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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 )م١٠/٣/٢٠١٦(بتاريخ ) ٦٤٥(الجلسة رقم 
 

م ) ١( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم
 .٢٢/٢/٢٠١٦بتاريخ ) ٦٤٤(
 القرار: 

م المصادقة على محضر اجتما ) ٦٤٤(ع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .٢٢/٢/٢٠١٦بتاريخ 

 
م *  ات رق ى للجامع ة مكتب المجلس األعل ) ٢٩(اعتماد محضر اجتماع ھيئ

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٨/٣/٢٠١٦بتاريخ 
 
ة ) ٦( ة لكلي واد الالئحة الداخلي ديل بعض م اھرة بشأن تع اقتراح جامعة الق

ة  ة ا(الزراع امرحل ات العلي م ) لدراس وزاري رق القرار ال ادرة ب والص
في ) ٨٨٩(وتعديلھا بالقرار الوزاري رقم  ١٦/٨/٢٠٠٩في ) ٢١٦٧(
٩/٣/٢٠١٣. 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ا(ـ تعديل بعض مواد الالئحة الداخلية لكلية الزراعة ١ ) مرحلة الدراسات العلي

م  وزاري رق القرار ال ادرة ب ي ) ٢١٦٧(والص ديلھا  ١٦/٨/٢٠٠٩ف وتع
م  وزاري رق القرار ال ي ) ٨٨٩(ب ين  ٩/٣/٢٠١٣ف و المب ى النح ك عل وذل

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

 
ب ) ٧( وم الحاس اع عل وير قط ة لتط تراتيجية المقترح ة اإلس الخط

 .والمعلوماتية
 القرار: 

د ى الب ة عل رر المجلس الموافق وير ق ك لتط ة وذل ة المقترح داد الخط ي إع ء ف
ات  بات والمعلوم د الحاس ات ومعاھ ة لكلي ب والمعلوماتي وم الحاس اع عل قط
بالجامعات والمعاھد الحكومية واألھلية والخاصة، مواكبة للتطور السريع في 
وم  ة قطاع عل ين بتصور لجن ھذا القطاع الحيوي والھام وذلك على النحو المب

 .تيةالحاسب والمعلوما
 
يد أ) ٨( أن / د.رأي الس ات بش ى للجامع س األعل انوني للمجل ار الق المستش

م  يس القس ب رئ ام نائ ام بمھ ان القي ا إذا ك انوني عم الرأي الق ادة ب اإلف



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٦٢٠١مارس   –النشرة الرسمية لجامعة القاھرة 

ة التي ال يجوز لأل ع ضمن المناصب اإلداري ستاذ لشئون التخصص يق
مر أوالً كان ينبغي عرض األ" المتفرغ القيام بھا والذي ينص على أنه 

ذا  د ھ على المستشار القانوني لجامعة عين شمس ومع ھذا فإنه بالتأكي
 .من المناصب اإلدارية التي ال يجوز لألستاذ المتفرغ شغلھا

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

ادة / د.ـ رأي السيد أ١        ات بشأن اإلف ى للجامع انوني للمجلس األعل المستشار الق
انون الرأي الق ئون ب م لش يس القس ب رئ ام نائ ام بمھ ان القي ا إذا ك ي عم

التخصص يقع ضمن المناصب اإلدارية التي ال يجوز لإلستاذ المتفرغ القيام 
ه  ى أن ى المستشار " بھا والذي ينص عل ان ينبغي عرض األمر عل أوالً ك

ن المناصب  ذا م د ھ ه بالتأكي ذا فإن ع ھ مس وم ين ش ة ع انوني لجامع الق
 . يجوز لألستاذ المتفرغ شغلھااإلدارية التي ال

ى ٢ ـ إرسال رد المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات في ھذا الشأن إل
 .جامعة عين شمس

 
يد أ) ٩( أن / د .رأي الس ات بش ى للجامع انوني للمجلس األعل ار الق المستش

رع العريش في / د .كتاب أ اة السويس لشئون ف ة قن نائب رئيس جامع
ة إدر دى إمكاني ة م ى الكلي يحھم إل م ترش ذين ت دين ال الب الواف اج الط

ى الجنسية المصرية خالل سنوات الدراسة أو إكتسبوھا  وحصلوا عل
ة  دى إمكاني ة وم ل بالكلي رين األوائ ب العش من ترتي رجھم ض د تخ بع

