمى  -1
بعايااى  المنياا  ج مقااى –اصنجحي يااى( سبحيااى اال اان  –االم نيااى  –اصيط ليااى 

 ول بعبحوماهمحا  أن يشات ل لحقبا 6112/6115من الق   العا    القا ع  
أن يباااون   صاااا محااا  الحي ااا نل أو السبااا لو يول مااان الت جماااى المانياااى 

إ عى ال حي   الج مقيى أو من إ عى ال حي   المقت و با  مان المجحال 
 .اامح  لحج مق  

 .إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن    -6
 
 61/5/6112قمممرار اللجفمممة ا ست مممارية العليممما باجتماع ممما بتممماريخ      (28)

ممدرس   –بالم افقة على ترقية السيدج الدكت رج/ فجمدح عسما   حممد    
األد ية  السمم   بكليمة الصميدلة جامعمة مصمر للعلم    التكف ل جيما        

 ل      يفة  ستاذ مساعد  .     
 :القرار 

محااا  مخ طساااى ال ااايع اا ااات ذ الاااعبتو   ئااايل ج مقاااى مصااا  لااا   المجحااال الموافقاااى 
المو وم مح  مجحل الج مقاى لت لياى ال ايعا الاعبتو / نجاا   لحقحو  والت نولوجي  لق ب

ماااع ل ااعوياااى وال ااامو  سبحياااى الصااايعلى س لج مقاااى لشاااا  وظي اااى أ ااات ذ  –م ااا و أ ماااع 
م  مع،  يث  صح  مح  تقعي  جياع جاعا  فاي س اث ومحا  تقاعي  جياع فاي س اث ومحا  

وع جاى نشا ل  2/11وع جاى من لشاى  3212أ وقى أس ا ث س جما ل  نقا ل  تقعي  مقبول في
  .  7512/111ومجم  تقيي  نا ئي  31/31محمي 

تحديد الرس   المالية األعباح المالية المطل بة م  السادج  عضاح هيئمة   (29)
لسمفة ب م      29التدريس بالجامعات الحك مية الخاضعة للقاف   رق  

تف ي  الجامعات  المتقدمي  للفحص  التقيي   كثر م  مرتي  للف مر  
لففس الدرجة العلمية ) ستاذ مساعد / ستاذ( بم   يسمرى   فأ الترقية 

علي   ما يسرى على المتقدمي  م  جامعات  خرى )المتقدمي  مم  خماري   
الجامعممات  ال يممر الحك ميممة الخاضممعة لقمماف   تف ممي  الجامعممات(  ذا   
تقممدم ا لمممرات  خممرى لممذات الدرجممة العلميممة  فقمما لق اعممد ف مما  العممم  

 باللجا  العلمية  . 
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 :قرارال 
 مايلأ: علأقرر المجلس الم افقة 

ي ااعع ال اا عا أم اا   هيئااى التااع يل لحج مقاا   الخ  ااقى لقاا نون تنظااي   **
سشااأن تنظااي  الج مقاا   المقاا وعين لحتقااع   1276ل اانى 22الج مقاا    لاا 

أ ث  من م تين )بعايى مان الما ا الث لثاى( لحنظا  فاي الت لياى لان ل الع جاى 
% مان المبحاا الماعفوم مان التقاع  51( بن اسىالقحميى )أ ات ذ م  مع/أ ات ذ

ماان الخاا  ال اول ماا ا )ذا  الن ااسى المطسقااى محاا  أم اا   هيئااى التااع يل 
 22المتقعمين من خ  ال الج مق   الخ  قى لق نون تنظي  الج مق    لا 

 سشأن تنظي  الج مق   ف    لى إم عا التقع (. 1276ل نى 
ليااى ماان خااال إعا ا شاائون هيئااى المشاا   إليااا  سق  المساا لاأن ياات  ت صااي   **

ياعاما  س ل  ا   ال  ماي س  ا   شااائون هيئاااى التاااع يل  ااامن   ااا بن  الم تاااو  س لبنااال الم بااا ل المصااا ل التع يل والحج ن القحميى سأم نى المجحل وا 
 (.1/27651/251/2 /مق عص  الج مق   والمق هع الخ صى  ل  )

امتسا  ا مان تا  يخ صاعو   يت  تطبي  لوامع الت صي  المش   إلياا  سق لياى **
  ل ا  المجحل اامح  لحج مق   في هذا الشأن

كتمماب جامعممة ب رسممعيد ب مم   م افقممة مجلممس الجامعممة علممى تحممديا    (51)
الدئحممة الداخليممة لكليممة ال فدسممة بالجامعممة )مرحلممة البكممال ري س(    
بف ا  الفصملي  الدراسميي   اسمتحداا قسم  ال فدسمة الكيميائيمة       

 بالكلية .     
 :قرارال 

 علأ مايلأ: الم افقة قرر المجلس
ل حيااااااى الانع ااااااى ج مقااااااى بو  ااااااقيع )م  حااااااى ت ااااااعيث الائ ااااااى العاخحيااااااى  **

وا اااااات عاث ل اااااا  الانع ااااااى  السباااااا لو يول( بنظاااااا   ال صااااااحين الع ا اااااايين
 ال يمي ئيى س ل حيى

  الو ا ى الا   ف  هذا الشأن .الق ا  إصعا   **
(   ضمافة  17(  لى المادج )11بفد رق  )كتاب جامعة المفيا ب     ضافة  (51)

( بالدئحة الداخليمة لكليمة الصميدلة بالجامعمة     61(  لى المادج )11البفد )
 .)مرحلة الدراسات العليا(

 القرار: 
 الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

ج مقاى المنيا   –( مان الائ اى العاخحياى ل حياى الصايعلى 17تقعي  الم عا ) (1
( بتااا  يخ 522لقحيااا ( والصااا ع ا سااا لق ا  الاااو ا ى  لااا  ))م  حاااى الع ا ااا   ا

( وهااو " تماان  ج مقااى المنياا  بنااا   11بد اا فى البنااع  لاا  ) 61/5/1222
محاااااا  طحاااااا  بحيااااااى الصاااااايعلى ع جااااااى الم ج ااااااتي  فاااااا  القحااااااو  الصاااااايعليى 

 اه حينيبيى".
ج مقاى المنيا   –( مان الائ اى العاخحياى ل حياى الصايعلى 61تقعي  الم عا ) (6

( بتااا  يخ 522الع ا ااا   القحيااا ( والصااا ع ا سااا لق ا  الاااو ا ى  لااا  ))م  حاااى 
( وهااو " تماان  ج مقااى المنياا  بنااا   11بد اا فى البنااع  لاا  ) 61/5/1222

مجحااال بحياااى الصااايعلى ع جاااى عبتاااو ا  ال ح ااا ى فااا  القحاااو  محااا  توصااايى 
 الصيعليى اه حينيبيى(.

 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (3



  

-------------------------------------------------------------------------    38 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

جامعة القاهرج ب    ت ير مسمى قس  اإلر اد الففسأ  لى علم    كتاب (56)
 .الففس ا ر ادى بمع د الدراسات  البح ا الترب ية بالجامعة

 القرار: 
 مايلأ: الم افقة علىقرر المجلس 

مقااااع ستاييااا  م ااام  ل ااا  اه شااا ع الن  ااا  إلااا  محااا  الااان ل اه شااا عى  (1
  .ج مقى الق ه ا – الع ا    والس وث الت وويى

ج مقااااى  –مقاااااع الع ا ااا   والس ااااوث الت وويااااى ل تقاااعي  الائ ااااى العاخحيااااى (6
 الق ه ا سم  ي م  بذلل. 

