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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 )م٤/٤/٢٠١٦(بتاريخ ) ٦٤٦(الجلسة رقم 
 

اع ا) ١( م المصادقة على محضر اجتم ات الجلسة رق ى للجامع لمجلس األعل
 .١٠/٣/٢٠١٦بتاريخ ) ٦٤٥(
 القرار: 

م  ) ٦٤٥(المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .١٠/٣/٢٠١٦بتاريخ 

 
اريخ *  ة بت فيات الجامعي ا للمستش ة العلي اع اللجن ر اجتم اد محض اعتم

٢١/٣/٢٠١٦. 
 القرار: 

ة  اع اللجن ر اجتم اد محض من اعتم ذي يتض ة وال فيات الجامعي ا للمستش العلي
 :القرارات التالية 

 
ات ) ٢( ة والجامع فيات الجامعي ن المستش واردة م ات ال ة الخطاب مناقش

م  ة لھ ة والمھن المعاون المھن الطبي املين ب المختلفة لضم فئات من الع
 .٢٠١٥لسنة ) ١١٨(لقانون 

 القرار: 
 ـ"والمتضمن ٢٠١٥سنة ل ١١٨قرر المجلس التأكيد على تطبيق قانون 

 .ـ أن يكون المستحق من العاملين بالمھن الطبية
 .ـ من المعينين بالجھاز اإلداري بالدولة

ى  اءاً عل املين بالوحدات التي تتعامل بشكل مباشر مع المرضى وبن ـ من الع
ين أو  ر المعيين ريض غي اعدات التم ى مس انون عل ق الق تم تطبي ال ي ك ف ذل

املون أعضاء المھن الطبية ال ذين ال يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى والع
اء  ادة رؤس ة الس ة رغب ي حال ات وف ل الكلي ات أو معام يم بالكلي اع التعل بقط

العاملون بقطاع التعليم يتم  ٢٠١٥لسنة  ١١٨الجامعات بتطبيق القانون رقم 
ت ا ي ة بينم ة بالجامع ة أو األدارة الطبي م ندبھم ندباً عاما بالمستشفيات الجامعي

ادات الخاصة  ون بالعي ة المعين تطبيق القانون على أعضاء ھيئة المھن الطبي
 .بالطالب أو المرضى كالعيادات الخاصة بكلية طب األسنان

 
اعتماد الھيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وسياسات برنامج مكافحة ) ٣(

 .العدوى بالمستشفيات الجامعية
 القرار: 

 ضوع للمجلس األعلى للجامعات إلصدار قرر المجلس الموافقة ورفع المو
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 .القرارات التنفيذية
 

ة بالمستشفيات ) ٤( ة والصحة والسالمة المھني انشاء اللجنة النوعية للبيئ
 .الجامعية

 القرار: 
ة / د .قرر المجلس تكليف أ ة البيئي ا بعرض تصور إنشاء اللجن جھاد أبو العط

 .والصحة والسالمة بالمستشفيات الجامعية
 
ة ال) ٥( ة األمريكي ة ووحدة أبحاث البحري ة الصحة العالمي تعاون مع منظم

ة  ات المتحدة األمريكي األمراض بالوالي تحكم ب ز ال  CDCالنمرو ومرك
 .في مجاالت مكافحة العدوى وترصد األمراض المعدية

 القرار: 
تحكم  ز ال قرر المجلس الموافقة على التعاون مع منظمة الصحة العالمية ومرك

األمراض با ة ب دة األمريكي ات المتح ي  CDCلوالي يع الت رض المواض ع ع م
 .تحتاج إلى موافقة من األمن القومي على الجھات المختصة

 
املين ) ٦( ى الع ات إل ة االمتحان رف مكافئ وص ص م بخص ا ت ة م مناقش

انون  يھم ق ق عل ن ينطب ة مم ة واإلدارات الطبي فيات الجامعي بالمستش
 .٢٠١٥لسنة  ١١٨

 القرار: 
من  ٢٩٨التأكيد على قراره السابق في ھذا الشأن بتطبيق المادة  قرر المجلس

والخاص بصرف مكافأة امتحانات والتي تنص  ٤٩قانون تنظيم الجامعات رقم 
دريس  ائمين بالت دريس وسائر الق ة الت على منح العاملين من غير أعضاء ھيئ

درھا  ة ق ة يومي ات مكافئ ال االمتحان دبون بأعم ون أو ين ذين يكلف ن  % ٣ال م
دير  ات وم داء الكلي ادة عم ى الس اب إل ال خط ع إرس ھري م ب الش الرات

 .المستشفيات الجامعية للتنفيذ
 
وزارة الصحة ) ٧( ة ب ة والمتوطن خطاب السيد رئيس قطاع الشئون الوقائي

املين مع المرضى  املين بالمنشآت الصحية المتع بخصوص تطعيم الع
 ).b(ب الكبد الوبائي أو الدم أو المشتقات الطبية ضد فيروس إلتھا

 القرار: 
املين  داد الع ان أع ات ببي اء الجامع ادة روؤس ة الس س مخاطب رر المجل ق

ة  ات الطبي دم ومشتقاته أو النفاي ع مرضى أو ال املين م اء (المتع اء ـ أطب أطب
 ).إلخ........أسنان ـ تمريض ـ صيادلة ـ فنيين ـ كيميائيين ـ عمال ـ 

 
ة) ٨( د بخصوص إجراء  الخطاب الوارد من الجمعي المصرية لمرضى الكب

الب  عيد للط دلتا والص اھرة وال ز بالق الث مراك الل ث ن خ ي م مسح طب
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المتقدميين للكليات الطبية طب بشري طب أسنان تمريض وكذلك أطباء 
 .األمتياز

 القرار: 
ة المصرية لمرضى  قرر المجلس مخاطبة السيدة رئيس مجلس إدارة الجمعي

يد أ ع الس د م ة أم/ د.الكب ة لدراسة إمكاني تفيات الجامعي ا للمس ة العلي ين اللجن
الب  ذا ط ة وك ات الطبي دمين للكلي ة المتق ع الطلب ى جمي ح عل يم المس تعم

 .التمريض
 
دكتور ) ٩( تاذ ال يد األس اب الس يس / خط ين شمس ورئ ة طب ع د كلي عمي

ات  ة أخالقي ة للجن مجلس إدارة المستشفيات بخصوص عمل الئحة مالي
 .بكلية الطب جامعة عين شمسالبحث العلمي 

 القرار: 
قرر المجلس الموافقة على الالئحة المالية للجنة أخالقيات البحث العلمي بكلية 
الطب جامعة عين شمس وإرسالھا إلى السادة رؤساء الجامعات لتعميمھا على 

 .كافة المستشفيات الجامعية
 

ات *  ى للجامع ة مكتب المجلس األعل م اعتماد محضر اجتماع ھيئ ) ٣٠(رق
 .٣١/٣/٢٠١٦بتاريخ 

 القرار: 
اريخ ) ٣٠(تب المجلس األعلى للجامعات رقم اعتماد محضر اجتماع ھيئة مك        بت
 :والذي يتضمن الموضوعات التالية٣١/٣/٢٠١٦

 
الب ) ٢٤( ول الط واز قب أن ج ة بش ات التربوي اع الدراس ة قط ية لجن توص

دير مق ى تق لين عل ن الحاص ة م ات التربي ي كلي د خريج ول للقي ب
رراً  ة مق ة بدراسة ثالث ذه الحال زم الطالب في ھ ا ويلت بالدراسات العلي

يقترحھا مجلس " مقبول " على األقل ، كتعويض عن التقدير  تكميلية
دير  ا بتق القسم المتخصص ويوافق عليھا مجلس الكلية عن أن يجتازھ

 .جيد على األقل
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
د ١        ول للقي دير مقب ى تق ة من الحاصلين عل ات التربي ـ قبول الطالب خريجي كلي

رراً  ة مق ة ثالث ة بدراس ذه الحال ي ھ ب ف زم الطال ا ويلت ات العلي بالدراس
يقترحھا مجلس القسم " مقبول " تكميليةعلى األقل ، كتعويض عن التقدير 

دير  ا بتق ة عن أن يجتازھ ا مجلس الكلي ى المتخصص ويوافق عليھ د عل جي
 .األقل

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢      
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اب السيد ) ٢٦( رأي المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات بشأن كت
ى / د.أ ة العسكرية عل ادة التربي رئيس جامعة حلوان بشأن النظر في م