ه  ى ان ذي ينص عل دين وال ع الطالب بالجنسية " تعيينھم معي ى تمت مت
ه الطالب المصري المصرية أصبح مصرياً وبالتالي يتمت ع ب ا يتمت ع بم

 ".وأھمھا الحق في التوظيف
 القرار: 

يد أ ى رأي الس ة عل س الموافق رر المجل س / د .ق انوني للمجل ار الق المستش
متى تمتع الطالب بالجنسية المصرية " األعلى للجامعات والذي ينص على انه 

ا الحق في  أصبح مصرياً وبالتالي يتمتع بما يتمتع به الطالب المصري وأھمھ
 .التوظيف

 
من الخطة الخمسية  ٢٠١٥/٢٠١٦إعالن خطة البعثات للعام الرابع ) ١٠(

 .٢٠١٧ـ  ٢٠١٢السابعة 
 القرار: 

ات  اع البعث يس قط دكتور رئ تاذ ال يد األس ر الس اً بتقري س علم يط المجل أح
ام  ات للع دة للبعث ة الجدي ول الخط الي ح يم الع وزارة التعل ة ب ئون الثقافي والش

 .٢٠١٧ـ٢٠١٢من الخطة الخمسية السابعة  ٢٠١٥/٢٠١٦الرابع 
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اً ) ١٢( ات مرفق ى للجامع كتاب إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعل
دير  ة ـ م ة اإلداري ة النياب اب السيد المستشار نائب رئيس ھيئ ه كت ب
نيابة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن شكوى عدد من الموظفين 

 .إنھاء خدمتھم بجامعة القاھرةالمؤقتين ضد قرار 
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الموضوع
 
اً ) ١٤( ات مرفق ى للجامع كتاب إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعل

الي والبحث العلمي  يم الع ة التعل ة ـ نياب ة اإلداري ة النياب اب ھيئ ه كت ب
م  يد  ٣٨٥/٢٠١٥بشأن القضية رق الي المرفوعة من الس يم ع / تعل

اھرة ، م ة الق ة بجامع اإلدارة العام رامج ب حمد محمد عفيفي مخطط ب
اھرة ، أ/ ضد كل من السيد  د / د.أمين عام جامعة الق ابر عمي السيد ج

ة ، والسيد  د لشئون / معھد الدراسات والبحوث اإلفريقي ل المعھ وكي
ة والسيد  ع والبيئ ة المجتم ذلك / خدم ذكور، وك د الم ام المعھ ين ع أم

د من / ذ الدكتور السيد األستا اھرة تضرراً من العدي رئيس جامعة الق
 .المخالفات بالمعھد المذكور

 القرار: 
 .قرر المجلس حفظ الموضوع

 
اً ) ١٥( ات مرفق ى للجامع كتاب إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعل

الي والبحث العلمي  يم الع ة التعل ة ـ نياب ة اإلداري ة النياب اب ھيئ ه كت ب
أن الق م بش ية رق ن بعض  ١٠٠/٢٠١٥ض ة م الي المرفوع يم ع تعل

ات من  ات المصرية ـ دفع ل الجامع ى  ٢٠٠٣أوائ ذا ٢٠١١وحت ، وك
ين  دكتوراه والمعين تير وال ھادتي الماجس ى ش لين عل ض الحاص بع
ا من  ذين يتضررون فيھ ومي للبحوث وال المركز الق أخصائي ثالث ب

ومي أشرف حامد موسى شعالن رئيس ا/ األستاذ الدكتور  ز الق لمرك
للبحوث، والمختصين بمجلس إدارته لتعمدھم حزف شرط الخبرة أحد 
د استيفاء الشاكين  ة مساعد باحث بع دم لوظيف ة للتق الشروط الالزم

 .لھذا الشرط
 القرار: 

 .قرر المجلس حفظ الموضوع
 
ادة ) ٣٠( ديل نص الم اھرة تع ة ) ١٤(اقتراح جامعة الق من الالئحة الداخلي

ومي د الق ادة  للمعھ ع الم ھا م زر لتعارض وم اللي ن ذات ) ١٩(لعل م
 .الالئحة
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 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

زر ) ١٤(ـ تعديل نص المادة ١ وم اللي ومي لعل د الق ة للمعھ من الالئحة الداخلي
ادة  ن الم ھا م اھرة لتعارض ة الق ى ) ١٩(بجامع ك عل ة وذل ن ذات الالئح م

