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 قرارات
 اجتماع اجمللس األعلى للجامعات

 م( 3/7/4112( بتاريخ )516اجللسة رقم )
---------------- 

 
( 416المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم ) (1)

 .82/4/8116بتاريخ 

 القرار: 
اجتمرا  المجلرا العلرى للجام راج الجلقرة  قر  المصادقة على محضر  

 .28/4/2116( بتا يخ 416)
 

، الصادر بشأن تعديل  8116( لسنة 28قرار رئيس الجمهورية رقم ) (8)
فيما يخص تعيين رؤساء  بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

 االقسام.

 القرار: 
 أحاط المجلس علمًا بما يلى:

مكرر  ( الصاصررة بابتصررا   11تطبيقررال للت رردلت التيرر ي ا بالمررا  المرراد  )
( 64لررت  تطبلررم المرراد  ) النسبببلرلساسبباقرام سببا بالقيرراداج الجام يررة ن  ابرر  

يالئحتررر  التبيل يرررة يالترررا  1492( لقررربة 64مرررا قرررابيا تبجررري  الجام ررراج  قررر  )
 تبص على ما للا:

"ي لا  ئيا مجلرا الققر  مرا برلا  قرد  أسأرة  قرات    را الققر  ييكريا ت للبر  
أرررس   بقررر ا  مرررا  ئررريا الجام رررة ب رررد  صررر    ل عملرررد ال ليرررة  ي الم  رررد لمرررد 

قبياج قابلة للتجدلد م   ياحد  ن يال يق ل ه ا الحك   ا حالة يجريد  قرت مرا 
 أسأة ما  قات   إ  ت يا  ئاقة مجلا القق  لقدم  .

يي تب   ئريا مجلرا الققر  متبحيرال عرا  ئاقرة مجلرا الققر  بت للبر  عملردال  ي 
 لقق .يكيسل لل لية  ي الم  د ن ي لك إ ا يجد غل ه ما القات    ا ا

ي ا حالة صلي القق  ما القات   ن يقري  بععمرار  ئريا مجلقر   قرد  القرات   
المقرررراعدلا  يرررر  ن ييكرررريا لرررر  ب رررر ا اليصرررر  حررررم حضرررري  مجلررررا ال ليررررة  ي 

 الم  د إال عبد البج   ا يئيا تيجل  القات  .
يمررذ  لررك إ ا لرر  يكررا بالققرر  مررا القررات   قرري   جببررا ن جررا   ا ي  ررد إليرر  

ضررا  ب ئاقررة مجلررا الققرر  ن ييكرريا  لررك بقرر ا  مررا  ئرريا الجام ررة عبررد اتقت
 ب د  ص    ل عملد ال لية".
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 وعمداء الجامعات رؤساء بترشيح المختصة اللجنة تشكيل مقترح (3)
  .والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح الكليات

 القرار: 
رقرر المجلس الموافقة على  روزاسىربشأن ر ساس رالإصداس رلجنلتشكيل

روتنظي رروعمداقرالجامعاترساساقربتسشيحرالمختصل روالمعاهد الكليات
جساقاتروشسوطرالتسشح  علىرالنحورالتالى:رعملها،روا 

ليرمت يجييرة  المتقدملا القات   بت ييح المصتصة اللجبة بتيكلت يصد   أوالً:
 العلى المجلا ي ي  الت لي  ال الى ب د ميا قة  ما ق ا ب الجام ة  ئيا
 المجلرا لتيلى  عضا  قب ة ما اللجبة ه ه تت يا   ا ن على ام اجللج

اقاقرررللا باالضرررا ة ل ضررري  صررر   مرررب     ب رررة ت يررريح للجام ررراج العلرررى
على  ا يكيا مرا  ن الجام ا الت لي  مجار  ا الصب    ي   مااحتياطى 

  ئاقرررة اللجبرررة ن ييتررريلى اليررر بلرررب    قرررد   لقرررا  الجام ررراج يالررر ل تقررربد 
االقاقرررررللا  البررررراقللا  عضرررررا  الأسأرررررة اصتيرررررا  الم بيرررررة ةالجام ررررر مجلرررررا