  
( 5( مم  الممادج )  8كتاب جامعمة الزقمازيب ب م    جمراح تعمدي  البفمد )       (53)

المم اردج بالدئحممة الداخليممة لكليممة الحاسممبات  المعل مممات بالجامعممة       
 .)مرحلة البكال ري س(

 القرار: 
 م يحي: الموافقى مح لمجلس قرر ا

( الااااااوا عا س لائ ااااااى العاخحيااااااى ل حيااااااى 5( ماااااان الماااااا عا )2) تقااااااعي  البنااااااع   (1)
ليصااس   )م  حااى السباا لو يول( ال لاا  ي ج مقااى  –ال   ااس   والمقحوماا   

 مح  الن و الت ل :
إالو اف  يو اثباثريوا ارا و تر ةوترك  حولرسفلو راللو سلربقةوو"وسلة و الالحو ا دلااي 

فسيوا كةو ب وجةلو ى دوك  دو اكةسريو،ول ربوسلةر و الرالحو ا دلرااي وإارلو اف  ريو الس
 ادببئسيوا اا و تر ةوترك  حو راللو سلربقةو الرسفسيوا ركةو رب وجةرلو ى ردو رلوإ ركبو
 الببسو ا تلةيولت للب وجةلور وتلا و ع مب و اعة سيو ا  تليواا ا  لريو لةرنو

 اتررك  حوادظررب وتاق ررتو الررالحوادظررب ور رربك و اكةسرريولت كيرركودظررب وا  تررابو اتررك  حواو
 ا تباعرريوجةررلور ويررت وتليررس و الررالحو ررفبسًبو ررلودببسرريو ترر ةو اتررك  حواعوت رردبو ررببكةو

ووووو ات  جوإعواةلالحو اذي ورت ا و اتك  حو اع ةلولدلبح"
 ( إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن6)

 
( مم  الدئحمة الداخليمة    66)كتاب جامعمة  سمي ط ب م   تعمدي  الممادج       (52)

 .للدراسات العليا بكلية التربية بالجامعة
 القرار: 

 ما يلأ: الم افقة علىقرر المجلس 
ج مقااى أ اايول  –الائ ااى العاخحيااى ل حيااى الت ويااى ( ماان 66الماا عا )تقااعي   (1)

)م  حتااااا  السبااااا لو يول والع ا ااااا   القحيااااا ( وذلااااال بنقااااا  مقااااا   التقاااااوي  
و  الق   ف  الت ويى نظا   القا مين مان ال انى ااولا  واهمت  ن   ف  العبح

   )ال ص  الع ا   ااول( إل  ال نى الث نيى )ال ص  الع ا   ااول(.
 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (6)

 



  

-------------------------------------------------------------------------    39 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

ب ممم    سمممتراتيجية تطممم ير   ةكتممماب لجفمممة قطممماع العلممم   البيئيممم  (55)
 6131مصممرية حتممى عمما  الدراسممات  البحمم ا البيئيممة فممى الجامعممات ال  

 ."اإلطار العا "
 القرار: 

سشااأن إ اات اتيجيى  ىلجنااى لطاا م القحااو  البيئياامحماا   سبتاا   المجحاال أ اا ل 
 6131تطاااوي  الع ا ااا   والس اااوث البيئياااى فااا  الج مقااا   المصااا يى  تااا  مااا  

 . "اهط   الق  "
 
كتاب السيد األستاذ الدكت ر / رئيس لجفة قطماع المعاهمد الصمفاعية     (52)

ل فدسية ب زارج التعلي  العالأ ب    ت صيات  ر ة العم   صمدح   ا
 .التعلي  ال فدسأ فأ مصر

 القرار: 
 م  يح :قرر المجلس 

اا ات ذ الاعبتو  /  ئايل لجناى لطا م ال ايع أ  ل المجحل محم   سبتا    (1)
المق هااااع الصاااان ميى والانع اااايى بااااو ا ا التقحااااي  القاااا لي سشااااأن توصااااي   

 .قحي  الانع ي في مص و شى القم  صصا  الت
إ  لاى توصاي   و شااى القما  هصااا  التقحاي  الانع ا  فاا  مصا  إلاا   (6)

ال اايع اص اات ذ الااعبتو / مساا ل م مااع م مااع منصااو  )  ئاايل ج مقااى 
جنااو  الااواعى( و ئاايل لجنااى و ااع الخطااى اه اات اتيجيى لحتقحااي  القاا ل  

 .هتخ ذ الا   ف  مص 
 
معل ماتيمة ب م   ت صميات  ر مة     كتاب لجفة قطاع عل   الحاسمب  ال  (57)

  العممم  التممى  عممدت ا لجفممة القطمماع تحممت عفمم ا                                      
"Developing Computer Science Curricula"                           

 .،  اآلليات المقترحة لتففيذ هذه الت صيات 18/3/6112بتاريخ 

 القرار: 
 ما يلى:قرر المجلس 

لجناااى لطااا م محاااو  ال   ااا  والمقحوم تياااى  ااا ل المجحااال محمااا   سبتااا   أ (1)
بتاااااا  يخ سشااااااأن توصااااااي   و شااااااى القماااااا  التاااااا  أمااااااعتا  لجنااااااى القطاااااا م 

ت اا  منااوان                                 ، وا لياا   المقت  ااى لتن يااذ هااذ  التوصااي  12/3/6112
  "Developing Computer Science Curricula"        

الموافقاااى محااا  ت قيااا  توصاااي   و شاااى القمااا  وا ليااا   المقت  اااى لتن ياااذ  (6) 
 هذ  التوصي  .

 
 مذكرتأ تفاه  بي  جامعة جف ب ال ادى  ك  م  : (58)

و  ىكبكس سيو ا امسيواةعةا و  ا عبكو ا امهواا ا و الفيةسبسو ا امهاو**
 خالبسب بو اسباب ووو–لب عيو ابيبي ا واةلحو السل توا اق  جيوو**
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 القرار: 
 ت  ه  بين ج مقى جنو  الواعى وب  من :محم   سمذب ت  المجلس   حاط
و  ىكبكس سيو ا امسيواةعةا و  ا عبكو ا امهواا ا و الفيةسبسو ا امهاو**
 خالبسب بو اسباب ووو–لب عيو ابيبي ا واةلحو السل توا اق  جيوو**

 
 مذكرتأ تفاه  بي  جامعة طفطا  ك  م  : (59)

وق  ةو ى ي و كا  كوالدك وجلب عيولو**
  ىكبكس سيو ىا بسيو اكااسيواةك  مبسو اعةسبولكاايو اس  جو**

 القرار: 
  ت  ه  بين ج مقى طنط  وب  من :محم   سمذب ت  المجلس  حاط 
ولب عيولق  ةو ى ي و كا  كوالدك وجو**
   ىكبكس سيو ىا بسيو اكااسيواةك  مبسو اعةسبولكاايو اس  جو**

كتممماب  زارج التعلمممي  العمممالى ب ممم   تعمممدي  بعمممة احكممما  الدئحمممة   (21) 
 .1976لسفة  29تف ي  الجامعات رق   فيذية لقاف  التف

 القرار: 
، 721قا ا ل  ئايل مجحال الاو  ا   لما  المجحال محما   سالمجحال  أ  ل

تقاااااعي  سقاااااب ا بااااا   الائ اااااى التن يذياااااى لقااااا نون تنظاااااي  ب 6112ل ااااانى  222
عبتااو  ماناا  فاا   DPTسشااأن إنشاا   ع جااى  1276ل اانى  22الج مقاا    لاا  

  .القاال الطبيق  وش ول القيع الخ صى با 
 كتمماب السمميد األسممتاذ الممدكت ر  مممي  لجفممة تكف ل جيمما المعل مممات     (21)

ب ممم   ت مممكي  لجفمممة متخصصمممة مممم  خبمممراح تكف ل جيممما    ا تصممما ت
 . ا تصا ت لعقد سلسلة م   رش العم  المعل مات

 القرار: 
تشااااابي  لجناااااى متخصصاااااى مااااان خبااااا ا  الموافقاااااى محاااااي  حااااال المج لااااا  

وجح اااا    ت نولوجياااا  المقحوماااا   واصتصاااا ص  لققااااع  ح ااااحى ماااان و ش القماااا 
القصف الذهني لتقوي  الو ع ال  لي طسق  لتق  ي    لى ت نولوجي  المقحوما   
الوا عا من الج مق   وت عياع المشا وم   والمسا ع ا  الم اتقبحيى ذا  ااولوياى 

 ن ال  عا:من ب  م
ورمتبذوالةسيو ابدكميولب عيو البخ ةوك/وخ ب وخك  ةووو7ر
ورمتبذوالةسيو ا بمابسوا ا عةا بسولب عيو البخ ةوك/و   ولبلسوووو7ر
ولةسيو ابدكميولب عيو البخ ةوووو/و   كو ي تووك
واق  ةو عتلبعسواتكدااالسبو ا عةا بسوووو/وغبكةواليحوووو 

وبسل اما س  ليو وك/ور  لوجلكو ااخبحوو
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 كتمماب السمميد األسممتاذ الممدكت ر  مممي  لجفممة تكف ل جيمما المعل مممات     (26)

 .ب    ت كي  لجفة ق مية للمكتبة الرقمية  ا تصا ت

 القرار: 
وت   با   لحمبتسى ال لميى الموافقى محي تشبي  لجنى لوميىل   المجحل 

 من ال  عا:
و  ل  اوك/ور  كوجلكو اابم وو

ولب عيو البخ ة–رمتبذوجةا و ا لتابسوا ا عةا بسوووو قك/و عاب وجلكو اعقو7ر
ولب عيو البخ ةو–رمتبذوالةسيو الحووك/وجلكو ا ليكو بم وووو7ر

ودبئحو كي و  لقو ا ك بسو ا ع  سيوا ساكت  ادسيوك/ور  كو م ووووووووووو
و كي وا كةو ا لتايو ا   سيووك/و باكوجلكو افتبحووووووو