 .النحو المبين بمذكرة الجامعة
د ٢ دة للمعھ ذه الالئحة لحين إصدار الئحة جدي ى ھ ـ عدم قبول طالب جدد عل

 .وذلك طبقاً للرأي القانوني بجامعة القاھرة
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٣

 
د ) ٣٣( أن قواع ات بش ى للجامع س األعل ة المجل واردة ألمان ات ال المالحظ

 .لثانية عشروآليات تشكيل اللجان العلمية الدورة ا
 القرار: 

ى  س األعل ة المجل واردة ألمان ات ال ي المالحظ ر ف ل النظ س تأجي رر المجل ق
رة  ة عش دورة الثاني ة لل ان العلمي كيل اللج ات تش د وآلي أن قواع ات بش للجامع
ى المقترحات  د من الدراسة واالستماع إل د إسبوع لمزي وعقد ورشة عمل بع

 .الجديدة وذلك بحضور قيادات الجامعات
 
يد ) ٣٤( ن الس وارد م اب ال وزارات / الكت وى ل يس إدارة الفت ار رئ المستش

ب  من طل ات المتض ي والجامع ث العلم الي والبح يم الع يم والتعل التعل
ا  الرأي في م ادة ب ى يتسنى اإلف بعض المستندات حت موافاة سيادته ب
ة  ات مالي ورد بتقرير الجھاز المركزي للمحاسبات حول وجود مخالف

ادة  تتعلق بالسادة دل الري وابھم بشأن احتساب ب رؤساء الجامعات ون
 .العلمية والساعات التدريبية والعالوات الخاصة

 القرار: 
انوني  دكتور المستشار الق قرر المجلس إرسال الموضوع إلى السيد األستاذ ال

 .للمجلس األعلى للجامعات إلبداء الرأي
 

م ) ٣٧( رار رئيس  ٢٠١٦لسنة ) ٣٣٨(قرار رئيس مجلس الوزراء رق وق
م  وزراء ق س ال نة  ٢٧مجل ة  ٢٠١٦لس ام الالئح ديل بعض أحك بتع

م  ات رق يم الجامع انون تنظ ة لق نة  ٤٩التنفيذي تبدال  ١٩٧٢لس بإس
ادة ) أ،ب(البندين  د من الم د جدي اً، وإضافة بن من ) ٢٧١(من خامس

 .الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه
 القرار: 

 :ا يليقرر المجلس م
 ٢٠١٦لسنة ) ٣٣٨(ـ أحاط المجلس علماً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١

لسنة  ٤٩بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 
دين  ١٩٧٢ تبدال البن د ) أ،ب(بإس د جدي اً ، وإضافة بن ن خامس ى ) ز(م إل
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ادة  ن الم اً م انون ) ٢٧١(خامس ة لق ة التنفيذي ن الالئح ات م يم الجامع تنظ
 :.المشار إليه نصه اآلتي

الي ) " ز(     يم الع يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءاً على عرض وزير التعل
ات  ى للجامع وبعد موافقة مجلس الجامعة المعنية وأخذ رأي المجلس األعل

دين  ا ال ) أ،ب(تخفيض المصروفات الدراسية المنصوص عليھا في البن بم
لمذكورة في البندين المشار إليھما أو زيادتھا بما ال يقل عن نصف المبالغ ا

 ".يجاوز ضعف تلك المبالغ بالنسبة لتلك الجامعة
م ٢ وزراء ق يس مجلس ال رار رئ اً بق يط المجلس علم نة  ٢٧ـ أح  ٢٠١٦لس

لسنة  ٤٩بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 
ادة  من) أ،ب(بإستبدال البندين  ١٩٧٢ من الالئحة ) ٢٧١(خامساً من الم

 :التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليھا البندين اآلتيين
 :أـ بالنسبة لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس    

 .دوالر أمريكي ١٥٠٠ـ رسم قيد ألول مرة مقداره ١      
 :ـ مصروفات دراسية مقدارھا كاآلتي٢      

 .أمريكي لكليات الطب البشري وطب األسنان$  ٦٠٠٠ـ         
 أمريكي لكليات الھندسة الحاسبات والصيدلة والعالج  $  ٥٠٠٠ـ         

 .الطبيعي          
 أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم $  ٤٠٠٠ـ         