ات المصرية  ع الجامع ى جمي ك عل يم ذل طالب االنتساب الموجه وتعم
اً " ذي ينص على أنه وال ات تطبيق ع الجامع نرى تعميم األمر على جمي

 .لمبدأ المساواة واستقرار بما قررته بعض الجامعات في ھذا الشأن
 القرار: 

قرر المجلس الموافقة على رأي المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات 
يد أ اب الس أن كت ادة ال/ د.بش ي م ر ف أن النظ وان بش ة حل يس جامع ة رئ تربي

ات  ع الجامع ى جمي ك عل يم ذل ه وتعم اب الموج الب االنتس ى ط كرية عل العس
ه  ى أن نص عل ذي ي رية وال ات " المص ع الجامع ى جمي ر عل يم األم رى تعم ن

 .تطبيقاً لمبدأ المساواة واستقرار بما قررته بعض الجامعات في ھذا الشأن
 
دكتور ) ٢٧( يد ال اب الس دمات اإللكت/ كت ز الخ دير مرك ب م ة نائ روني

ذي  ز ال اع مجلس إدارة المرك أن عرض محضر إجتم ة بش والمعرفي
اريخ  د بت ى  ١٣/١/٢٠١٦عق س األعل اء المجل ادة أعض ى الس عل

 .للجامعات
 القرار: 

ة  ز الخدمات اإللكتروني اع مجلس إدارة مرك قرر المجلس إعتماد محضر اجتم
 .١٣/١/٢٠١٦والمعرفية الذي عقد بتاريخ 

 
شمس بشأن تعديل أحد بنود الماجستير األوروبي اقتراح جامعة عين ) ٤٥(

ات  ين جامع وان ـ (المصري المشترك ب اھرة ـ حل عين شمس ـ الق
كندرية ر ـ اإلس ا ـ األزھ ة ) المني ة والثقاف ي اللغ المنكا ف ة س وجامع

ات المصرية  ا الجامع األسبانية متضمناً المذكرة بالموافقة التي أقرتھ
 .الست المشاركة في الماجستير

 قرارال: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

عين (ـ تعديل أحد بنود الماجستير األوروبي المصري المشترك بين جامعات ١
ا ـ األزھر ـ اإلسكندرية وان ـ المني اھرة ـ حل ة سالمنكا ) شمس ـ الق وجامع

ا  ي أقرتھ ة الت ذكرة بالموافق مناً الم بانية متض ة األس ة والثقاف ي اللغ ف
ين الجامعات المصري ة الست المشاركة في الماجستير وذلك على النحو المب
 .بمذكرة الجامعة

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 

يم والطالب الجلسة **  اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون التعل
 .٣٠/٣/٢٠١٦بتاريخ ) ٤٩(رقم 
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 القرار: 
بتاريخ ) ٤٩(الجلسة رقم اعتماد المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب 

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ٣٠/٣/٢٠١٦
 
المجلس ) ٥١( رار ب اذ الق م اتخ ة ودع ات اإلداري م المعلوم ز نظ رح مرك مقت

ام  وير نظ ي األول لتط دار التجريب أن اإلص ات بش ى للجامع األعل
ات  ا الصادرة عن مختلف الجامع االستعالم عن صحة المؤھالت العلي

 .مصرية الحكومية ال
 القرار: 

ام االستعالم عن صحة  ر المرفق بشأن تطوير نظ ة التقري رر المجلس إحال ق
ي  رية إل ة المص ات الحكومي ف الجامع ن مختل ادرة ع ا الص ؤھالت العلي الم
د مسئولين من إدارة  الجامعات للمراجعة والتجربة وإبداء المالحظات ، وتحدي

ريجين  ئون الخ انس(ش الوريوس ـ ليس ات / بك ادراس تم ) علي ة لي ل جامع بك
ادة عرضه  تدريبھم وتسليم األكواد الخاصة بھم على النظام ، وذلك تمھيدا إلع
في الجلسة القادمة الستصدار القرار المناسب لبدء التطبيق الفعلي اعتبارا من 

١/٦/٢٠١٦. 
 
ى ) ٥٢( المجلس األعل ة ب ة والمعرفي دمات اإللكتروني ز الخ رح مرك مقت

اء أن  بن ات بش اعي  للجامع ان االجتم بكات األم ة لش دة القومي القاع
 .لطالب الجامعات الحكومية المصرية

 القرار: 
ة لشبكات  قرر المجلس إحالة التقرير المرفق بشأن تطوير بناء القاعدة القومي
ات للدراسة  األمان االجتماعي لطالب الجامعات الحكومية المصرية إلى الجامع

 .عادة عرضه في جلسة قادمةوإبداء المقترحات ، وذلك تمھيدا إل
 
اني ) ٥٣( مناقشة موضوع استعداد الجامعات المتحانات الفصل الدراسي الث

 .٢٠١٥/٢٠١٦للعام الجامعي 
 القرار: 

ابيع  دد األس اة ع ى مراع د عل ات بالتأكي دى الجامع ية ل س التوص رر المجل ق
ام ام الج ة للع ة الزمني واردة بالخريط اني ال ي الث ل الدراس ية للفص عي الدراس

د  ٢٠١٥/٢٠١٦ لتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية ، وبالنسبة لتحدي
 .مواعيد االمتحانات وجداول االمتحانات فھو من اختصاص مجالس الجامعات

 
وزارة / ح .كتاب السيد اللواء أ) ٥٤( قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ب

م  انون رق ل الق ي تفعي ر ف أن النظ دفاع بش ن) ٤٦(ال  ١٩٧٣ة لس
ا  د العلي ة والمعاھ ات الحكومي لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامع
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ي  ام الدراس ن الع ارا م ة اعتب ات الخاص ة والجامع الخاص
٢٠١٦/٢٠١٧. 

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

م : أوالً  انون رق اً بالق س علم يط المجل نة ) ٤٦(أح ادة  ١٩٧٣لس دريس م لت
 :ية مع مراعاة ما يليالتربية العسكرية بالجامعات الحكوم

دين  )١ ات المقي ع الطالب والطالب يتم تدريس مادة التربية العسكرية على جمي
ه( اب موج ام ـ انتس يم ) انتظ انون تنظ عة لق رية الخاض ات المص بالجامع

ام الجامعي  ١٩٧٢لسنة  ٤٩الجامعات رقم  /  ٢٠١٦وذلك اعتبارا من الع
٢٠١٧. 

 :تشكيل لجنة من كل من السادة )٢
 رجةالد االسم

نائب رئيس جامعة بنھا لشئون التعليم  سليمان محمد مصطفى/ د .أ
 والطالب

نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم  عبد القادر محمد عبد القادر/ د.أ
 والطالب

نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم  السيد عبد العظيم الشرقاوي/ د.أ
 والطالب

ب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم نائ عادل السيد صادق مبارك/د.أ
 والطالب

نائب رئيس جامعة القاھرة لشئون التعليم  محمد عثمان الخشت/ د.أ
 والطالب

ة  العسكرية  ادة التربي وذلك لوضع مقترح الئحة مالية موحدة لتنفيذ تدريس م
م  ات رق ، ١٩٧٢لسنة  ٤٩بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامع

 .إلعادة عرضھا في جلسة قادمة تمھيداً 
 ً ا م : ثاني انون رق ق الق وع تطبي ة موض نة ) ٤٦(إحال من  ١٩٧٣لس المتض

ة  ات الخاصة واألھلي دين بالجامع تدريس مادة التربية العسكرية للطالب المقي
ة  ة واألھلي ات الخاص س الجامع ن مجل ل م ى ك ة إل ة الخاص د العالي والمعاھ

صة لالختصاص في إصدار القرار المناسب ومجلس شئون المعاھد العالية الخا
 .في شأنھم

 ً دفاع الشعبي والعسكري : ثالثا وات ال ين رئاسة ق تشكيل لجنة عليا للتنسيق ب
دكتور  ى / ووزارة التعليم العالي بعضوية السيد األستاذ ال أمين المجلس األعل

العالي رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم / والسيد األستاذ ) بصفته(لللجامعات 
م  انون رق ق الق نة  ٤٦لتطبي امعي  ١٩٧٣لس ام الج ن الع ارا م اعتب

٢٠١٦/٢٠١٧. 
 