   من الخب ا ولحجنى أن ت تقين سمن ت ا    
كتاب السيد اللم اح  ح/  ممي  عما   زارج المدفاع ب م   تر ميح ممثم          (23)

( 22لمممم زارج التعلممممي  العممممالأ لحضمممم ر د رج الممممدفاع المممم طفأ رقمممم  )
 .ب كاديمية فاصر العسكرية العليا )كلية الدفاع ال طفأ(

 القرار: 
  ت شااي  ت اويب ال اايع اا اات ذ الاعبتو / و ياا  التقحااي  القا ل  فاا سقممرر المجلمم

( 22و ا ا التقحاااااي  القااااا لي ل  اااااو  عو ا الاااااعف م الاااااوطني  لاااااا  )ممثااااا  مااااان 
خااااال المااااعا ماااان  سأ  عيميااااى ن صاااا  الق ااااب يى القحياااا  )بحيااااى الااااعف م الااااوطني(

  .  66/2/6115 تي  16/7/6112
ب م   الصمع بات العديمدج     اسمي ط(  -قفاج الس يس) تأجامع أكتاب (22)

أ تطبيب قرار رئيس مجلس الم زراح  التأ ت اج  ا الجامعات المصرية ف
( 1الخاص بصر  الحد األدفأ  تطبيمب الق اعمد الخاصمة بالمف م ر رقم  )     

 .6112الصادر م   زارج المالية لسفة 

 القرار: 
إ  لى المو وم إل  ال يع اا ت ذ العبتو /   ين مي ا  ) ئايل قرر المجلس 

 ااوال الم عيااى لع ا ااى ت  ااين اصج مقااى مااين شاامل( و ئاايل الحجنااى المشاابحى 
  .  لحق محين س لج مق  

طلممب السمميد ا سممتاذ الممدكت ر رئمميس قطمماع التعلممي   الم ممر  علممى     (25)
مكتب السيد ا ستاذ الدكت ر  زير التعلي  با فادج ع  مدى اعتبمار  
المفتدب للعم  بال زارج فى   ائ  قياديمة علمى ر س العمم   احقيتم      

اديمة  الطبيمة  الت ميفيمة ،    فى التمتع بكافة حق ق  القاف فية  الم
 كذلك التقد  ل  ائ  قيادية فى جامعت  )اثفاح/بعدافت اح( الفمدب  

 .   تحتسب مدج الفدب ضم  سف ات اإلعارج
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 القرار: 
 ما يلى:قرر المجلس 

 ت اا    اانوا  نااع  أو ت حيااف أم اا   هيئااى التااع يل لحقماا  الموافقااى محاا  ا (1)
أو المنتااعبين لحقماا  ا التقحااي  القاا ل  بو ااعا  مشاا وم   التقحااي  القاا ل  بااو ا  

أو س لج مقاا   ال بوميااى ااخاا ى امتااعاعا  لقمحااا  ساا لو ا ا فااي وظاا ئف لي عيااى 
 اااانوا  إماااا  ا مااااع تمااااتقا  سب فااااى  قااااولا  الق نونيااااى   اصصااااح  ، وص ت ت اااا

 والم عيى والطبيى والتأمينيى.
لحقماا   ااوا   -(  ت ااع الجااا   المنتااع  إليااا  ال اا عا أم اا   هيئااى التااع يل 6)

بو ااااعا  إعا ا مشاااا وم   التطااااوي  بااااو ا ا التقحااااي  القاااا ل  أو بج مقاااا تا  أو 
س لج مقاا   ال بوميااى ااخاا ى ، وبااذلل الم تشاا  ون الثقاا فيون س لخاا  ال منااع 

ت ااع تق ياا  ااعا  لألنشاااطى  -تقااعما  لح صااول محاا  الاااع ج   اا  عيميااى 
 بعص من بحي تا .

رفممع الخطممط الدراسممية التممى يممت     جامعممة بفممى سمم ي  ب مم    كتمماب  (22)
تسجيل ا بالكليات بالجامعات المصرية على م قع م مر ع المسمت دع   

 .دكت راه( –الرقمى للرسائ  الجامعية ) ماجستير 
 القرار: 
 فااع الخطااط الع ا اايى التاا  ياات  ت ااجيحا  س ل حياا   الموافقااى محااي المجلممس  قممرر

 لماا  لح  اا ئ  الج مقيااى س لج مقاا   المصاا يى محاا  مولااع مشاا وم الم ااتوعم ال  
  .  ، وذلل تجنس   لت  ا  ت جي  ن ل المو وم  عبتو ا ( –) م ج تي  

جامعة ب رسعيد ب    بر ت ك   تعا   بي  الجامعمة  ج ماز   كتاب  (27)
 .م ر عات الخدمة ال طفية )  زارج الدفاع(

 القرار: 
ع وجااا   بب وتوبااول التقاا ون المولااع بااين ج مقااى بااو   ااقيمحماا   المجلممس   حمماط

لتاعبي  مط لا  وا تي جا   الج مقاى  مش وم   الخعمى الوطنيى ) و ا ا العف م(
ماان أجااا ا ومقااعا  وم ااتح م   ولطااع غياا   وصااي نى وتطااوي  وتأهياا  البنيااى 

  اا   يى والمنشل  والع ا    ال نيى وخافى طسق  لحمتطحس  . 
اجسممتير اقتممراح جامعممة كفممر ال مميخ ب مم   فممتح التسممجي  لدرجممة الم   (28)

 .تخصص ""فسي  "" بكلية التربية الف عية بالجامعة
 القرار: 

  الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 
تخصااص "ن اايج" سبحيااى  فااي الت ويااى النوميااى فاات  الت ااجي  لع جااى الم ج ااتي  (1)

 ج مقى ب   الشيخ. –الت ويى النوميى 

ب اا  الشاايخ )م  حااى ى ج مقاا –ى الت ويااى النومياا ىى العاخحيااى ل حيااتقااعي  الائ اا (6)
  .سم  ي م  بذلل الع ا    القحي (
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( م  الدئحة الداخلية لكلية 29اقتراح جامعة المف فية تعدي  المادج ) (29)
 .التربية بالجامعة ) مرحلة الدراسات العليا(

 القرار: 
 مايلأ: الم افقة علىقرر المجلس 

ج مقاااى المنوفياااى  –لت وياااى ( مااان الائ اااى العاخحياااى ل حياااى ا22تقاااعي  ناااص المااا عا ) ( 1)
 صس  مح  الن و الت ل :والع ا    القحي ( لت السب لو يول والحي  نل)م  حت  

وس ت  واك ليو ا بلمتي و لو ات بسيو بويةل:
 ر وسلررا و رركو ررب نو بدرريو اتعةررس و رركةومرردتي وجةررلو ى رردوجدرركو ا رردبوراو

يو ات بسيوا ركةوإلتبقولتلكي و"  تبق"و اتك  حو ا يك دلو اذبوت  لوجةس ولةس
  بثةيوتل خبو اكةسيوراو   وسع ةا و لو ات بسيوا اتعةرس و"ور لربئلودفمرل،و
إلت ررربجل،و لتاررربس،وتكدااالسررربو اتعةرررس "ور ويلتررربقو  تارررب  سو اللرررالو اترررلو

ووتل  ببو اكةسياج
 ( إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن.6)

 
داخليمة الجديمدج المقترحمة    كتاب جامعة طفطا ب    م ر ع الدئحمة ال  (71)

 .بكلية التربية الرياضية بالجامعة )مرحلة البكال ري س(

 القرار: 
 الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

 الجعياااعا وفااا  الب نااا مج الوا اااع الاااذل يمااان  الط لااا  لع جاااى الائ اااى العاخحياااى (1)
  ج مقاااى طنطااا –ل حياااى الت وياااى ال ي  ااايى  )السب لو يو ااا ي الت وياااى ال ي  ااايى(

 )م  حى السب لو يول(.
  إصعا  الق ا  الو ا ى الا   ف  هذا الشأن.  (6)

 
بتعممدي  بعممة   6112( لسممفة 823قممرار رئمميس مجلممس المم زراح رقمم  )    (71)

( لسممفة 29احكمما  الدئحممة التففيذيممة لقمماف   تف ممي  الجامعممة رقمم  )  
باضمممافة مع مممد الدراسمممات العليممما  البحممم ا البيئيمممة بجامعمممة   1976

 .دمف  ر

 قرار:ال 
( ل اااانى 223 ئاااايل مجحاااال الااااو  ا   لاااا  )محماااا   سقاااا ا  المجحاااال  أ اااا ل

بتقااااعي  سقااااب ا باااا   الائ ااااى التن يذيااااى لقاااا نون تنظااااي  الج مقااااى  لاااا   6112
س  ااا فى مقااااع الع ا ااا   القحيااا  والس اااوث البيئياااى بج مقاااى  1276( ل ااانى 22)