 .والتمريض          
 .أمريكي للكليات والمعاھد األخرى$  ٣٠٠٠ـ         

 :ب ـ بالنسبة لطالب مرحلة الدراسات العليا    
 .دوالر أمريكي ١٥٠٠ـ رسم قيد ألول مرة مقداره ١      
 :ـ مصروفات دراسية مقدارھا كاآلتي٢      

 .أمريكي لكليات الطب البشري وطب األسنان$  ٦٠٠٠ـ         
 ج  أمريكي لكليات الھندسة الحاسبات والصيدلة والعال$  ٥٥٠٠ـ         

 .الطبيعي          
 أمريكي لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم $  ٥٠٠٠ـ         

 .والتمريض          
 .أمريكي للكليات والمعاھد األخرى$  ٤٥٠٠ـ         

 
دكتور ) ٣٩( تاذ ال يد األس اب الس ي / كت ث العلم الي والبح يم الع ر التعل وزي

لسنة  ١١٥لس الوزراء رقم بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مج
رقم  ١٩٨٢ دة ب ادة جدي ه م والمتضمن في مادته األولى أن تضاف إلي

 .المادة الخامسة مكرر
 القرار: 

وزير التعليم العالي والبحث / أحيط المجلس علماً بكتاب السيد األستاذ الدكتور 
م  وزراء رق لسنة  ١١٥العلمي بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس ال

ادة  ١٩٨٢ رقم الم دة ب ادة جدي ه م ى أن تضاف إلي ه األول والمتضمن في مادت
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الي و الت ى النح رر عل ة مك ات " الخامس نح والھب ن الم رف م وز الص ال يج
ا من السلطات  ررة للتصديق عليھ والتبرعات إال بعد استكمال اإلجراءات المق
ھور  ة ش ل ثالث وزراء ك اة مجلس ال وزير المختص مواف ى ال المختصة، وعل

 ".قرير متابعة يبين فيه ما تم صرفه منھا وأوجه صرفهبت
 
دكتور ) ٤٠( تاذ ال يد األس اب الس ي / كت ث العلم الي والبح يم الع ر التعل وزي

ون  اد اإلذاعة والتليفزي اء إتح مرفقاً به كتاب السيد رئيس مجلس أمن
بشأن ما وجه به السيد المھندس رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة 

تم استيرادھا من على مستوى رفيع  ة التي ي ة الكتب الجامعي لمراجع
 .الخارج

 القرار: 
الي والبحث / أحيط المجلس علماً بكتاب السيد األستاذ الدكتور          وزير التعليم الع

ون  اد اإلذاعة والتليفزي اء إتح اب السيد رئيس مجلس أمن العلمي مرفقاً به كت
و ه السيد المھندس رئيس مجلس ال ى بشأن ما وجه ب ة عل زراء بتشكيل لجن

 .مستوى رفيع لمراجعة الكتب الجامعية التي يتم استيرادھا من الخارج
 
دكتور ) ٤١( تاذ ال يد األس اب الس ي / كت ث العلم الي والبح يم الع ر التعل وزي

ات  وزارات والجھ ع ال ام جمي وزراء بقي يس مجلس ال رار رئ بشأن ق
ة  روط المالي ري للش زي المص ك المرك تطالع رأي البن ة باس المختلف
يق  ك للتنس ات وذل ذه الجھ ا ھ ي تبرمھ دة الت ات الجدي ع االتفاق لجمي

د د المسبق بشأن م ات وتحدي ذه االتفاقي ة لھ ة الشروط المالي ى مالئم
دبيرھا  زي ت ك المرك ى البن ب عل ي يتوج ة الت ات المالي م االلتزام حج

 .لسداد المستحقات المترتبة على ھذه االتفاقيات
 القرار: 

الي والبحث / أحيط المجلس علماً كتاب السيد األستاذ الدكتور  وزير التعليم الع
يس  رار رئ أن ق ي بش ات العلم وزارات والجھ ع ال ام جمي وزراء بقي س ال مجل

ع  ة لجمي روط المالي ري للش زي المص ك المرك تطالع رأي البن ة باس المختلف
االتفاقات الجديدة التي تبرمھا ھذه الجھات وذلك للتنسيق المسبق بشأن مدى 
ة التي  د حجم االلتزامات المالي ات وتحدي ذه االتفاقي ة لھ مالئمة الشروط المالي