يد أ) ٥٥( اب الس دا/ د .كت أن االعت يم بش ة والتعل ر التربي اوالت  دوزي بمح

ـ ات الـ الب المص) SAT(امتحان ا الط ي أجراھ ارج  ريونالت خ
 .جمھورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة األمريكية
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

دكتور : أوالً  تاذ ال يد األس ة الس اً بموافق س علم يط المجل ة / أح ر التربي وزي
ـ  ات ال اوالت امتحان داد بمح ى االعت ي عل يم الفن يم والتعل ) SAT(والتعل

ة ضمن  ة مصر العربي ارج جمھوري ا الطالب المصريون خ ي أجراھ الت
 .امتحانات الدبلومة األمريكية 

 ً ا د: ثاني م  التأكي د رق ى البن ادر ) ١(عل ات الص ى للجامع س األعل رار المجل بق
 :والذي ينص على ما يلي ١٣/٧/٢٠١٥بجلسته بتاريخ 

ـ         ات ال ا ) ٢&SAT١(يتم احتساب مجموع درجات امتحان الحاصل عليھ
ات  ول بالجامع د القب ة عن ة المعادل ة األمريكي الطالب في الشھادة الثانوي

ع المصرية وفقاً ألعلى الد رجات الواردة بنتائج المحاوالت التي ترد لموق
دد وھو  ود المح ى الك ب عل ي المرسلة بواسطة الطال التنسيق اإللكترون

وھي الھيئة المسئولة عن  College boardوذلك من موقع ) ٧٤٣٧(
ي  ك ف الف ذل رد خ ي ت ائج الت ن النت ر ع ض النظ ات بغ ذه االمتحان ھ

ا الط تم الشھادات الورقية التي يتقدم بھ الب حيث أن بعض المحاوالت ي
ائج الكتشاف حاالت  College boardإلغائھا بواسطة  د إعالن النت بع

 .غش جماعي أو تزوير أو خالفه
 

يم والطالب / د.كتاب السيد أ) ٥٦( اھرة لشئون التعل ة الق نائب رئيس جامع
االت  ى أساسھا دراسة ح تم عل ي ي ة الت ادة باأللي ب اإلف المتضمن طل

املتھم كطالب مصريين من الطالب الس ون في مع ذين يرغب وريين ال
ات  ى للجامع رار المجلس األعل اً لق حيث المصروفات الدراسية تطبيق

 .١١/٢٠١٥/ ٩الصادر بجلسته بتاريخ 
 القرار: 

ى  ة المجلس األعل اة أمان ات لمواف ى الجامع ة الموضوع إل رر المجلس إحال ق
لى أساسھا دراسة حاالت الطالب للجامعات بمقترحاتھا بشأن اآللية التي يتم ع

السوريين الذين يرغبون في معاملتھم كطالب مصريين من حيث المصروفات 
اريخ  ته بت ات بجلس ى للجامع س األعل رار المجل اً لق ية تطبيق الدراس

 .تمھيداً إلعادة عرض الموضوع في جلسة قادمة) ٩/١١/٢٠١٥(
 
ة بشأن ا/ د .كتاب السيد أ) ٥٧( ة المنوفي الستفسار عن مدى رئيس جامع

ية  ة الھندس ي كلي ى ف ة األول د الفرق الب بع ل الط ة تحوي إمكاني
ات الھندسة  ى كلي دة إل ات الفري ا من الكلي اإللكترونية بمنوف وغيرھ
األخرى كتحويل غير مناظر ورأي لجنة قطاع الدراسات الھندسية في 

  .ھذا الشأن
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ل الط: أوالً  ون تحوي ات الھندسة يك ط من كلي ة فق ة اإلعدادي د الفرق ا بع الب م
ا(والتي تصنف على أنھا غير متكررة  القبول ) فريدة من نوعھ ويسمح ب

ات  ة بالجامع ات الھندس ى كلي ي ، إل ع الجغراف ر للتوزي ا دون النظ فيھ
ات  ى لقطاع كلي ا للحد األدن اظر وطبق ل المن اً لقواعد التحوي األخرى وفق

اصة الالزمة واستيفاء شروط التحويل األخرى التي الھندسة وعمل المق
 .تضعھا  الكلية وتقرھا الجامعات المطلوب التحويل إليھا 

دة : ثانياً  ات الھندسة الفري ى من كلي ة األول د الفرق ا بع يكون تحويل الطالب م
ل  اً لقواعد التحوي من نوعھا إلى كليات الھندسة بالجامعات األخرى وفق

 ً ا اظر وطبق ر المن ا  غي ل إليھ ي التحوي ي يرغب ف ة الت ى للكلي د االدن للح
ة  ة الالزم ل المقاص ة وعم ھادة الثانوي ى الش ب عل ول الطال نة حص س
ات  ا الجامع ة وتقرھ واستيفاء شروط التحويل األخرى التي تضعھا الكلي

ة ) ٨٦(المطلوب التحويل إليھا ،وذلك تطبيقاً للمادة  من الالئحة التنفيذي
 .١٩٧٢لسنة  ٤٩ات رقم لقانون تنظيم الجامع

 ً ً (تسري الضوابط الواردة بالبندين : ثالثا ات ) أوالً وثانيا ى الكلي ذكر عل سالفاً ال
 .األخرى التي تصنف على أنھا غير متكررة وفريدة من نوعھا

 
ة ) ٥٩( كتاب الملحقية الثقافية بالسفارة الليبية بالقاھرة بشأن طلب الموافق

ام  على تحويل قيد الطلبة الليبيين المسددة عنھم الرسوم الدراسية للع
دم  ٢٠١٥/٢٠١٦الجامعي  ممن لم يتمكنوا من االلتحاق بجامعتھم لع

امعي  ام الج ى الع ر إل ودھم بمص دم  ٢٠١٦/٢٠١٧وج ك لع وذل
 .استفادتھم من العام الجامعي المشار إليه

 القرار: 
ين المسددة عنھم  ة الليبي الرسوم قرر المجلس الموافقة على تحويل قيد الطلب

امعي  ام الج ية للع اق  ٢٠١٥/٢٠١٦الدراس ن االلتح وا م م يتمكن ن ل مم
دم وجودھم بمصر  ام ، لع ذا الع ات لھ بجامعتھم ولم يتمكنوا من تأدية االمتحان
امعي  ام الج ى الع ا ، إل ا ليبي ر بھ ي تم داث الت روف واألح راً للظ نظ

ام الجامعي المشار إلي ٢٠١٦/٢٠١٧ اة وذلك لعدم استفادتھم من الع ه مراع
 .لظروفھم وحرصاً على مستقبلھم

 
دكتور) ٦١( تاذ ال يد األس اب الس ي / كت ث العلم الي والبح يم الع ر التعل وزي

دة  ر بجري ا نش أن م ر"بش ال مص اريخ " جورن ادر بت ددھا الص بع
اكنھم (تحت عنوان  ١٣/٣/٢٠١٦ البون بأم الطالب في السعودية يط

 ).في الجامعات المصرية
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 القرار: 
ول قرر المج ام قب لس التأكيد على قراراته السابقة الصادرة بشأن قواعد ونظ

ات  ة بالجامع ة األجنبي ة المعادل ة العربي ة المعادل حملة الشھادات الثانوية العام
ا  ٢٠١٦/٢٠١٧الحكومية المصرية في العام الجامعي القادم  والتي تتضمن م

 :يلي
بة  ة ـ تخصيص نس ة مرن ھادات الثانوي ن الش ھادة م ل ش ة لك ة المعادل العام

افؤ  دأ تك ق مب ا يحق ة بم ة األجنبي ة المعادل ھادات الثانوي ذلك الش ة وك العربي
 .الفرص

 .ـ تنسيق كل شھادة مستقلة عن باقي الشھادات األخرى
 .ـ ترك حرية اختيار محافظة السكن للطالب لالخذ بھا عند التوزيع الجغرافي

دالً  ٦٠ـ زيادة عدد رغبات التنسيق إلى  ل الشھادات  ٤٨من رغبة ب ة لك رغب
 .التي تتقدم لمكتب التنسيق

 
الي بشأن / كتاب السيد األستاذ ) ٦٢( يم الع ر التعل رئيس قطاع مكتب وزي

يد  اب الس من / كت اھرة المتض عودية بالق ة الس ة العربي فير المملك س
ات  ين بالجامع عوديين الدارس الب الس ه الط ي تواج اكل الت المش

 .المصرية
 القرار: 

 :جلس ما يليقرر الم
اھرة: أوالً           ة السعودية بالق ة العربي يد سفير المملك اب الس ة كت المتضمن  إحال