 .  عمناو 
 

يممة مممذكرج تفمماه  بممي  جامعممة ب رسممعيد  اتحمماد ال ممركات ا لماف      (76)
 ."المع د ا لمافى للتدريب الم فى"
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 القرار: 
 اقيع وات ا ع الشا ب   ت ا ه  باين ج مقاى بو  محما   سماذب ا المجحال  أ  ل

   .اصلم نيى " المقاع اصلم ن  لحتع ي  المان "
 
ماح بزيمارج أل  مسممئ      عممد  السممكتماب  زارج التعلممي  العممالأ ب م      (73)

لتابعة ل ا    بعد م افقمة  علم    بى للجامعات    ال حدات اعربأ    اجف
 . دارج الجامعة لدتصا  بالج ات األمفية لت مي  هذه الزيارج

 القرار: 
م   ب يا  ا ماع  ال او ا ا التقحي  الق لي سشأن محم   سبت   المجحل  أ  ل

ب  لحج مق   أو الو عا  الت سقى لاا  إص سقاع موافقاى ال م ئول م وي أو اجن
  اتص ل س لجا   اامنيى لتأمين هذ  ال ي  اومح  إعا ا الج مقى ل

 
طلممب الم افقممة علممى قيمما   زارج  كتمماب  زارج التعلممي  العممالأ ب مم     (72)

الد لة ل ئ   اآلثار بتف ي  سلسلة م  المحاضرات  اللقاحات مع طلبمة  
الجامعات المختلفمة  تم عيت   ب هميمة التمراا  ضمر رج الحفما  عليم         

الد ليممة التممأ تقمم   بحمايممة   تتفاقيمما  عطمماح فبممذج مختصممرج عمم  ا  
 .التراا الثقافأ

 القرار: 
طح  الموافقاى محا  و ا ا التقحي  الق لي سشأن محم   سبت   المجحل  أ  ل

لياا   و ا ا العولااى لشاائون ا ثاا   بتنظااي   ح ااحى ماان الم   اا ا  والحقاا  ا  مااع 
حيااااه طحسااااى الج مقاااا   المختح ااااى وتااااوميتا  سأهميااااى التاااا اث و اااا و ا ال  اااا ا م

 . العوليى التي تقو  س م يى الت اث الثق في  وا مط   نبذا مختص ا من اصت  لي 
 

سرعة البت فأ ال كا ى التأ تمرد  كتاب  زارج التعلي  العالأ ب     (75)
للجامعممات  سمم اح كافممت عمم  طريممب ت  مميرات ا  مكاتبممات  تحديممد       

 .مسئ   اتصا  للرد على تلك ال كا ى
 القرار: 

 اا مى الباا  فااي و ا ا التقحااي  القاا لي سشااأن ماا   سبتاا   محالمجحاال  أ اا ل
الشااب وى التااي تاا ع لحج مقااا     ااوا  ب ناا  مااان ط ياا  تأشااي ا  او مب تسااا   

 .  وت عيع م ئول اتص ل لح ع مح  تحل الشب وى 
 

تسريب بعمة المكاتبمات الصمادرج    كتاب  زارج التعلي  العالأ ب     (72)
زير الممى الجامعممات  ممم  المكتممب الففممأ للسمميد األسممتاذ الممدكت ر المم      

 .المصرية ل سائ  اإلعد 
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 القرار: 
ت ااا ي  سقاااب و ا ا التقحاااي  القااا لي سشاااأن محمااا   سبتااا   المجحااال  أ ااا ل

المب تساااا   الصاااا ع ا ماااان المبتاااا  ال نااااي لح اااايع اا اااات ذ الااااعبتو  الااااو ي  الاااا  
  .  الج مق   المص يى لو  ئ  اهما 

ة خريجمأ جامعمة بف ما     مك ى بعم  كتاب  زارج التعلي  العالأ ب م     (77)
الممذي  يتضممرر   ممم  عممد   دراي  سممماؤه  ضممم    ائمم  الخممريجي  فممأ    

مممم  خريجمممأ كليمممات التربيمممة  التجمممارج     6111-6113المممدفعات مممم   
 . الزراعة حيا ت  اختيار األ ئ  طبقا لف ا  الفسبة  التفاسب

 القرار: 
    إ  لااااااى المو ااااااوم إلاااااا  ال اااااايع اا اااااات ذ الااااااعبتو / محاااااا  لاااااا   المجحاااااال 

  . هتخ ذ الا  مل العين ) ئيل ج مقى بنا ( ش
كتاب  زارج التعلي  العالأ ب    اآللية ال طفيمة المقترحمة لتف مي      (78)

التعمممما   الممممد لأ فممممى البحمممما العلمممممأ بالفسممممبة للم ضمممم عات ذات    
 .الحساسية

 القرار: 
  . لم يع من الع ا ى المو ومالنظ  في تأجي  ل   المجحل 

اح  .ح /  ممي  عما  مجلمس الم زراح ب م   مما لم ح  فمى         كتاب السميد اللم    (79)
الفتممرج ا خيممرج ممم  قيمما  بعممة الج ممات بت قيممع مممذكرات تفمماه  ا     

 .اتفاقيات مع مؤسسات  جفبية د   الرج ع للج ات المعفية
 القرار: 

ال ايع الحاوا  أ.  / أماين ما   مجحال الاو  ا  محم   سبتا   المجحل  أ  ل
خي ا من لي   سقب الجا   بتوليع مذب ا  ت ا ه  سشأن م  لو ظ ف  ال ت ا اص

  .  او ات  لي   مع مل     أجنبيى عون ال جوم لحجا   المقنيى
كتاب  زارج الفق  ب    طلب الم افقة على  ف اح  كاديميمة بمسممى                (81)

 .)األكاديمية المصرية لتكف ل جيا الفق (
 القرار: 

 السادج: ت كي  لجفة م  ك  م قرر المجلس 
   ئسنولب عيو دبةو اماسناورجكج/و   كور  كو   كي 

   ئسنولب عيو ا دلا ةاورجكج/و اميكو   كوجلكو ا بال

   ئسنولب عيولدلباورجكج/وجلكو ا لس وجلكو ا بالو ةيد

   ئسنولب عيوجي و  ناورجكج/و مي وجسمل

   ئسنولب عيو ا دا سياورجكج/ولا لوغدس 

 ئحو ئسنولب عيو ةا  واةتعةس وا الالحا دبورججك/وم ي و اك  ك ش

  ر ي و مبجكو ا لةنو ىجةلواةلب عبسواة ئا و افدسياورجكج/ويام و اقبو   ك

   ئسنوالديو لبدو اك  مبسو ابدكمسياوكج/و   كوجلكو ا  يكو عي ةرج

   ئسنوالديو لبدو اك  مبسو اتلب  ياورجكج/ور  كولل وجب ا 

 لديو لبدو اك  مبسو ابدكمسيا ر ي واورجكج/و   كو   كو لبخك

و ر ي والديو لبدو اك  مبسو اتلب  ياول ع إل  خس وم بجيدوكج/وإرج
 لع ا ى المو وم وتقعي  تق ي  يق ب مح  المجحل في الجح ى الق عمى. 
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كتمماب  زارج التعلممي  العممالأ ب مم   اعتممزا  السيفارسممت  المفممت  /     (81)

السمميفما"  التممأ   محمممد حف ممى تد ممي  كيمما  بمسمممى "لجفممة  ممباب    
تتمث   ف طت ا فأ تف ي    عقد بر ت ك  ت  اتفاقيات ممع بعمة   
المؤسسات  الج ات األجفبية المافحة لدع   فتاي األعما  السميفمائية  

 .للعفاصر ال بابية

 القرار: 
و ا ا التقحاي  القا لي سشاأن امتا ا  ال ين   ا  محما   سبتا   المجحال  أ  ل

بيااا ن سم ااام  "لجناااى شاااس   ال اااينم " والتاااي والمناااتج / م ماااع   ظااا  تعشاااين 
تتمثا  أنشاطتا  فاي تنظاي   ومقاع ب وتوباوص  وات  ليا   ماع سقاب المل  ا   
 .  والجا   ااجنبيى الم ن ى لعم  إنت ال اامم ل ال ينم ئيى لحقن ص  الشس بيى

 
كتمماب السمميد اللمم اح  .ح /  مممي  عمما  مجلممس المم زراح ب مم   ا حاطممة ا     (86)

قمممرر  65/5/6112( بتممماريخ 13ح قمممرر بجلسمممت  رقممم  )  مجلمممس الممم زرا 
 29المقترحات المقدمة لتعدي  بعة مم اد القماف   رقم     على الم افقة 
 .ب    تف ي  الجامعات 1976لسفة 