ذه يتوجب عل ى ھ ة عل تحقات المترتب داد المس دبيرھا لس زي ت ك المرك ى البن
 .االتفاقيات وإرساله للسادة رؤساء الجامعات التخاذ الالزم

 
ايير  - روط والمع أن الش ة بش ر الخارجي اعد وزي ب مس اب نائ كت

الھامة والبارزة التي الموضوعة لمنح الدكتوراة الفخرية للشخصيات 
 .ت التعاون معھم تقديراَ لجھودھم تقدر مصر أھمية تطوير عالقا
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 القرار: 
قرر المجلس احالة الموضوع إلى المجلس األعلى للدراسات العليا والبحوث  -

وذلك لوضع الضوابط والشروط والمعاييرالموضوعة لمنح الدكتوراة الفخرية 
 .ويعرض بعد ذلك على المجلس األعلى للجامعاتللشخصيات الھامة والبارزة 

 
ة كتاب و) ٤٥( دم من الطالب ول اإللتماس المق / زارة التعليم العالي بشأن قب

ا  ل إغترابھ د المحسن والتي ترغب في تقلي إسراء أبو العال أحمد عب
ة  ب جامع ة الط ى كلي ة إل ة المنوفي ب جامع ة الط ن كلي ا م بتحويلھ

 .القاھرة
 القرار: 

أبو العال  إسراء/ قرر المجلس عدم الموافقة على اإللتماس المقدم من الطالبة 
ة  ى كلي ة إل ة المنوفي ة الطب جامع ا من كلي د المحسن بشأن تحويلھ د عب أحم
وافر  دم ت ك لع ا ، وذل ل إغترابھ ي تقلي ب ف ي ترغ اھرة والت ة الق ب جامع الط

 .الشروط
 
النظر في تحويل الطالب العائدين من بعض كليات الجامعات الحكومية ) ٤٧(

دول  وريا(ب يمن ـ س ا ـ ال ى الكل) ليبي ات إل اظرة بالجامع ات المن ي
نظراً للظروف  ٢٠١٥/٢٠١٦الحكومية المصرية في العام الجامعي 

 .التي تمر بھا البالد
 القرار: 

ات  ات الجامع دين من بعض كلي أحيط المجلس علماً بقبول تحويل الطالب العائ
دول  ة ب وريا(الحكومي يمن ـ س ا ـ ال ات ) ليبي اظرة بالجامع ات المن ى الكلي إل

نظراً للظروف التي تمر  ٢٠١٥/٢٠١٦لمصرية في العام الجامعي الحكومية ا
 .بھا البالد وذلك في ضوء موافقة الجامعة المحول إليھا الطالب

 :والطالب المحولين لجامعة القاھرة ھم 
الجامعة / الكلية  اسم الطالب م

 المحول منھا
جامعة ال/ الكلية 

 المحول إليھا
ضرموت ح/ الھندسة    عبد الرحمن محسن ١

 باليمن
جامعة / الھندسة 
 القاھرة

 إسالم أحمد محمود  ٢
 
 

جامعة / الھندسة 
العلوم والتكنولوجيا 

 باليمن

جامعة / الھندسة 
الفرقة / القاھرة 
 اإلعدادية

جامعة عدن / الھندسة  سعيد خالد أحمد  ٣
 الفرقة الثانية/ باليمن 

جامعة / الھندسة 
 القاھرة 

 
الب ج) ٤٨( ع ط أن وض دة بش ات المتح ار بالوالي ا ميرام ة كاليفورني امع

 .األمريكية تحت اإلشراف العلمي للبعثات
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 القرار: 
دكتور  تاذ لل يد األس ى الس ادة الموضوع إل رر المجلس إع ي / ق ام المالح حس

 .رئيس قطاع شئون البعثات بوزارة التعليم العالي
 
 .إجراء االمتحان الموحد لطالب التعليم الفني) ٥٠(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

 .ـ أحيط المجلس علماً بإجراء االمتحان الموحد لطالب التعليم الفني١
م ٢ وزاري رق رار ال ى الق اءاً عل ات بن ى للجامع س األعل ة المجل زام أمان ـ إلت

ل  ٢٦/١/٢٠١٥بتاريخ ) ٦٢٥( اً إلعداد ك درھا ستون جنيھ أة ق بدفع مكاف
ويتم الصرف على أعمال ) نيةشاملة الضرائب واالستقطاعات القانو(سؤال 