  .باالضا ة لم يح اص  احتياطى
المتقرردملا ليررمت  القررات   بت يرريح المصتصررة اللجبررة بتيرركلت يصررد   :ثانياً 

ي يرر  الت لرري  ال ررالى ب ررد  مررا قرر ا ب الم  ررد ن  ي ال ليررة يجييررة عملررد
 مرا اللجبرة  ههر تت ريا   ا على ن للجام اج العلى المجلا ميا قة 
اقاقرررللا  مرررب   أسأرررة اصتيرررا  الجام رررة  ئررريا لتررريلى  عضرررا  صمقرررة

االعضررا   ن علرى  ا يكرريا مرا بررلا باالضرا ة ل ضرري  صر  احتيرراطى
 ئاقرة اللجبرة  الير  حد بريا   ئريا الجام رة يالر   تقربد  االقاقللا 

ال ضرررررييلا االصررررر يلا  اصتيرررررا  الم  رررررد  ي ال ليرررررة مجلرررررا ييتررررريلى ن
 .باالضا ة لم يح اص  احتياطى اقللاالب االقاقللا 

 يت يا مد  ال ماد  أس  قبياج قابلة للتجدلد م   ياحد .  
يا  ا لررر  لتقررربى اتصرررا  اتجررر ا اج المبصررريص علل رررا تصتيرررا  عملرررد 
ال ليررة  ي الم  ررد لل قررب  مررا القرربا   لرر ئيا الجام ررة  ا يكلرر  

 ل مت لمد  عا  ياحد.ما ل اه تدا   ال لية  ي الم  د باعتبا ه قائمال با
 

 املعهدد أو الكلية أو عميد اجلامعة رئيس لوظيفتي للرتشح يشرتط  :ثالثاً 
 :يلي ما

ن يعلررى  ا  بالجام ررة ال ررامللا القررات   مررا للت يرريح المتقررد  يكرريا   ا .1
يكررريا قرررد  مضرررى صمرررا قررربياج  رررا د جرررة القرررتا ية لمرررا ل غررر   رررا 
الت يرررح ليجييرررة  ئرررريا الجام رررة. ي ا يكررريا  قررررتا ال عرررامسل بال ليررررة  ي 

 . الم  د حار الت يح ل ماد   ل مب ما
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 الجررررر ائ  احررررردل  رررررا جبائيرررررة ب قيبرررررة عليررررر  الحكررررر  قررررربم قرررررد يكررررريا   ال .2
  رررا جررر ائ  مرررا يماأل رررا مرررا  ي ال قيبررراج قرررابيا   رررا علل رررا المبصررريص

  ي بالير   مصلرة ج يمرة  را للح يرة مقلرد  ب قيبرة  ي الصاصرة القيابلا
  المابة.

 .  تعدلبا ج ا  علي  يقذ قد يكيا   ال .1
 لمدتلا. الد جة  اج ما ليجيية المتقد  يمت قبم عد  .6

 ال يكررريا الم يرررح متيليرررال  ل مبصررر  ح برررا يقرررج الت يرررح يطللرررة مرررد   .6
 تيلي  المبص .

 

 :يلي مبا اللجنة ختتص  :اً رابع
 . القت على بي  يا المد  ب اية قبت اليجيية صلي عا اتعسا .1
 لتقرد   ا علرى ن القرت علرى  قبي  لمد  الي اق يتلقى التقدي  با   تح .2

 يبيرراا الت يرريح طلرر  متضررمبة اللجبررة إلررى ت يرريح   بررعي اق الم يررحيا 
 يمررا للم يررح  اتيررةال بالقررل   ميررييعال  المصتصررة ال ليررة مررا  قررمى حالررة

 يطرررر ق  القصرررري   يجرررر  ب ررررا مبلبررررا برررر  الصاصررررة ال مررررت يصطررررة لليرررردها
 كمررا ل ررا المتقررد  لليجييررة طبقررا يالتطرريي  التبميررة يمقت حرراج اتصررس 

  ال مرررة مقرررتبداج مرررا اتيررر ا  لجبرررة مبررر  تطلبررر  مرررا كرررت بتقررردي  للتررر  
 بمررا ي عضررائ ا اللجبررة  ئرريا مررا التقرردي  ملرر  علررى للت يرريح ن ييليرر 