 القرار: 
ال ايع الحاوا  أ.  / أماين ما   مجحال الاو  ا  محم   سبتا   المجحل  أ  ل

 22مااواع القاا نون  لاا  سشااأن الموافقااى محاا  المقت  اا   المقعمااى لتقااعي  سقااب 
 .  سشأن تنظي  الج مق   والخ صى بدختي   القي عا  الج مقيى 1276ل نى 
 

كتمماب  زارج التعلممي  العممالأ ب مم   القممرارات الصممادرج عمم  ا جتممماع    (83)
الخمماص بمفاق ممة مف  مممة جمم دج التعلممي  المفعقممدج برئاسممة رئمميس     

 .65/5/6112مجلس ال زراح بتاريخ 

 القرار: 
لحع ا اااى ال ااا عا  ل ااا   الج مقااا   إ  لاااى المو اااوم إلااا   لااا   المجحااال

بعا  ال أى  . وا 
 

كتممماب السممميد اللممم اح رئممميس السمممكرتارية الخاصمممة للسممميد رئممميس      (82)
الجم  ريممة ممم  السمميد الممدكت ر رئمميس مجلممس ادارج ال يئممة الق ميممة  

( مقر فما  6112-6118لضما  ج دج التعلي  ب    حالة التعلي  العالأ )
 .ال ضع الراه  فية على تحلي بت صية ال يئة المب
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 القرار: 
الج مقااا   لحع ا اااى  ال ااا عا  ل ااا   إ  لاااى المو اااوم إلااا لااا   المجحااال 

بعا  ال أى  . وا 
كتاب  زارج التعلي  العالأ ب    كتاب السميد األسمتاذ المست مار /     (85)

رئيس هيئمة مست مار  مجلمس الم زراح المرفمب بم  كتماب هيئمة قضمايا          
المقمما  ممم     6112لسممفة   779 ممكا  رقمم    الد لممة  صمم رج صممحيفة ا    

السيدج ت افى ابراهي  عبد المفع  الصعيدى ضد رئيس مجلس الم زراح  
لسمفة   157 اخري  لدستمرار فى تففيذ الحك  الصادر فى الدع ج رقم   

 القاضممى فممى جلسممة مسممتعجلة بعمم دج الحممرس الجممامعى لجميممع         6112
 .جامعات جم  رية مصر مؤقتا

 القرار: 
ماان  مخ طساى مجحاال الاو  ا  لموافاا ا أم ناى المجحاال سصاو ا لا   المجحاال

 .  ن صم نى المجحل صياى تن يذيى لح ب ال ب   يث أنه ل  ي ع  ت  ا 
 

كتاب السميد ا سمتاذ المدكت ر  زيمر التعلمي  العمالى  البحما العلممى          (82)
الطمدب السم ريي  بالجامعمات  المعاهمد المصمرية بمرحلمة        تضمرر ب    

يمما بممففس معاملممة الطممدب المصممريي  ممم  حيمما سممداد       الدراسممات العل
 .6113/6112الرس    المصر فات الدراسية للعا  الجامعى 

 القرار: 
التأ ياع محاا  لا ا   ال ا ب  الصا ع  بجح اته المنققاعا بتاا  يخ قمرر المجلمس   

 والذل ينااص مح  م يحي:  62/11/6113
 ررر ومرررا  بووجرررك و ا ا  لررريوجةرررلو عب ةررريو الرررالحو امرررا  ي و اعبئررركي وا1 

ا ا تلرك ي واةليركوا   ةريو اك  مربسو اعةسربوابالب عربسو ا لر  يو رهو اعررب و
لرررردفنو عب ةرررريو البارررحو ا لرررر تو رررر و يرررر وو2712/2712 الرررب عهو

و ا ل ا بسو اك  مسيج
 اتأكيرركوجةررلو رر   و ا لةررنو ىجةررلواةلب عرربسو الرربك وللةمررت ولتررب   ووا2 

الب عربسوا ا عبخركو ا تا  و عب ةريو الرالحو امرا  ي وابو22/2/2712
 ا لررر  يولرررذ سو عب ةررريو الرررالحو ا لررر  ي و ررر و يررر ومرررك كو ا مرررا و
ا ا لرر ا بسو اك  مررسيودظرر ً واةظرر الو اتررهوت رر ولبرربومررا  بو ررهو اا ررسو

اذاررررنوالررررالحو ا   ةرررريوو2712/2712 ا ررررباهو رررراللو اعررررب و الررررب عهو
و الب عسيو ىاالو ل ج

 
 لكتر فيممة كتمماب السمميد ا سممتاذ الممدكت ر مممدير مركممز الخممدمات ا    (87)

ة طمد   مممممم ة ب    اعتماد بمرام  التعلمي  عم  بعمد فمى جامع     مم المعرفي
 .اب  غزالة
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 القرار: 
ال ايع اص ات ذ الاعبتو  ماعي  م با  الخاعم   محم   سبتا   المجحل  أ  ل

اصل ت ونيااى والمق فيااى سشااأن امتماا ع باا امج التقحااي  ماان سقااع فاا  ج مقااى طااال 
 . ابو غ الى

معمة قفماج السم يس ب م    ف ماح  اعتمماد اللم ائح لعمدد مم           كتاب جا (88)
 .المراكز  ال حدات )ذات طابع خاص( بالجامعة

 القرار: 
 ماااعع مااان دنشااا  محاااي إمتمااا ع الحاااوائ  الخ صاااى بالموافقاااى لااا   المجحااال 

 ج مقااى لنااا ا ال اااويلالت سقاااى لالم ا اا  والو اااعا  ذا  الطاا سع الخااا ص الت ليااى 
 :وه 
 وملب ج  لقو ا ك يو اعب يواإل
 و  لقو ا ك يو اعب يواة  ةيو ا سلبدسلسيج
 وو  لقو ا ك يو اعب يوىجابءوخيئيو اتك  ن
   لدكااو اتلا 

 .(بحيى الط  السش ى س ه م ميحيى )يتسق ن
 وجاتتاتولةسيولحو ىمدب وابسم بجيةسي  مت فلولحو عمدب و

 
ة كتمماب جامعممة قفمماج السمم يس ب مم    جممراح بعممة التعممديدت بالدئحمم   (89)

الداخليممة لكليممة التربيممة بالجامعممة )مرحلممة الدراسممات العليمما( بف مما  
 .الساعات المعتمدج

 القرار: 
  الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

       ل حياااااااى الت وياااااااى ج مقاااااااى  إجااااااا ا  سقاااااااب التقاااااااعيا  س لائ اااااااى العاخحياااااااى (1)
وذلاال بنظاا   ال اا م   المقتمااعا  (م  حااى الع ا اا   القحياا لناا ا ال ااويل )

 محي الن و الت لي : 
 وجا2 ا بكةو   واو12،و11،و7تعكيدو ا  ا و وو-ر

 الرر يو ادفمررسيو ت لرر و الوكلتررا  هو افةمررفيو ررلو ات بسرريوتلررا حولرركو-ح
 ا ات بسيو ا بلياج

 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (  6)
 
داخليمة  الدئحمة ال   لمأ ( 13 قتراح جامعمة المف فيمة علمى  عمادج الممادج )      (91)

 .بالجامعة ب بي  الك  التربيةبكلية 
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 القرار: 
 ما يلأ: الم افقة علىقرر المجلس 

  سشاااابين ال ااااو  الائ ااااى العاخحيااااى ل حيااااى الت ويااااى إلااااي( 13الماااا عا )إماااا عا  ( 1)
والع ا ااااا   القحيااااا (  والحي ااااا نل السبااااا لو يولج مقاااااى المنوفياااااى )م  حتااااا  
  :ت ليوذلل محي الن و البنظ   ال  م   المقتمعا 

دلرردو ا لرر   سو اك  مررسيو رر و لرردوك  مررلوإاررلوآ رر واعرركو ا  لرريو لةررنو ارو 
  الب عيج

ا اثلب سيوا ات للسيويك نو الالحولدو لوت لل و ا ل   سو ات باسيو احو 
 اترررلو ب رررسولتالرررسفببو اةلرررب و ا ت للررريو  ا ترررا  ةولا ررركةواررر ب و

  الاكةواباكةسياوا ا لدسيوابالك الو ا   ليج

 اثبدسيوا اثباثريوترك  اًبو راللو تر ةو اعلةريو الرسفسيويتةللولالحو اف  تي و اجو 
 ررلو لرربلو ا  رر اجبسو ا لت عسرريوا ك رريو اليئرريواس ررككو لةررنو اكةسرريو
 ررركةو اترررك  حوادظرررب وتلررراس و الرررالحواعوتاررربلوك لررربسو اترررك  حوإارررلو