ات  ى للجامع المسابقة من صندوق المسابقة المركزية بأمانة المجلس األعل
 .والذي يسمح بالصرف

ة والصناعية ٣ ـ اعتماد توصيات لجنة قطاع الدراسات الھندسية والتكنولوجي
اريخ  تھا بت ة  ١٤/١/٢٠١٦بجلس اء ھيئ ادة أعض ف الس ي تكلي دء ف للب

 :ت على اآلتيالتدريس والتي اشتلم
ام أ    د مع / د .ـ قي ات في التعاق ى للجامع ل المجلس األعل يوسف راشد بتمثي

ابع  ا يت ذين سيقومون بإعداد بنك األسئلة ، كم دريس ال ة الت أعضاء ھيئ
اً  ا خصوص ھيل مھامھ و تس زم نح ا يل از بم ة واإليع ال اللجن يادته أعم س

 .ات المرحلة الثانويةاإلتصال بوزارة التربية والتعليم للحصول على مقرر
ـ تستمر اللجنة المشرفة على مشروع إعداد بنك األسئلة الخاص باإلمتحان    

يم  ل التعل ام الدراسة بمراح ى شھادات إتم د للطالب الحاصلين عل الموح
الفني المختلفة، ووضع آليات تنظيم االمتحان الموحد في أعمالھا على أن 

 .ة للجنة القطاعتقدم تقارير دورية في الجلسات القادم
 
ة ) ٥١( ة األمريكي ھادات الثانوي ين للش الب الدارس ض الط ات بع التماس

 .والثانوية اإلنجليزية
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
اريخ : أوالً  ته بت ادر بجلس ات الص ى للجامع س األعل رار المجل ى ق د عل التأكي

ة المصرية  ١١/٥/٢٠١٣ بشأن بعض قواعد القبول بالجامعات الحكومي
امعي ا ام الج ارا من الع ا اعتب تم تطبيقھ ي ي ه ( ٢٠١٦/٢٠١٧لت صدر ب

وتم نشره  ٢٠١٥لسنة  ٢٣٨قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم 
 ).٢٧/١٠/٢٠١٥بتاريخ  ٢٤٢في الوقائع المصرية عدد 

 ً  :بالنسبة للثانوية األمريكية: ثانيا
ھاد١       اري للش وع االعتب اب المجم دة حس ق قاع تم تطبي ة ـ ي ة الثانوي

الي الشھادة  ون إجم ة ليك ة المعادل رار % ١٠٠األمريكي ا ورد بق كم
اريخ  ته بت ادر بجلس ات الص ى للجامع س األعل س المجل المجل
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سالف الذكر ـ على الطالب ) أوالً (المشار إليه في البند  ١١/٥/٢٠١٣
ي  ام الدراس ي الع ي ف ر األمريك ف العاش ين بالص الملتحق

دمين لت ٢٠١٦/٢٠١٧ يق والمتق ات ) ٢٠١٩(نس اق بالجامع لاللتح
امعي  ام الج ي الع ل . ( ٢٠١٩/٢٠٢٠المصرية ف ذا التأجي ق ھ ويطب

 ).على الشھادات الثانوية المعادلة الكندية واأللمانية والفرنسية
 

اريخ ٢        ات الصادر بجلسته بت ى للجامع ـ التأكيد على قرار المجلس األعل
راره السابق ١٣/٧/٢٠١٥ ديل ق اريخ ـ بشأن تع الصادر بجلسته بت
 :ـ والمتضمن ما يلي ١٥/٦/٢٠١٥
ـ  ) أ الحاصل ) ٢&SAT١(يتم احتساب مجموع درجات امتحانات ال

ول  د القب ة عن عليھا الطالب في الشھادة الثانوية األمريكية المعادل
ائج  واردة بنت درجات ال ى ال اً ألعل رية وفق ات المص بالجامع

يق اإللك ع التنس رد لموق ي ت اوالت الت لة المح ي والمرس ترون
وذلك من موقع ) ٧٤٣٧(بواسطة الطالب على الكود المحدد وھو 

College board  ات ذه االمتحان ئولة عن ھ ة المس وھي الھيئ
ھادات  ي الش ك ف الف ذل رد خ ي ت ائج الت ن النت ر ع ض النظ بغ
تم  اوالت ي ث أن بعض المح ب حي ا الطال دم بھ ي يتق ة الت الورقي