  يرر  مبلبررا باالقررتس  إيصرراال الم يررح ييقررل  التقرردي  يتررا يخ قرراعة يلرردي
 اللجبة.  ئيا ما يميق ال  اقتسم  يتا يخ يقاعة المل  محتيياج

  القابيبيرررة لليررر ي  المقرررتي ى غلررر  ياقرررتب اد ن المتقررردملا  ي اق  حرررص .1
 اللجبررة  عمررار محاضرر   ررا مضررميب  لأبررج مب ررا مقررب  بقرر ا  للت يرريح
 مررا  يررا  أسأررة صررسر الم يررحلا علررى ط رريا  مررا إلل ررا  يقررد  يمررا البررج

 تررا يخ مررا  قرربي   قصررى بحررد ن بررالط ا المت لقررة الي اق كا ررة اقررتييا 
 . الط يا  با  غلم

 . لب امج   الم يحلا ل  ض ال مبا الجدير إعداد .6
  علرررى برررلا مرررا م يرررحلا أسأرررة   ضرررت باصتيرررا  ق ا اهرررا اللجبرررة ت ررر ض .6

 المجلررررا مررررا الم تمررررد للتقلرررري  ي قررررا الررررد جاج علررررى حاصررررللا  أسأررررة
 . للجام اج العلى

 عضرائ ا يت  رذ تق ي هرا إلرى ي ير  الت لري   بعغلبيرة اللجبة ق ا اج تصد  .4
لى  ئيا الجام ة بالبقبة لل ملد  .ال الا بالبقبة ل ئيا الجام ة يا 
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يا الجام رررة بمجررر د يتبت ررا  عمرررار اللجبررة المصتصرررة باصتيرررا   ئرر
قررررلد القررررتا  الرررردكتي  ي يرررر  الت لرررري  ال ررررالا ن إلررررى ال تقرررردي  تيصررررلت ا 

يت رريا مررد  عمررت لجبررة إصتيررا  عمرردا  ال ليرراج يالم اهررد قرربة   اديميررة 
  ياحد .

تيرركت لجبرررة إقتيررا ية قابيبيرررة برررالمجلا العلررى للجام ررراج ب ئاقرررة  :خامسددداً 
 ملا المجلا العلرى للجام راج يعضريية  .د. المقتيرا  القرابيبا 

اج ن  .د. المقتيرا  القرابيبا لري ي  الت لري  للمجلا العلى للجام 
ال رررررالا ييمكرررررا للجبرررررة  ا تقرررررت لا بالمقتيرررررا  القرررررابيبا للجام رررررة 

 . الم بية بالم  الم  يض على اللجبة
ي تصتص ه ه اللجبة بيحص  ية تجلماج ت  ض علل ا يتبدل  را 
يررعب ا   يررال قابيبيررا ن يتتلقررى  يررة اقتيقررا اج مررا  ل مررا الجام رراج 

ن  2116( لقرررررربة 62 لررررررم بتطبلرررررم  حكررررررا  القرررررابيا  قرررررر  ) يمرررررا لت
يتتصرررررتص كررررر لك بمرررررا يحللررررر  إلل رررررا ي يررررر  الت لررررري  ال رررررالا ي ئررررريا 

 المجلا العلى للجام اج.
 

 ت لرلا  ئرريا الجام رة  ي عملررد ال ليرة  ي الم  ررد الصراد   بررالتطبلمإقررتأبا ل مررا حكرر  المرراد  ال اب ررة مررا  اج القرر ا  تبررد   يلررى إجرر ا اج  :سادسدداً 
إعتبرررا ال مرررا اللررري  الترررالا لصررردي   2116( لقررربة 62للقرررابيا  قررر  )

هررر ا القررر ا  ن علرررى  ا تبت رررا اتجررر ا اج  رررا ميعرررد غالتررر  أسأررريا 
 ليمال.

 

. 
ً
 هذا وقد انتهى االجتماع يف متام الساعة السادسة والنصف مساء

               
 يم العالىوزير التعل    أمين المجلس                               

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات
       

 
 السيد أحمد أحمد عبد الخالقأ.د/                أ.د/ أشرف محمود حاتم

 