  ا ل ادو اكةلج

سلك ولالحو اف  يو ا  اعيو   اجًبواةت  جواس ككو لةنو اكةسريو لربعسو اكو 
ادظررب وتلاس برربواذاررنو ررلوارراءو رربوتع ارر و لرربانو ى مررب و ا  ررب  تو

  ا  تليواعوتابلوك لبسو ا   ادوإالو ا ل ادو اكةلج

 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (  6)
 
 قتممراح جامعممة سمم هاي تطبيممب برفممام  الت هيمم  التربمم ى للمعلمممي        (91)

التربيممة الحاصمملي  علممى مممؤهدت مت سممطة  فمم ب المت سممطة بكليممة      
 .بالجامعة

 القرار: 
 الم افقة عليما يلأ:قرر المجلس 

تطبيااا  ب نااا مج التأهيااا  الت واااول سبحياااى الت وياااى لمقحماااي التقحاااي  اهبتاااعائي  (1)
لحم ااااااتول الجاااااا مقي ل محااااااى الماااااالها  فااااااو  المتو ااااااط محااااااي أن يقااااااو  

 س لتع يل في ن ل المج ل الذل يقم  سه.
   متو ااااطى والماااالها  المتو ااااطىالماااالها  ال ااااو  أماااا  س لن ااااسى لطااااا  (6)

فااادنا  يقومااااون بع ا اااى فصاااا   الاااذل يقمحااااون ساااه المجاااا ل يايااا ون الاااذين 
   تمايعل لب  تطبي  الب ن مج الخ ص سبحيى الت ويى ج مقى ب   الشيخ.

 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (3)
 
سممكفدرية  ف مماح برفممام  الماجسممتير الم فممى فممى    اقتممراح جامعممة اإل  (96)

لمحاسبة بكلية التجمارج بالجامعمة )مرحلمة الدراسمات العليما( بف ما        ا
 .الساعات المعتمدج

 



  

-------------------------------------------------------------------------    71 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

 

 القرار: 
  الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

ج مقااى  –إنشاا   ب ناا مج الم ج ااتي  الماناا  فااي الم   ااسى سبحيااى التجاا  ا  (1)
محاي أن بنظا   ال ا م   المقتماعا، )م  حاى الع ا ا   القحيا (  اه بنع يى

 .6112/6115يطب  إمتس  ا  من الق   الج مقي 

ج مقااااى اه اااابنع يى )م  حااااى  –تقااااعي  الائ ااااى العاخحيااااى ل حيااااى التجاااا  ا  (6)
 ، سم  ي م  بذلل.الع ا    القحي ( بنظ   ال  م   المقتمعا

 
كتاب جامعة القاهرج ب    م افقة مجلس الجامعمة علمى  عمادج تفعيم       (93)

لكليممة التربيممة الف عيممة  ةيئممة تابعممف مماط  حممدج الفمم   تجميمم  الب 
 .بالجامعة )ك حدج ذات طابع خاص(

 القرار: 
إما عا ت قيا  نشا ل و اعا ال ان وتجميا  البيئاى الموافقى محا  ل   المجحل 

 .  ج مقى الق ه ا )بو عا ذا  ط سع خ ص( –ل حيى الت ويى النوميى  ىت سقال
 

الزراعيممة ممم   لحمماب طممدب الثاف يممة كتمماب جامعممة بفممى سمم ي  ب مم    (92)
خريجأ المدرسة الثاف يمة الزراعيمة المجما رج مبا مرج بمحميط جامعمة       

% 75%  لممأ 71بفممأ سمم ي   الحاصمملي  علممأ فسممبة فجمماح  كثممر ممم       
 مبا رج بالكلية  

 القرار: 
 مايلأ: قرر المجلس

اصت ا   الاذى تا  باين و  اا الت وياى والتقحاي   الموافقى من  يث المبعأ محاي (1)
س ااا  المع  اااى الث نوياااى ال  امياااى المجااا و ا مس شااا ا  وج مقاااى بنااا   اااويف

لم اايط الج مقااى ماان مساا ن  وم  مااى وب فااى المقوماا   ال  ليااى الاا  بحيااى 
ال  امى س لج مقى والم مع انش ئا  لت ون ت ا  تصا و الج مقاى محا  أن 

الحيميااا  المع  اااى هاااذ  طاااا  الث نوياااى ال  امياااى مااان خ يجاااي يباااون لباااول 
 .   ويف سبحيى ال  امى ج مقى بن

بعا  ال أل (6)  إ  لى المو وم إلي لجنى القط م المختصى لحع ا ى وا 
 

م ممر ع الدئحممة الداخليممة لكليممة اإلعممد   تكف ل جيمما اإلتصمما  )مرحلممة  (95)
 .البكال ري س( بف ا  الساعات المعتمدج بجامعة جف ب ال ادى
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 القرار: 
  الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

      لجعياااااااااعا ل حياااااااااى اهماااااااااا  وت نولوجيااااااااا  اهتصااااااااا ل الائ اااااااااى العاخحياااااااااى ا (1)
 ج مقى جنو  الواعى )م  حى السب لو يول( بنظ   ال  م   المقتمعا.

  إصعا  الق ا الو ا ل الا   في هذا الشأن. (6)
كتاب جامعة دمف  ر ب     عمادج ت هيم  مبفمى كليمة امآلداب القمدي         (92)

را لتكممدس طممدب طممب بالجامعممة ليكمم   مبفممى كليممة طممب ا سممفا  ف مم
األسفا    سفاد هذه العملية ل ركة المقا ل   العمرب بماألمر المبا مر    
 استثفاحها م  اإلجراحات المعم   ب ا  فقاإ لقاف   تف ي  المفاقصات 

 المعممد  بقممرار   1998لسممفة  89 المزايممدات الصممادر بالقمماف   رقمم    
 .6113لسفة  86رئيس الجم  رية رق  

 القرار: 
 :مخاطبة السيد ا ستاذ الدكت ر  زير التعلي  العالى لم  قرر المجلس

ليباون مبنا  بحياى  عمنااو  ج مقاىأهي  مبنا  بحياى ا عا  القاعي  بإم عا ت (1)
 ج مقى .س لط  اص ن ن 

ه تي جاا    إ اان ع هااذ  القمحيااى لشاا بى المقاا ولون القاا   ساا ام  المس شاا  (6)
يااى فااي بعايااى القاا   الع ا ااي القمحيااى التقحيميااى و  اان  ااي  أنتظ مااا  س ل ح

 .6112/6115الجعيع 
مااان اهجااا ا ا  المقماااول باااا  وفقااا   لقااا نون تنظاااي  هاااذ  القمحياااى  ا اااتثن   (3)

والمقااعل  1222ل اانى  22المن لصاا   والم ايااعا  الصاا ع  س لقاا نون  لاا  
    6113ل نى  26سق ا   ئيل الجماو يى  ل  

رار رئميس الجم  ريمة الصمادر    قالمرفب ب  كتاب  زارج التعلي  العالى  (97)
 .ب    العل   الف يد  السد  ال طفى 6112لسفة  21بالقاف   رق  

 القرار: 
 21قاا ا   ئاايل الجماو يااى الصاا ع  س لقاا نون  لاا  س محماا   المجحاال  أ اا ل

  .  سشأن القح  والنشيع وال ا  الوطن  6112ل نى 
اديمى فمممأ اقتمممراح جامعمممة المفصممم رج  ف ممماح درجمممة الماجسمممتير األكممم  (98)

مكافحممة العممد ى بقسمم  الميكر بي لمم جى  المفاعممة الطبيممة بكليممة   
 .الطب بالجامعة

 القرار: 
  ما يلى:قرر المجلس 

ل اااااا  فااااااي ع جااااااى الم ج ااااااتي  اا اااااا عيم  فااااااي مب ف ااااااى القااااااعوى إنشاااااا    (1)
 ج مقى المنصو ا. –الميب وويولوج  والمن مى الطبيى سبحيى الط  

ج مقااااااى المنصااااااو ا )م  حااااااى  –حيااااااى الطاااااا  تقااااااعي  الائ ااااااى العاخحيااااااى ل  (6)
 الع ا    القحي ( بنظ   ال  م   المقتمعا سم  ي م  بذلل.