ا بواسطة  ائج الكتشاف  College boardإلغائھ د إعالن النت بع
 .حاالت غش جماعي أو تزوير أو خالفه

ات  ) ب ررة المتحان اوالت المق واريخ المح زام بت رورة االلت ض
)SATـ ) ٢&١ ة ال د بواسطة ھيئ ـ  College boardلكل بل وال

Amid east  دمين الب المتق ى الط ك عل ق ذل ى أن يطب ، عل
ات  ار من ) ٢&SAT١(المتحان و ١٦/٦/٢٠١٥اعتب الي الي م الت

 .لصدور القرار
 
ـ إحالة االلتماس المقدم من أولياء أمور الطالب الدارسين في شھادة ٣

ائج المحاوالت  الثانوية األمريكية المعادلة والراغبين في احتساب نت
د  ر البل د آخر غي ا في بل ا الطالب أو أدى امتحاناتھ التي حصل عليھ

ة إل ة األمريكي ھادة الدبلوم ى ش ه عل ل من ة الحاص ى وزارة التربي
 .والتعليم للنظر وموافاتنا بالرأي في ھذا الشأن وذلك الختصاص

 
 ً  :GCSE&IGCSEبالنسبة للثانوية اإلنجليزية : ثالثا

م         د رق م ) ٤(توضيح البن ات رق ى للجامع رار رئيس المجلس األعل من ق
اريخ ) ٢٣٨( ة  ٢١/٩/٢٠١٥بت واد المطلوب بشأن عدد ومستويات الم

ھادة ي ش ة  ف ة اإلنجليزي اق  GCSE&IGCSEالثانوي لاللتح
امعي  ام الج ن الع ارا م ات المصرية اعتب ك  ٢٠١٦/٢٠١٧بالجامع وذل

 :على النحو التالي
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القاعدة  بيان نوع الكليات
 القديمة

توضيح للقاعدة  القاعدة الجديدة
 الجديدة

 
 
 
 
 

 
الكليات 
 النظرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكليات 
لية العم

القطاعات (
الطبية 

عدد المواد 
 المطلوبة

في حالة دراسة  مواد٨ مواد٨
مواد في ٨الطالب 
 Level.Oمادة ما 

 c)(مستوى ثم 
على ) المحاسبة مثالً (

. S.Aتقدير نجاح 
درس نفس المادة في 

وحصل ) b(مستوى 
على تقدير نجاح 

Level  فيمكن
احتساب مادة 

المحاسبة في مستوى 
د الثمانية ضمن عد

 A.S.Level مواد
المطلوبة لالستفادة 
من تقدير النجاح 

األعلى لصالح الطالب 
مع عدم احتساب مادة 
المحاسبة التي درسھا 

في مستوى لعدم 
 تكرار المادة
O.Level. 

مع ذكر تقديرات 
النجاح للمادة في 
المستويين في 

 .الشھادة
مع مراعاة توافر 
المواد المؤھلة 
 .يةالمطلوبة لكل كل

يسمح للطالب بتكرار 
مادة أو مادتين فقط 
ضمن المواد التي 
تدخل في حساب 

المجموع االعتباري 
في حالة رغبته في 

االلتحاق بإحدى كليات 
القطاعات الطبية أو 
الھندسية وھي مواد 

التخصص طبقاً 
 .لمتطلبات كل كلية

مثال كلية الطب تحتاج 
مادة األحياء في 

 O.Levelمستوى 

مستوى 
المواد 
 الثمانية

O.Level O.Level 
 أو 

A.S.Level 
مزيج من كل 
 المستويات

)
O.&A.S&

A.Level( 
عدم تكرار  تكرار المواد

اد المو
الداخلة في 

حساب 
المجموع 
االعتباري 
 للشھادة

عدم تكرار 
المواد الداخلة 

في حساب 
المجموع 
االعتباري 
 للشھادة

 سريان باقي القواعد باقي القواعد
عدد المواد 
المطلوبة 
 ومستوياتھا

يضاف إلى 
المطلوب 
للكليات 
النظرية 

مادة على 
األقل في 

 A.Lبشرط 
مستوى 

دراسة نفس 
في المادة 

O.L  
المستوى 
مراعاة 
المواد 

المؤھلة لكل 
 . كلية

يضاف إلى 
المطلوب 
للكليات 

النظرية مادة 
على األقل في 

 A.Lبشرط 
مستوى دراسة 
نفس المادة في 
المستوى مع 
مراعاة المواد 

المؤھلة 
المطلوبة لكل 

 كلية

تكرار المواد 
الزائدة عن 

الثمانية 
 األصلية

عدم تكرار 
المواد 
ي الداخلة ف
حساب 

المجموع 
االعتباري 
للشھادة 

عدا المواد 
المتقدمة 

عدم تكرار 
المواد الداخلة 

في حساب 
المجموع 
االعتباري 

للشھادة عدا 
المواد المتقدمة 
 المؤھلة فقط
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المؤھلة  )والھندسية
 فقط