ات المصرية ه الطالب السعوديين الدارسين بالجامع ي تواج اكل الت ى  المش إل
ات  ى للجامع ة المجلس األعل الجامعات المصرية للنظر والدراسة وموافاة أمان

 .نبما تراه مناسباَ في ھذا الشأ
  ً ى : ثانيا ات الموجه إل أحاط المجلس علماَ بكتاب أمانة المجلس األعلى للجامع

يد أ الي / د .الس يم الع وزارة التعل ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط رئ
 .المتضمن ردود بعض الجامعات في ھذا الشأن

 
تاذ ) ٦٣( يد األس ابي الس الي / كت يم الع وزارة التعل يم ب اع التعل يس قط رئ

ارة اليمن بالقاھرة بشأن الطالب المصريين والوافدين الحاصلين وسف
يمن  ٢٠١٥على الشھادة الثانوية العامة اليمنية عام  والعائدين من ال

بعد حصولھم على الشھادة الثانوية نظرا للظروف  ٢٠١٦في مارس 
ات  التي تمر بھا دولة اليمن ويرغبون في تنسيقھم لاللتحاق بالجامع

 .٢٠١٥/٢٠١٦ية في العام الجامعي الحكومية المصر
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ى : أوالً  لين عل دين الحاص ريين والواف الب المص دم الط ى تق ة عل الموافق

أخروا  ٢٠١٥الشھادة الثانوية العامة اليمنية من دولة اليمن  ذين ت ـ وال
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راً  ة نظ ھادات الثانوي ى الش ولھم عل أخر حص ر لت ى مص ودة إل ي الع ف
ات للظروف  ول بالجامع التي تمر بھا دولة اليمن ـ إلي مكتب تنسيق القب

والمعاھد ليتم تنسيقھم من خالل برنامج التنسيق االلكتروني وترشيحھم 
امعي  ام الج ي الع د ف ة المصرية والمعاھ ات الحكومي ات الجامع ى كلي إل

وفقاً للقواعد المقررة في ھذا الشأن ، وذلك حرصاً على  ٢٠١٥/٢٠١٦
 .مستقبلھم

 ً دھم : ثانيا تقوم الكليات والمعاھد التي تم ترشيح ھؤالء الطالب إليھا بإيقاف قي
ام  ٢٠١٥/٢٠١٦في العام الجامعي  ارا من الع دھم اعتب تم قي ى أن ي عل

 .كطالب مستجدين ٢٠١٦/٢٠١٧الجامعي 
 ً ة : ثالثا إبالغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھد المصرية واالدارة العام

 .للوافدين
 

يد أ) ٦٥( اب الس وزارة / د .كت ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط رئ
ة بالمج يم البرازيلي اة وزارة التعل أن مواف الي بش يم الع الت ذات االتعل

ل  ة البرازي ام دول ي قي رية ف ة المص ب الحكوم ي ترغ ة الت األولوي
ا في إطار  ل فيھ بتخصيص منح للطالب المصريين للدراسة بالبرازي

 .لوريوس التي تمنحھا الجامعات البرازيليةدرجة البكا
 القرار: 

ة  اة أمان قرر المجلس إحالة الموضوع إلى الجامعات المصرية للدراسة ومواف
 .المجلس األعلى للجامعات بمقترحاتھا في ھذا الشأن

 
ادق بشأن توصية / د .كتاب السيد أ) ٦٨( ة قطاع السياحة والفن رئيس لجن

درات لكليات السياحة والفنادق والعودة إلى اللجنة بإلغاء اختبارات الق
نظام االختبارات الشخصية بعد ترشيح الطالب من قبل مكتب التنسيق 

 .٢٠١٦/٢٠١٧وذلك اعتبارا من العام الجامعي 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ادق : أوالً  ياحة والفن ات الس بة لكلي اع : بالنس ة قط ى رأي لجن ة عل الموافق

المتضمنة إلغاء اختبار  ٢٦/٣/٢٠١٦جلستھا بتاريخ السياحة والفنادق ب
ادق عن  ات السياحة والفن ي كلي ى ترشيح الطالب إل القدرات والعودة إل

ادم  ام الجامعي الق ارا من الع  ٢٠١٦/٢٠١٧طريق مكتب التنسيق اعتب
على أن تجري الكليات بعد ترشيح الطالب اختبارات شخصية مع مراعاة 

ادق لضمان أن تكون االختبارات تحت إش راف لجنة قطاع السياحة والفن
ار يرشح من  ذا االختب از الطالب لھ ة عدم اجتي تكافؤ الفرص ، وفي حال

 .قبل التنسيق لرغبته التالية
 ً ا ريض ب: ثاني ات التم بة لكلي ى : النس تم ترشيح الطالب إل ى أن ي ة عل الموافق

امع ام الج ارا من الع ب التنسيق اعتب ق مكت ات التمريض عن طري ي كلي
ادم  الب  ٢٠١٦/٢٠١٧الق يح الط د ترش ات بع ري الكلي ى أن تج عل
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ع  ات م ة للكلي اللوائح الداخلي ا ب وص عليھ درات المنص ارات الق اختب
ة قطاع التمريض لضمان  مراعاة أن تكون االختبارات تحت إشراف لجن
تكافؤ الفرص، وفي حالة عدم اجتياز الطالب لھذا االختبار يرشح من قبل 

 .رغبته التاليةمكتب التنسيق ل
 ً التأكيد : بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح في اختبارات القدرات : ثالثا

 ٢٠١٥/٢٠١٦على تطبيق نفس القواعد المعمول بھا في العام الجامعي 
 .٢٠١٦/٢٠١٧عند القبول في العام الجامعي 

 ً ا البنود : رابع اء ب ا ج تم تضمين م ً (ي ا اً ،ثالث الفة) أوالً ، ثاني اللوائح  س ذكر ب ال
 .الداخلية للكليات

 ً  .إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن: خامسا
 
د دراسة ) ٦٩( ة عشر بع دورة الثاني ة ال قواعد وآليات تشكيل اللجان العلمي

ادة  ن الس ات م ى للجامع س األعل ة المجل واردة ألمان ات ال المالحظ
 .العليا والبحوث رؤساء الجامعات وموافقة المجلس األعلى للدراسات

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ي ١ اج العلم ص االنت ة لفح ان العلمي كيل اللج ات تش د وآلي اد قواع ـ إعتم
دورة  اعدين ال اتذة المس اتذة واألس ائف األس غل وظ دمين لش ة (للمتق الثاني

 ).٢٠١٩ـ  ٢٠١٦عشر 
دموا٢ ين أن يتق ة المحكم ي اإلنضمام لقائم راغبين ف اتذة ال ن لألس عن  ـ يمك

طريق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلكترونياً على 
 .أن تتوافر فيھم شروط المحكمين

 
 .تشكيل اللجنة العليا لمتابعة اللجان العلمية) ٧٠(

 القرار: 
ة برئاسة السيد األستاذ  ة اللجان العلمي ا لمتابع ة علي قرر المجلس تشكيل لجن

ات( أشرف محمود حاتم/ الدكتور  ل ) أمين المجلس األعلى للجامع وعضوية ك
 :من السادة

 العضوية الدرجة االسم
مساعد أمين المجلس األعلى  يوسف فوزي راشد/ د .أ

 للجامعات للشئون الفني
 ً  أمينا

 عضواً  وزير التعليم العالي السابق محمد عبد الحميد النشار/ د .أ
 عضواً  بقرئيس جامعة أسيوط السا مصطفى محمد كمال/ د .أ
أمين عام مجلس الجامعات  عز الدين أبو ستيت/ د .أ

 الخاصة واألھلية
 عضواً 

عميد كلية اآلداب جامعة  زين العابدين أبو خضره/ د .أ
 القاھرة السابق

 

 عضواً 
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أستاذ متفرغ بقسم القانون  نبيل أحمد حلمي/ د .أ
 الدولي العام جامعة الزقازيق

 عضواً 

 
م كتاب جامعة المن) ٧١( دوري رق اب ال  ٢٠١٥لسنة  ٥٥وفية متضمناً الكت

انون  نة ) ٣٢(والخاص بصدور الق ة  ٢٠١٥لس ط الموازن أن رب بش
العامة للدولة والخاص بصرف أي بدالت خاصة بالسادة أعضاء ھيئة 

ي  ي ف ب األساس ى المرت دريس عل ادة  ٣٠/٦/٢٠١٥الت ك لإلف ، وذل
ون  الة دي الغ المع ع بشأن تحصيل المب ا يتب وإجراء التسويات نحو م