 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (3)
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 قتممراح جامعممة سمم هاي ب مم    جممراح تعممدي  بالدئحممة الداخليممة لكليممة   (99)
رب اممآلداب بالجامعممة علممى المم ز  الفسممبى للمقممررات الدراسممية فممأ الفمم   

% بممما 61علممى مسممت ى كمم  قسمم  ممم  األقسمما   ذلممك بفسممبة    ةاألربعمم
 .عتماديتفب مع معايير الج دج  ا 

 القرار: 
 ما يلأ:الم افقة على قرر المجلس 

والخاا ص  ج مقاى  ااوه ال – لائ اى العاخحيااى ل حيااى ا عا  ستقااعي  إجا ا   (1)
يي  %( لحمقاااا  ا  الع ا اااايى فااااي ا عا  سماااا  يت اااا  مااااع مقاااا  61باااادل ا  )

با  ف لاى محا  الن ب  لحمق  ا  الع ا ايى فاي والمو ون متم ع الجوعا واص
 .ب  ل   من اال   في ال    اا وع م توى 

  إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (6)
 

اقتراح جامعة  سي ط ب م   تطبيمب الدئحمة الداخليمة لكليمة الزراعمة        (111)
لجديد )مرحلمة البكمال ري س( بف ما     ب ا على كلية الزراعة بال ادى ا

 الساعات المعتمدج.
 القرار: 

  الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 
ج مقااااااى أ اااااايول )م  حااااااى  –الائ ااااااى العاخحيااااااى ل حيااااااى ال  امااااااى تطبياااااا   (1)

        السبااااااااااا لو يول( بنظااااااااااا   ال ااااااااااا م   المقتماااااااااااعا محااااااااااا  بحياااااااااااى ال  اماااااااااااى 
 .س لج مقى س لواعى الجعيع

 الو ا ى الا   في هذا الشأن.إصعا  الق ا   (6)
 
مذكرج تفاه  بمي  جامعمة طفطما  جمعيمة التعلمي  الصميفى المتبماد          (111)

 .الد لى
 القرار: 

ت ااا ه  باااين ج مقاااى طنطااا  وجمقياااى التقحاااي  محمااا   سماااذب ا المجحااال  أ ااا ل
 . الصين  المتس عل العول 

بالدئحممة  افيةممم اد فممأ العلمم   اإلفسمم 9اقتممراح جامعممة القمماهرج اضممافة  (116) 
 .كلية العدي الطبيعى بالجامعةالداخلية القديمة ل

 القرار: 
 ما يلأ: الم افقة علىقرر المجلس 

س لائ اااى العاخحياااى ل حياااى القااااال  ( ماااواع فاااي القحاااو  اهن ااا نيى2)إ ااا فى  (1)
، محاا  ان تااع ل هااذ  ج مقااى القاا ه ا )م  حااى السباا لو يول(  –الطبيقااي 

وهاا  مااواع )مساا عس الجااوعا، مساا عس   لااى ال اسقااىالمااواع فااي التاا   الث لااث لح 
وأخالي   الس ث القحم ، التقحي  ال ق ل، مس عس  قو  اهن ا ن، مسا عس 
مح  اهجتم م، مس عس القحو  ال ي  يى، إ ص   طب ، ماا  ا  اهتصا ل 

 . ال ق ل، مس عس إعا ا الم تش ي  (
 إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن. (6)
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اقتمراح جامعمة كفمر ال مميخ اضمافة درجمة الفصمم  الثمافى لدرجمة الفصمم          (113)
الدراسممى اممأل   فممأ بعممة الممدرجات المكملممة لكليممة العممدي الطبيعممى      

 .بالجامعة

 القرار: 
 ما يلأ:الم افقة علىقرر المجلس 

إ  فى ع جى ال ص  الع ا   الث ن  إل  ع جى ال ص  الع ا   ااول فاي  (1)
ج مقاااى ب ااا  الشااايخ  –ل حياااى القااااال الطبيقااا   سقاااب المقااا  ا  المبمحاااى

، محاااااااااااا  ( 1،6)التشاااااااااااا ي م  حااااااااااااى السباااااااااااا لو يول( وهاااااااااااا  مقاااااااااااا  ا  ))
، مسا عس ( 1،6)، الطبيقى ال يوياى( 1،6)، بيمي    يويى( 1،6)اان جى

، محاااااااا  وظاااااااا ئف ( 1،6)، القاااااااااال ال ا واااااااا ئ ( 1،6)ال   اااااااا  ا لاااااااا 
 .  (1،6)اام   

القاال الطبيقاي ج مقاى ب ا  الشايخ )م  حاى  ( تقعي  الائ ى العاخحيى ل حيى6)
 ي م  بذلل السب لو يول( سم 

 
األتمتممممة هفدسممممة اقتممممراح جامعممممة عممممي   مممممس  ف مممماح برفممممام  )    (112)

( كبرفام  جديد يف ا  السماعات المعتممدج بكليمة    الميكاتر فيات 
 .ال فدسة بالجامعة

 القرار: 
  الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

( بب ناااا مج جعيااااع سبحيااااى ااتمتااااىو الميب ت ونياااا    هنع ااااى)إنشاااا   ب ناااا مج  (1)
نظاااا   ال اااا م   ب )م  حى السباااا لو يول(ج مقااااى مااااين شاااامل –الانع ااااى 
 .المقتمعا

 .  (ااتمتىو الميب ت وني    هنع ى)الائ ى الع ا يى لب ن مج  (6)

ج مقاااى ماااين شااامل )م  حاااى  –تقاااعي  الائ اااى العاخحياااى ل حياااى الانع اااى  (3)
 سم  ي م  بذلل. نظ   ال  م   المقتمعابالسب لو يول( 

 
اقتممراح جامعممة عممي   مممس  جممراح بعممة التعممديدت الجزئيممة بالجممدا     (115)

 .الدراسية بالدئحة الداخلية لكلية الصيدلة بالجامعة
 القرار: 

 الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 
لجمياااااع ال ااااا   إجااااا ا  سقاااااب التقاااااعيا  الج ئياااااى س لجاااااعاول الع ا ااااايى  (1)

 .ج مقى مين شمل –ئ ى العاخحيى ل حيى الصيعلى س لا
  إصعا  الق ا  الو ا ى الا   ف  هذا الشأن. (6)



  

-------------------------------------------------------------------------    74 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

اقتراح جامعمة قفماج السم يس ب م   م مر ع الدئحمة الداخليمة )مرحلمة          (112)
 .الدراسات العليا( لكلية العل   الزراعية البيئية بالعريش

 القرار: 
 الم افقة على ما يلى:قرر المجلس 

   ج مقااااى  – ااااى العاخحيااااى ل حيااااى القحااااو  ال  اميااااى البيئيااااى ساااا لق يش الائ  (1)
 .)م  حى الع ا    القحي (لن ا ال ويل

  إصعا  الق ا  الو ا ى الا   ف  هذا الشأن. (6)
( مم  الدئحمة الداخليمة لكليمة     9اقتراح جامعة القماهرج تعمدي  الممادج )    (117)

 .جامعة القاهرج )مرحلة البكال ري س( –الصيدلة 
 لقرار:ا 

 ما يلأ:الم افقة على قرر المجلس 
ج مقااى القاا ه ا  –ماان الائ ااى العاخحيااى ل حيااى الصاايعلى ( 2تقااعي  الماا عا ) (  1)

 لتصس  مح  الن و الت ل : )م  حى السب لو يول(
وا:2 بكةو 

 ررلو ا لرر  ور وس لرردوجةررلو ادمررايو ا لرر  ةو رر و ل ررادوس ررت  وادلرربحو الباررحو
 ى ردوا لرًبوا لر و ا ربكةول  واذارنواتلركي و للرالوجةرلوك لبسو س ت ب و ا  لليواة 

او رر وخررذهو االئ رريوجةررلورعوتلرردو اك لرريو اتررلوس لرردوجةيبرربو الباررحو ررلو س ت ررب و1 
و%و  و اك ليو ا  لليوابذ و س ت ب ج27 ات    بوج و

  ( إصعا  الق ا  الو ا ل الا   في هذا الشأن.6)
(  ، 65(  ، )61( ذ، )17م اد  رقما  ) اقتراح جامعة طفطا تعدي  فص ص ال (118)

)مرحلمة   (  ، ب، د م  الدئحة الداخلية لكلية الصميدلة 26(  ، )35(  ، )69)
 .الدراسات العليا(

 القرار: 
 مايلأ: الم افقة علىقرر المجلس 

 طنطااا ج مقاااى  –الائ اااى العاخحياااى ل حياااى الصااايعلى  سقاااب ا بااا  تقاااعي   (1)
وفقاااا   لاااا  و ع  ماااان  ال اااا م   المقتمااااعابنظاااا    )م  حااااى الع ا اااا   القحياااا (
 .الج مقى ف  هذا الشأن

 الو ا ل الا   في هذا الشأن. إصعا  الق ا  (6)
جامعممة القمماهرج ب مم   مفممع دخمم   ال ممات    اقتممراح السمميد  .د/ رئمميس   (119)

 .متحافات لى لجا  ا المحم   
 القرار: 

ل الاااا تف عخااو الموافقااى محااا  التاا ا  ج مقاااى القاا ه ا سمناااع لاا   المجحااال 
ويقتبا  مجا ع إعخا ل الاا تف الم ماول مت  ن منقا   س تا   الم مول إل  لج ن اص