لى مادة باإلضافة إ
األحياء في مستوى 

A.level. 
مثال كلية الھندسة 

تحتاج مادة 
الرياضيات في 

 O.Levelمستوى 
باإلضافة إلى مادة 
األحياء في مستوى 

A.level 
 

العدد األقصى 
للمواد 

المتقدمة 
الزائدة عن 

المواد 
الثمانية 
األصلية 

والداخلة في 
حساب 

المجموع 
 ياالعتبار

٢A.L أو 
١A.L+٢
A.S.L 
٤A.s.L 

مع مراعاة 
المادة 

المؤھلة 
المطلوبة 
 لكل كلية

٢A.L 
١A.L 

+٢A.S.L 
 أو

٤A.S.L 
مع مراعاة 

المادة المؤھلة 
المطلوبة لكل 

 كلية

   
 

 ً ا اريخ : رابع ات الصادر بجلسته بت ى للجامع رار المجلس األعل ى ق د عل التأكي
 :الذي ينص على ما يلي ٣٠/١٢/٢٠١٥

ات         ى للجامع ا المجلس األعل إلغاء كافة االستثناءات التي سبق أن قررھ
رية  ة المص ات الحكومي الب بالجامع ن الط ات م ول بعض الفئ أن قب بش

ام الدستور  ٢٠١٦/٢٠١٧اعتبارا من العام الجامعي  ك إعالء ألحك وذل
 .والقانون والمحكمة اإلدارية

 ً ا ة ب: خامس ات المعني رار للجھ ذا الق الغ ھ أنإب ذا الش دة . ھ ي الجري ر ف وينش
 .الرسمية

 
اريخ ) ٥٢( ا بت ات بإجتماعھ ا للتظلم ارية العلي ة اإلستش ية اللجن /  ٨توص

دكتورة  ٣/٢٠١٦ يدة ال ة الس ى ترقي ة عل د / بالموافق رمين أحم ني
اھرة  ة الق ة الطب ـ الصيدلة ـ جامع صبري ـ األستاذ المساعد بكلي

 .لشغل وظيفة أستاذ
 القرار: 

رر المجل دكتور ق تاذ ال يد األس ة الس ى مخاطب ة عل ة / س الموافق يس جامع رئ
دكتورة  يدة ال ة الس ة لترقي س الجامع ى مجل وع عل رض الموض اھرة لع / الق

يدلة اإلكليني م الص اعد بقس تاذ المس بري ـ األس د ص رمين أحم ة كيني ة بكلي
داً في بحث  د ج دير جي الصيدلة بالجامعة لدرجة أستاذ وذلك لحصولھا على تق

الي وع لى تقدير جيد في أربعة أبحاث وعلى تقدير مقبول في ثالثة أبحاث بإجم
اط  ة  ٦٤,٧٢٩/٧٠نق ة مناقش ي  ٨,٢٥/١٠ودرج اط علم ة نش ودرج
 .٩٠,٣٢٩/١٠٠بإجمالي تقييم  ١٧,٣٥/٢٠
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 .تعديل تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي) ٥٨(
 القرار: 

ي ة الس ة برئاس ف لجن رر المجلس تكلي ة / د.د أق يس جامع اس منصور رئ عب
ر الشيخ / د .وعضوية السيد أ) جنوب الوادي ة كف ماجد القمري رئيس جامع

ومن يرغب من السادة رؤساء ) رئيس جامعة حلوان(ياسر صقر / د.والسيد أ
الجامعات وذلك لحصر جميع المقترحات السابقة وإعدادھا في صيغة مشروع 

ة أن تستعين بمن القانون تمھيداً لعرضھا على المجت ى اللجن مع الجامعي وعل
 .تراه مناسباً في ھذا الشأن

 
 

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

 أشرف محمد الشيحي/ د .أ          أشرف محمود حاتم              / د .أ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