 .الئحة المالية للموازنة والحساباتلالالزمة في ھذا الشأن اعماالً 
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ته ١ ادر بجلس ابق الص ات الس ى للجامع س األعل رار المجل ى ق د عل ـ التأكي

اريخ  دة بت ه  ٣٠/١٢/٢٠١٥المنعق ى أن نص عل ذي ي رار " وال اً للق وفق
م  انون رق وري بق نة ) ٣٢(الجمھ ة  ٢٠١٥لس ة للدول ة العام ربط الموازن ب

ة  نة المالي ي  ٢٠١٥/٢٠١٦للس ي ف ب األساس ذت الرات ذي اتخ  ٣٠وال
ا المستحقة  ٦/٢٠١٥/ ا من المزاي أساساً الحتساب المكافآت والبدالت وغيرھ

د  ل بع ة" للعام الغ مقطوع ى مب ة إل ا بنسب مئوي ين " تحويلھ ة ب ودون تفرق
 ".ص مع إلغاء ما يخالف ذلك من أحكامالعاملين بالكادر العام والخا

ة السيد أ/ د.ـ تكليف السيد أ٢ الي والبحث العلمي لمخاطب يم الع ر التعل / د.وزي
 .وزير المالية التخاذ الالزم

 
 .الالئحة الداخلية الموحدة للمعاھد الفنية للتمريض) ٧٣(

 القرار: 
ة الموحدة ل اد الالئحة الداخلي ى إعتم ة عل ة قرر المجلس الموافق د الفني لمعاھ

 .للتمريض 
 
على  ٩/٣/٢٠١٦،  ١٠/٢/٢٠١٦رأي لجنة القطاع الطبي بجلستيھا ) ٧٤(

ة  ٢٠١٦لسنة  ٢١٠قرار مجلس الوزراء رقم  والخاص بإنشاء الھيئ
 .المصرية للتدريب اإللزامي لألطباء

 القرار: 
دكتور  تاذ ال يد األس وم الس رر المجلس أن يق الي والبحث / ق يم الع ر التعل وزي

اص ا ي الخ اع الطب ة القط ر لجن أن تقري حة بش ر الص ة وزي ي بمخاطب لعلم
ريض  تدامة للتم حية المس ة الص ى التنمي دف إل ذي يھ دم وال المقترح المق ب

 .الصحي وخدمة المريض المصري
 
ع ) ٧٧( توى رفي ى مس ة عل كيل لجن أن تش اع اآلداب بش ة قط ر لجن تقري

 .الخارجلمراجعة الكتب الجامعية التي يتم استيرادھا من 
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 القرار: 
ى مستوى  ة عل قرر المجلس إرسال تقرير لجنة قطاع اآلداب بشأن تشكيل لجن
رفيع لمراجعة الكتب الجامعية التي يتم استيرادھا من الخارج للسادة رؤساء 
ة  ل لجن دة وعم رائط جدي ى خ وي عل ة تحت ب جامعي ال أي كت ات إلرس الجامع

 .ة المركزيةفرعية بالجامعات للمراجعة والتنسيق مع اللجن
 
يم من ) ٨٠( ام التعل ة الممنوحة بنظ ضوابط ومعايير معادلة الدرجات العلمي

 .بعد
 القرار: 

قرر المجلس تأجيل النظر في الموضوع وإرساله إلى السادة رؤساء الجامعات 
 .للدراسة

 
يد أ) ٨٢( اب الس وير / د.كت روعات تط دة إدارة مش ذي لوح دير التنفي الم

ة للبحث / د .وافقة أالتعليم العالي بشأن م الي والدول يم الع ر التعل وزي
از  د الحالي مع جھ العلمي على زيادة سعة االنترنت من خالل التعاق

دار  ة بمق ة الوطني ت ١الخدم ا ب رعات /جيج ات الس ادة كمي ث ، كزي
ة لتصبح  ت ٣الحالي ا ب ربط الشبكي الخاص /جيج ة ال ذلك خدم ث وك

 .بھا
 القرار: 
 :يقرر المجلس ما يل       

يد أ١        اب الس اً بكت س علم يط المجل دة إدارة   / د.ـ أح ذي لوح دير التنفي الم
ة أ أن موافق الي بش يم الع وير التعل روعات تط الي / د .مش يم الع ر التعل وزي

والدولة للبحث العلمي على زيادة سعة االنترنت من خالل التعاقد الحالي مع 
 .جھاز الخدمة الوطنية

لى زيادة سعة االنترنت من خالل التعاقد الحالي مع جھاز  الخدمة ـ الموافقة ع٢       
ة لتصبح /جيجا بت ١الوطنية بمقدار  ات السرعات الحالي  ٣ث ، كزيادة كمي

 .ث وكذلك خدمة الربط الشبكي الخاص بھا/جيجا بت
 
دكتور ) ٨٤( تاذ ال يد األس اب الس أن / كت ري بش ة وال وارد المائي ر الم وزي

ن ال دد م تخدام ع ر إس ي مص ة ف ة العامل رية واألجنبي ركات المص ش
ب  مين حالي وم بتض ة تق ر العربي ة مص ة لجمھوري رائط خاطئ لخ

 .وشالتين بالخطأ ضمن حدود السودان رغم كونھا أراضي مصرية
 القرار: 

دكتور  تاذ ال يد األس اب الس اً بكت س علم يط المجل ة / أح وارد المائي ر الم وزي
ة في مصر  والري بشأن إستخدام عدد من الشركات المصرية واألجنبية العامل

أ  لخرائط خاطئة لجمھورية مصر العربية تقوم بتضمين حاليب وشالتين بالخط
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اء  ادة رؤس اله للس ا أراضي مصرية وإرس م كونھ ودان رغ دود الس ضمن ح
 .الجامعات التخاذ الالزم

 
ث ) ٨٥( ة للبح الي والدول يم الع ر التعل دكتور وزي تاذ ال يد األس اب الس كت

اريخ العل وزراء بجلسته بت رره مجلس ال ا ق  ٩/٣/٢٠١٦مي بشأن م
وزارات  ي وال اج الحرب ين وزارة اإلنت يق ب اون والتنس ف التع بتكثي
ي  اج الحرب ركات اإلنت ات ش تخدام منتج يم اس رض تعظ ة بغ المختلف
ات  ة طلب ي تلبي خمة ف ه الض اع وإمكانيات ذا القط ن ھ تفادة م واإلس

ات المخ وزارات والجھ ات ال زة واحتياج دات واألجھ ن المع ة م تلف
 .والمركبات وغيرھا

 القرار: 
ة  الي والدول يم الع ر التعل دكتور وزي أحيط المجلس علماً بكتاب السيد األستاذ ال

اريخ  ته بت وزراء بجلس رره مجلس ال ا ق أن م ي بش  ٩/٣/٢٠١٦للبحث العلم
ة  وزارات المختلف ي وال اج الحرب ين وزارة اإلنت يق ب اون والتنس ف التع بتكثي

ذا ب تفادة من ھ ي واإلس اج الحرب يم استخدام منتجات شركات اإلنت غرض تعظ
ات  وزارات والجھ ات واحتياجات ال ة طلب ي تلبي ه الضخمة ف اع وإمكانيات القط

 .المختلفة من المعدات واألجھزة والمركبات وغيرھا
 

ة ) ٨٧( ة األمريكي ة الدبلوم ور طلب اء أم ادة أولي ن الس دم م اس المق اإللتم
ادر  ات الص ى للجامع س األعل رار المجل ق ق دم تطبي ه ع ون في ويطلب

 .بأثر رجعي ١٣/٧/٢٠١٥بجلسته بتاريخ 
 القرار: 

ة ھيئتي   Amid(قرر المجلس إحالة الموضوع للجنة العليا للتنسيق لمخاطب
east  أميديست ـCollege board بشأن ھذا األمر) كوليدج بورد. 