 . مت  ن ش وم   ف  الاش ي توج  توليع مقووته المق  اإل  لجنى اص
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عمالى ب م   الطالمب    لدارج العامة لل افمدي  بم زارج التعلمي  ا   كتاب اإل (111)
الثاف يمة السمع دية   الك يتى/ خلم  علمى  مباب ال ممرى الحاصم  علمى       

 اجتاز اإلختبار التحصيلى  ل  يجتمز اختبمارات    6111القس  العلمى عا  
عمم  مممدى  مكافيممة احتسمماب درجممات اإلختبممار        ا ستفسممارالقممدرات 

التحصمميلى بممد إ ممم  اختبممارات القممدرات فممى  مم ادج الثاف يممة العامممة     
 .السع دية

 القرار: 
ال ااا سقى محااا  لحج مقااا   المجحااال ااالتأ ياااع محااا  لااا ا ا  لااا   المجحااال 

الصاا ع ا فاا  هااذا الشااأن بت عيااع ن اا  المجمااوم اهمتساا  ى فاا  شااا عا الث نويااى 
 . الق مى ال قوعيى منع القبول س لج مق   المص يى

 
  البحما العلممى   كتاب السيد ا ستاذ الدكت ر/  زيمر التعلمي  العمالى    (111)

ففيممة بحممد % لطممدب ال مم ادات ال11الف ممر فممى قبمم   فسممبة المممم  ب مم  
% بكمم  الجامعممات الحك ميممة  المعاهممد   75 دفممى للقبمم     يقمم  عمم      

العاليممة الخاصممة،   دراي ذلممك فممى الق اعممد العامممة للتفسمميب فممى العمما  
 .6112/6115الجامعى 

 القرار: 
 ما يلأ:الت كيد على  قرر المجلس

سقاع  ي م  لحطا  ال  صحين محا  الشاا عا  الث نوياى ال نياى نظا   الاثاث  انوا   -
 –صاااان مي شااااقسى تاااا مي  ا ثاااا    –تجاااا  ل  –اهمعاعيااااى تخصصاااا   )صاااان مي 

% محاا  االاا  ماان مجمااوم المااواع النظ يااى 71مو اايق ( سمجمااوم ع جاا   –  امااي 
فقط في شا عا العبحو  ال ناي س لتقاع  ساأو الا  إلا  مبتا  تن اي  القباول س لج مقا   

بمااا  ومياااى المصااا يى. والمق هاااع لالت ااا   باااسقب بحيااا   ومق هاااع الج مقااا   ال ب
ي ااام  لحطاااا  ال  صاااحين محااا  عبحاااو  المق هاااع ال نياااى )نظااا   الث نوياااى    ااانت ن( 
وعبحاااو  الماااعا ل ال نياااى المتقعماااى )نظااا   الخمااال  ااانوا  سقاااع اهمعاعياااى( سمجماااوم 

% فااااأ ث  ماااان المجمااااوم ال حااااي لحااااع ج   فااااي شااااا عا الااااعبحو  ال نااااي س لتقااااع   75
س لج مقاا   والمق هااع لالت اا   بااسقب بحيااا    سااأو الا  إلاا  مبتاا  تن ااي  القباااول

 ومق هع الج مق   ال بوميى المص يى.
وي جااع إلاا  مجحاال شاائون المق هااع الق ليااى الخ صااى واهعا ا الم ب يااى لحتقحااي  ال نااي      

بو ا ا التقحاي  القا لي با  فيما  يخصاه لحنظا  فاي ماعى تطبيا  ذلال مان معماه مناع 
هاااع الق لياااى والمتو اااطى الت سقاااى لاااو ا ا التقحاااي  تقاااع  هااالص  الطاااا  لالت ااا   س لمق 

 الق لي.



  

-------------------------------------------------------------------------    76 / 75 

 بقاعة اجتماعات وزارة التعليم العاىل (م 7/3/4112)بتاريخ  (316))اجللسة رقم

 

ت اااااعع ااماااااعاع المقااااا   لبولاااااا  مااااان  محاااااى الشاااااا عا  ال نياااااى سبحيااااا   الج مقااااا      -
% مااان إجمااا لي ااماااعاع 11المصااا يى التاااي تقبااا  هاااذ  ال ئاااى مااان الطاااا  بن اااسى 

بحياا    المقاا   لبولااا  باااذ  ال حياا   ماان  محااى الث نويااى الق مااى المصاا يى )فيماا  مااعا
التماااااا يب والتقحااااااي  الصاااااان مي س متساااااا   أن هااااااذ  ال حياااااا   ل ئمااااااى أ   اااااا   محااااااي 
الشااا عا  ال نيااى ولحااى أمااعاع الث نويااى الق مااى المقاا  ا لااا (. وس يااث يبااون ثحثااي هااذ  
الن اااسى لحشاااا عا  ال نياااى )نظااا   الخمااال  ااانوا  سقاااع اهمعاعياااى( وعبحاااو  المق هاااع 

ث الساااا لي يبااااون لطااااا  الشااااا عا  ال نيااااى ال نيااااى )نظاااا   الث نويااااى    اااانت ن( والثحاااا
نظا   الااثاث  انوا . وياات  ت عياع ال ااع ااعنا  لحقبااول وفقا   لألمااعاع المقا   لبولااا  

 ل   فئى من هذ  ال ئ  .

ياااات  ت تياااا  الطااااا  المتقااااعمين لمبتاااا  التن ااااي  لت عيااااع ماااان يقباااا  ماااانا  بااااسقب    -
بحياى أو مقااع ل ا  ناوم  بحي   ومق هع الج مق   وت عيع ال اع ااعنا  لحقباول سبا 

 شا عا فنيى مح   ع  في  و  م  يحي:
ورمالسيو ل ادو اك لبسو ا بلدوجةس و الالحو هو ببك تب و افدسيو ادبل ي و يببجو راو
وت تيحو غابسو الالحجو حاو

و%ومبافيو اذل اجو17 جاو ىجك كو ا ل  ةوابذهو افئبسو  و الالحو دمايو
 
الأ ب مم   طلممب بيافممات عمم   عممداد خريجممأ  كتمماب  زارج التعلممي  العمم (116)

كليممات اآلثممار بالجامعممات المصممرية للف ممر فممأ اسممتكما  اإلجممراحات        
تكف ل جيمما المصممايد   –الت ممريعية الخاصممة بىف مماح كليتممأ )اآلثممار    

  األسماك( بجامعة اس ا .

 القرار: 
 قرر المجلس ما يلأ:

و22/2/2712ب   و اتأكيررركوجةرررلو ررر   هو امررربللو الررربك وللةمرررت و ا دعلررركةولتررروا1 
وتكدااالسبو ا لبيكوا ىم بناوللب عيو ما  جو- ا تا  وإد بءولةيتهو  بثب و

 ا تارر  وإك  جوو2/7/2712لتررب   وو1122 اتأكيرركوجةررلو الرر   و ارراق  تو  رر ووا2 
و–لا اررتوتدمرريلوابرركءو اك  مرريولرراعأو اكةسرربسو الكيرركوةوا دبرربولةيتررهو  بثررب و

ب عررريو مرررا  ولررركايدو لترررحوتدمررريلو اللرررالوتكدااالسررربو ا لررربيكوا ىمررر بناولل
ا لًبواألجك كو اتهوو2712/2712ابالب عبسوا ا عبخكو جتاب ً و  و اعب و الب عهو

وسل  خبو ا لةنو ىجةلواةلب عبسج
  بلارريو لةرررنو اررراق  ءوامررر جيو عدتبررربءو ررر و سلررر  ء سو ات ررر  عسيو ا بلررريووا2 

ب عيو ما  وعمتك بلو اك  ميوتكدااالسبو ا لبيكوا ىم بناوللو–الةيتهو  بثب و
 ج2712/2712لببتي و اكةيتي وا اتهولكرسوابافعدو  و اعب و الب عهو ا باهو
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تقرير لجفة قطاع الدراسات الطبية ع  م مر ع  ف ماح كليمة العلم        (113)
 .التطبيقية بجامعة بفأ س ي  الصحية

 الت صية: 
 .:أمايل  صت اللجفة بالم افقة على 

 لقحو  الص يى التطبيقيى بج مقى بني  ويف .إنش   بحيى ا (1
الا ماى لباع  الع ا اى   ت حيف ج مقى بني  ويف بتعبي  ب فاى اص تي جا  (6

 6112/61151س ل حيى امتس  ا من الق   الج مق 
 اتخ ذ اهج ا ا  التش يقيى الا مى في هذا الشأن. (  3
               

  زير التعلي  العالى             
  رئيس المجلس األعلى للجامعات       ي  المجلس                               م  
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