 
 

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

 يأشرف محمد الشيح/ د .أ   أشرف محمود حاتم                     / د .أ
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 قرارات
 المجلس األعلى للجامعات

 )م٢٧/٤/٢٠١٦(بتاريخ ) ٦٤٧(الجلسة رقم 
 
 .بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة اإلنتاج الحربي) ١(

 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

اج الحربي(ـ التأكيد على حرص كل من وزارتي ١ الي ـ اإلنت يم الع ى ) التعل عل
اصل معاً من أجل اإلستفادة من الخبرات والكفاءات خاصة في التعاون والتو

 .مجال البحوث العلمية والتطبيقية
وفير ٢ ق ت ن طري ات ع دعم الجامع ي ب اج الحرب ام وزارة اإلنت ة قي ـ إمكاني

 .المعدات والمعامل واألجھزة الالزمة لھا
 
م ) ٢( ات الجلسة رق ى للجامع اع المجلس األعل المصادقة على محضر اجتم

 .٤/٤/٢٠١٦بتاريخ ) ٦٤٦(
 القرار: 

اريخ ) ٦٤٦(المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم  بت
رئيس / د.والخاص بالنظر في كتاب السيد أ) ٦٨(بعد التعديل القرار رقم  ٤/٤/٢٠١٦

د ترشيح  ارات الشخصية بع ام االختب ى نظ ودة إل ادق والع ياحة والفن اع الس ة قط لجن
الب امعي  الط ام الج ن الع ارا م ك اعتب يق وذل ب التنس ل مكت ن قب  ٢٠١٦/٢٠١٧م

 :ليصبح على النحو التالي
ى ترشيح ١ ودة إل ـ إلغاء اختبارات القدرات لكليات التمريض والسياحة والفنادق والع

امعي  ام الج ن الع ارا م يق اعتب ب التنس ق مكت ن طري ات ع ذه الكلي ى ھ الب إل الط
ليات بعد ترشيح الطالب مقابلة شخصية مع الكشف على ان تجري الك ٢٠١٦/٢٠١٧

ل مكتب  ة الشخصية يرشح من قب الطبي ، وفي حالة عدم اجتياز الطالب لھذه المقابل
 .التنسيق لرغبته التالية

ة ٢ ات مركزي ة تظلم كيل لجن ادق بتش ياحة والفن ريض والس اع التم ة قط وم لجن ـ تق
ولين مكونة من ثالث أعضاء لفحص التظلمات التي تقدم  ر المقب من بعض الطالب غي

ا  حين لھ ة المرش ية بالكلي ة الشخص يد (بالمقابل ات للس لم التظلم ة / تس كرتير لجن س
ة ) القطاع بأمانة المجلس األعلى للجامعات تم مخاطب تظلم ي ة ال ول اللجن ة قب وفي حال

 .الكلية المرشح لھا الطالب إلثبات قيده بالكلية
القدرات بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح  ـ استمرار العمل بنظام اختبارات٣

ام الجامعي  ا في الع اً للقواعد المعمول بھ ة وفق ون أو اللياق درات الفن في اختبارات ق
٢٠١٥/٢٠١٦. 

ة ٤ ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن على أن يتم تضمينه باللوائح الداخلي
 .لھذه الكليات
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م اعتماد محضر اجتماع ھ*  يئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسة رق
 .١٨/٤/٢٠١٦بتاريخ ) ٣١(

 القرار: 
م  ة رق ات الجلس ى للجامع س األعل ب المجل ة مكت اع ھيئ ر اجتم اد محض ) ٣١(اعتم

 :والذي يتضمن الموضوعات التالية ١٨/٤/٢٠١٦بتاريخ 
 
ة) ١٠( ة الداخلي ي الالئح ديالت ف راء بعض التع اھرة إج ة الق راح جامع  اقت

وق  ة الحق دة بكلي اعات المعتم ام الس ا بنظ ات العلي ة الدراس لمرحل
 .بالجامعة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

اھرة ١ ة الق ة الحقوق ـ جامع ـ إجراء بعض التعديالت في الالئحة الداخلية لكلي
ين ) مرحلة الدراسات العليا( ى النحو المب بنظام الساعات المعتمدة وذلك عل

ا بمذكر ة الجامعة وذلك لحين تطبيق القواعد الجديدة لتطوير الدراسات العلي
 .التي أوصت بھا لجنة قطاع الدراسات القانونية

 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢
 
ومي ) ١٤( د الق ة للمعھ ة المعدل إقتراح جامعة القاھرة بشأن الالئحة الداخلي

 ).بنظام الساعات المعتمدة(العليا  لألورام بالجامعة مرحلة الدراسات
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
ة ١ اھرة مرحل ة الق ألورام ـ جامع ومي ل د الق ة للمعھ ة المعدل ـ الالئحة الداخلي

 ).بنظام الساعات المعتمدة(الدراسات العليا 
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ات بشأن  كتاب إدارة الشئون) ٢٠( ى للجامع القانونية بأمانة المجلس األعل

ة  كتاب السيد المستشار الوكيل العام األول بھيئة النيابة اإلدارية ـ نياب
م  ية رق ذكرة القض ا م اً بھ ي مرفق ث العلم الي والبح يم الع التعل

ود  /تعليم عالي ، والخاصة بشكوى السيدة  ٧٥/٢٠١٥ نصرة محم
ال سيد فراج والتي تعمل مساعد إد ارة خدمات صحية بمستشفى أطف

اھرة وآخرين / د .أبو الريش بالمنيرة ضد أ ة الق بسبب  رئيس جامع
اعد إداري  ا كمس ي وظيفتھ اكية ف ل الش دم عم ى ع رارھم عل إص
ي  ريض الت ال التم ن أعم داً ع ة بعي ة الرابع حية بالدرج دمات ص وخ

 .تتنافى مع مؤھلھا التعليمي
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 القرار: 
 .عقرر المجلس حفظ الموضو

 
ة ) ٣٧( ة لكلي اقتراح جامعة القاھرة إجراء بعض التعديالت بالالئحة الداخلي

 .بنظام الساعات المعتمدة) مرحلة البكالوريوس(العلوم 
 القرار: 

 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي
وم ١ ة العل ة لكلي ة الداخلي ديالت بالالئح ض التع راء بع ة (ـ إج مرحل

 .عتمدة لجامعة القاھرةبنظام الساعات الم) البكالوريوس
 .ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن٢

 
ا والبحوث *  اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العلي

 .٢٢/٣/٢٠١٦بتاريخ ) ٢١(الجلسة رقم 
 القرار: 

ا  ى لشئون الدراسات العلي اع المجلس األعل قرر المجلس اعتماد محضر اجتم
ة  وث الجلس م والبح اريخ ) ٢١(رق من  ٢٢/٣/٢٠١٦بت ذي يتض وال
 :الموضوعات اآلتية

 
 .النظر في مشروع قانون تنظيم الجديد) ٣٨(

 القرار: 
ة  ان فرعي الث لج من ث وع تتض ة الموض ة لدراس كيل لجن س بتش رر المجل ق
انون  ة لق متخصصة لتلقي المقترحات واألراء ، ووضع االستراتيجيات الالزم

ا (تنظيم الجامعات فيما يخص  دريس ، الدراسات العلي ة الت شئون أعضاء ھيئ
ل اإلداري ة والھيك تراتيجي واإلدارة التكنولوجي يط االس وث ، التخط ) والبح

 :وھي كالتالي
 :أـ تشكيل لجنة خاصة بشئون أعضاء ھيئة التدريس من كل من السادة

 
 الدرجة االسم

الدراسات نائب رئيس جامعة طنطا لشئون  إبراھيم عبد الوھاب سالم/ د.أ
 )رئيساً للجنة(العليا 

ئون  أنيس السيد/ د.أ وھاج لش ة س يس جامع ب رئ نائ
 )عضواً (الدراسات العليا 

ئون  أحمد فرج القاصد/ د.أ ة لش ة المنوفي يس جامع ب رئ نائ
 )عضواً (الدراسات العليا 

ات  يوسف فوزي راشد/ د.أ ى للجامع األمين المساعد للمجلس األعل
 للشئون الفنية

 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٦ أبريل  –سمية لجامعة القاھرة النشرة الر

ات  محمد سمير حمزة /د.أ ى للجامع األمين المساعد للمجلس األعل
 للشئون العالقات الدولية

 
 :ب ـ تشكيل لجنة خاصة بالدراسات العليا والبحوث من كل من السادة

 الدرجة االسم
ئون  صديق عبد السالم توفيق/ د.أ كندرية لش ة األس يس جامع ب رئ نائ

 )رئيساً للجنة(الدراسات العليا 
ة السادات لشئون  عي إبراھيم رفاعيرفا/ د.أ ة مدين نائب رئيس جامع

 )عضواً (الدراسات العليا 
ئون  ماجد نجم/ د.أ وان لش ة حل يس جامع ب رئ نائ

 )عضواً (الدراسات العليا 
ئون  ناھد محمد مصطفى علي/ د.أ اة السويس لش ة قن يس جامع ب رئ نائ

 )عضواً (الدراسات العليا 
ئون نا خالد حسن عبد الباري/ د.أ ازيق لش ة الزق يس جامع ب رئ ئ

 )عضواً (الدراسات العليا 
اھرة  عمرو أمين عدلي/د.أ ة الق يس جامع ب رئ ال نائ ائم بأعم ق

 )عضواً (لشئون الدراسات العليا 
ات  يوسف فوزي راشد/ د.أ ى للجامع األمين المساعد للمجلس األعل

 للشئون الفنية
ات األمين المساعد للمجلس ا محمد سمير حمزة/ د.أ ى للجامع ألعل

 للشئون العالقات الدولية
 

طيط االستراتيجي واإلدارة التكنولوجية والھيكل خج ـ تشكيل لجنة خاصة بالت
 :اإلداري من كل من السادة

 الدرجة االسم
ي سويف لشئون  طريف شوقي محمد فرج/ د.أ ة بن يس جامع نائب رئ

 )رئيساً للجنة(الدراسات العليا 
ئون  اھيم حجازيالسيد محمد إبر/ د.أ يخ لش ر الش ة كف يس جامع ب رئ نائ

 )عضواً (الدراسات العليا 
ة  عزة أسماعيل عثمان/ د.أ يس جامع ب رئ ال نائ ائم بأعم ق

ا  ات العلي ئون الدراس ورة لش المنص
 )عضواً (

ى  يوسف فوزي راشد/ د.أ س األعل اعد للمجل ين المس األم
 للجامعات للشئون الفنية

ى األم محمد سمير حمزة/ د.أ س األعل اعد للمجل ين المس
 للجامعات للشئون العالقات الدولية

ة  أحمد حسن طلبه/ د.أ دمات اإللكتروني ز الخ دير مرك م
 والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات
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كتاب جامعة طنطا بشأن طلب اإلفادة حول توحيد المعاملة بين السادة ) ٣٩(
ات المصرية بخ ع الجامع دريس بجمي ة الت أة أعضاء ھيئ صوص مكاف

ى  رد عل ن ال تمكن م دكتوراه لل تير وال ائل الماجس ى رس اإلشراف عل
 .الجھاز المركزي للمحاسبات في ھذا الشأن

 القرار: 
 :قرر المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع من كل من السادة

 
 الدرجة االسم

نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات  إبراھيم عبد الوھاب سالم/ د.أ
 )رئيساً للجنة(ا العلي

ئون  أحمد فرج القاصد/ د.أ ة لش ة المنوفي يس جامع ب رئ نائ
 )عضواً (الدراسات العليا 

ى  صبري السنوسي/ د.أ س األعل انوني للمجل ار الق المستش
 للجامعات

 
الي ورئيس / كتاب السيد األستاذ الدكتور ) ٤٢( يم الع ل أول وزارة التعل وكي

ات  ة والبعث وثين قطاع الشئون الثقافي اد للمبع دة اإليف د م بشأن تحدي
 .بأربع سنوات فقط على أن تمد عام خامس للتدريب العملي فقط

 القرار: 
ى  وثين للحصول عل اد للمبع دة اإليف ون م ى أن تك ة عل س الموافق رر المجل ق
اً  ط طبق ة فق نة سادس ه بس مح ل ى أن يس نوات عل دكتوراه خمس س ة ال درج

 .للتخصصات العلمية
 
ة / دة السفيرة كتاب السي) ٤٣( ر الخارجي ة البشالوي نائب مساعد وزي ھال

نح  ايير الموضوعة لم روط والمع أن الش ة " بش دكتوراه الفخري " ال
ات  ة تطوير عالق در مصر ألھمي للشخصيات الھامة والبارزة التي تق

 .التعاون معھم تقديراً لجھودھم
 القرار: 

وابط ال ال الض اھرة إلرس ة الق ة جامع س مخاطب رر المجل نح ق ة بم " خاص
 .،وذلك للعرض على المجلس إلصدار قرار في ھذا الشأن" الدكتوراه الفخرية 

 
رح / كتاب السيد األستاذ الدكتور) ٤٥( ة بني سويف بشأن مقت رئيس جامع

ة ) وحدة للوقف البحثي( بالجامعات المصرية يديرھا أحد أعضاء ھيئ
 .لبحوثالتدريس وتتبع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وا
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 القرار: 
دكتور  رئيس / قرر المجلس الموافقة على المقترح المقدم من السيد األستاذ ال

ديرھا ) وحدة للوقف البحثي(جامعة بني سويف والخاص بإنشاء ة ي ل جامع بك
ا  ات العلي ة للدراس يس الجامع ب رئ ع نائ دريس وتتب ة الت اء ھيئ د أعض أح

 .والبحوث
 
رح / ركتاب السيد األستاذ الدكتو) ٤٦( ة بني سويف بشأن مقت رئيس جامع

ذي ( رية وال ات المص وث بالجامع وير البح ز تط س مراك اء مجل إنش
ي  ث العلم وير البح دات تط ز ووح ديري مراك ويته م ي عض م ف يض

 .بالجامعات المصرية
 القرار: 

دكتور اب السيد األستاذ ال ة بني سويف / أحيط المجلس علماً بكت رئيس جامع
ذي إنشاء مجل(بشأن مقترح  س مراكز تطوير البحوث بالجامعات المصرية وال

ات  دات تطوير البحث العلمي بالجامع ز ووح ديري مراك ي عضويته م يضم ف
 .المصرية

 
وان ) ٤٧( الخطة اإلستراتيجية المقترحة للنھوض بالبحث العلمي تحت عن

 .نحو إستراتيجية قومية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار" 
 القرار: 

 :يلي قرر المجلس ما
 .ـ ضرورة زيادة معدل النشر الدولي١
ى اقتصاد أي إدارة البحث العلمي ٢ ار إل ـ أھمية تحويل النشر العلمي من أفك

 .القائم على اقتصاد المعرفة
 
يد أ) ٤٨( ر الس وزارة / د .تقري ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط رئ

 .التعليم العالي بشأن خطة البعثات المقترحة
 القرار: 

يد أـ ١ ر الس اً بتقري س علم يط المجل ة / د .أح ئون الثقافي اع الش يس قط رئ
 .والبعثات بوزارة التعليم العالي بشأن خطة البعثات المقترحة

ى ٢ دين ليصل إل داد الواف ادة أع دالً من  ٢٠٠٠ـ زي ب ب يم ١٧٠٠طال ، وتعظ
ام  ل نظ ة وتفعي رة القادم الل الفت ة خ ز الثقافي ب والمراك  MISدور المكات

 .نة األعمال اليوميةلميك
 
 
 
 



 جامعة القاھرة –مركز المعلومات                                     ٢٠١٦ أبريل  –سمية لجامعة القاھرة النشرة الر

م *  ة رق ات الثقافي ة العالق اع لجن ر اجتم اد محض اريخ ) ١١٥(اعتم بت
٢٢/٣/٢٠١٦. 
 القرار: 

بتاريخ ) ١١٥(قرر المجلس اعتماد محضر اجتماع لجنة العالقات الثقافية رقم 
 :والذي يتضمن الموضوعات اآلتية٢٢/٣/٢٠١٦

 
ة) ٥١( ات الثقافي ة لالتفاقي رامج التنفيذي ين ج الب ودة ب دول .م.المعق ع وال

 .األخرى
 القرار: 

ادة الثانية التي تنص ميل توزيع الجقرر المجلس الموافقة على البرنامج مع تأ         
ة للمناقشة ) ٣.٢(على تبادل أساتذة الجامعات  ة قادم إللقاء المحاضرات للجن
 .منع وكل من الصين والجزائر والي.م.بين ج مع بنود البرامج التنفيذية

 
ي في ملعال ثحمشروع البرنامج التنفيذي بين وزارة التعليم العالي للب) ٥٢(

ان وزارة التعليم العالي بسلطنة و ع.م.ج             .٢٠١٦/٢٠١٨عم
                      

 القرار: 
الي  يم الع ين ووزارة التعل ذي ب امج التنفي روع البرن اً مش س علم يط المجل أح

ي  ث العمل ة للبح ي جوالدول ان  ع.م.ف لطنة عم الي وبس يم الع ووزارة التعل
س  ٢٠١٦/٢٠١٨ ة المجل اة أمان ات لمواف اء الجامع ادة رؤس ة الس ومخاطب

نى  ى يتس ذكور  حت ذي الم امج التنفي روع البرن منه مش ا تض ا فيم بمقترحاتھ
         .إبالغھا للجھات المختصة

 
اھرة ) ٨٠( ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف ة(م ة الزراع ام وجا) كلي ة اإلم مع

 .المھدي بالسودان
 القرار: 

اھرة  ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف اً بم س علم يط المجل ة(أح ة الزراع ) كلي
 .وجامعة اإلمام المھدي بالسودان

 
ة المحدودة ـ ) ٨١( ات الدولي اھرة وشركة ماك ة الق ين جامع اھم ب مذكرة تف

 .لندن
 القرار: 

ة  أحيط المجلس علماً بمذكرة التفاھم بين جامعة ات الدولي القاھرة وشركة ماك
 .المحدودة ـ لندن
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اھرة ) ٨٢( ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف ريض(م ة التم يس ) كلي ة ك وجامع
 .ويستيرن ـ أمريكا

 القرار: 
اھرة  ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف اً بم س علم يط المجل ريض(أح ة التم ) كلي

 .وجامعة كيس ويستيرن ـ أمريكا
 
ا اتفاقية مقترحة بين جا) ٨٣( معة القاھرة وجامعة سانت فرانسيس ـ أمريك

 .في مجاالت التعليم والبحوث وبرامج التدريب
 القرار: 

انت           ة س اھرة وجامع ة الق ين جامع ة ب ة المقترح اً باإلتفاقي يط المجلس علم أح
 .فرانسيس ـ أمريكا في مجاالت التعليم والبحوث وبرامج التدريب

 
ة(لقاھرة مذكرة تفاھم بين جامعة ا) ٨٤( ) معھد البحوث والدراسات التربوي

 .وجامعة أتينيوم في جدانسك ببولندا
 القرار: 

اھرة  ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف اً بم س علم يط المجل وث (أح د البح معھ
 .وجامعة أتينيوم في جدانسك ببولندا) والدراسات التربوية

 
اھرة ) ٨٥( ة الق ين جامع اھم ب ذكرة تف ة(م ة الزراع ا ـ وجامع) كلي ة بادوف

 .إيطاليا
 القرار: 

اھرة  ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف اً بم س علم يط المجل ة(أح ة الزراع ) كلي
 .وجامعة بادوفا ـ إيطاليا

 
ة ) كلية اآلثار(مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة ) ٨٦( ادوا اإليطالي وجامعة ب

 ).قسم التراث الثقافي واآلثار وتاريخ الفن (
 القرار: 

اھرة أحيط المجلس ع ة الق ار(لماً بمذكرة التفاھم بين جامع ة اآلث ة ) كلي وجامع
 ).قسم التراث الثقافي واآلثار وتاريخ الفن (بادوا اإليطالية  

 
ز ) ٨٧( ي والمرك ر العين فائي بالقص ز اإلستش ين المرك ة ب ة التوأم اتفاقي

 .اإلستشفائي الجامعي بالرباط ـ وسال المملكة المغربية
 القرار: 

ز اإلستشفائي بالقصر العيني أح          ين المرك ة ب ة التوأم اً باتفاقي يط المجلس علم
 .والمركز اإلستشفائي الجامعي بالرباط ـ وسال المملكة المغربية
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ات ) ١٣٧( رغبة بعض أعضاء الجالية المصرية بالسويد من أساتذة الجامع
رات السويدية  ل الخب دة لنق ة جدي ة علمي المرموقين في إنشاء جامع

 .مجال التعليم بمصرفي 
 القرار: 

ادة  ات لإلف ى الجامع ه عل وع ، وأوصت بتعميم ا بالموض س علم يط المجل أح
 .بالرأي وموافتنا بأية مقترحات في ھذا الشأن

 
ين ) ١٣٨( ة ب اون العلمي الموقع ات التع مدى تفعيل مذكرات التفاھم واتفاقي

ذ بد ة األخرى من ين المؤسسات التعليمي ات المصرية وب ة الجامع اي
 .٢٠١٢عام 

م ١ تھا رق ة بجلس ات الثقافي ة العالق ية لجن اريخ  ١١٢ـ توص بت
ن  ١٠/٣/٢٠١٥ ه م م تفعيل ا ت ا بم ات لموافاتن ة الجامع بمخاطب
ين المؤسسات م ا وب ذكرات التفاھم واتفاقيات التعاون الموقعة بينھ

 .وحتى تاريخه ٢٠١٢التعليمية األخرى منذ بداية عام 
ات٢ ات بعض الجامع وادي ـ ( ـ مكاتب وب ال ة ـ جن ا ـ المنوفي طنط

وان ـ  ازيق ـ حل ر الشيخ ـ الزق ا ـ عين شمس ـ كف سوھاج ـ المني
موضحاً ) الفيوم ـ المنصورة ـ القاھرة ـ قناة السويس ـ اإلسكندرية

 .بھا ما تم في ھذا الشأن
 القرار: 

 :أحيط المجلس علماً باآلتي
م١ ة بجلستھا رق ات الثقافي ة العالق اريخ  ١١٢ ـ توصية لجن  ١٠/٣/٢٠١٥بت

ات  اھم واتفاقي رات التف ن ذك ه م م تفعيل ا ت ا بم ات لموافاتن ة الجامع بمخاطب
ام  ة ع ذ بداي ة األخرى من ين المؤسسات التعليمي ا وب ة بينھ اون الموقع التع

 .وحتى تاريخه ٢٠١٢
طنطا ـ المنوفية ـ جنوب الوادي ـ سوھاج ـ المنيا (ـ مكاتبات بعض الجامعات ٢

ـ كفر الشيخ ـ الزقازيق ـ حلوان ـ الفيوم ـ المنصورة ـ القاھرة  ـ عين شمس
 .موضحاً بھا ما تم في ھذا الشأن) ـ قناة السويس ـ اإلسكندرية

 
ي ) ١٣٩( درج ف دة والم يرة الم رات قص اتذة لفت ادل األس ود تب ع بن توزي

ن  ل م ر وك ين مص ودة ب ة المعق رامج التنفيذي يمن (الب ين وال الص
 ).والجزائر

 رالقرا: 
 .قرر المجلس تأجيل الموضوع للجلسة القادمة

 
ورنس ـ ) ١٤١( ة فل اھرة وجامع اتفاقية تعاون ثقافي وعلمي بين جامعة الق

 .إيطاليا
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 القرار: 
اھرة  ة الق ين جامع ي ب افي والعلم اون الثق ة التع اً باتفاقي س علم يط المجل أح

 .وجامعة فلورنس ـ إيطاليا
 
رة وجامعة ماشيراتا ـ  إيطاليا وخطتي مذكرة تفاھم بين جامعة القاھ) ١٤٢(

 .األنشطة الملحقة بھا
 القرار: 

ة ماشيراتا ـ            اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف اً بم أحيط المجلس علم
 .إيطاليا وخطتي األنشطة الملحقة بھا

 
ا ) ١٤٤( اربورج بألماني مذكرة تفاھم بين جامعة القاھرة وجامعة فليبس ـ م

 .ت البحوث والتعليم وبرامج التدريبفي مجاال
 القرار: 

بس ـ           ة فلي اھرة وجامع ة الق ين جامع اھم ب ذكرة التف اً بم س علم يط المجل أح
 .ماربورج بألمانيا في مجاالت البحوث والتعليم وبرامج التدريب

 
يد أ) ١٥٢( اب الس ية / د .كت ات الھندس اع الدراس ة قط يس لجن رئ

لمناقشة تصور لتطوير اإلطار المرجعي والتكنولوجية والصناعية 
ة  ات الھندس لين بكلي ام الفص الوريوس بنظ ة البك ة بمرحل للدراس

 .بالجامعات الحكومية
 القرار: 

داء  ات للدراسة وإب ى السادة رؤساء الجامع ة الموضوع إل قرر المجلس إحال
 .الرأي وإرسال المالحظات وذلك إلعادة عرضھا على المجلس مرة أخرى

 
يم كت) ١٥٣( ر التعل ب وزي ئون مكت ة لش يس اإلدارة المركزي يد رئ اب الس

م  وزاري رق رار ال أن الق الي بش اريخ  ١٢٠٦الع  ١٢/٤/٢٠١٦بت
ة  ة والمھن المعاون المھن الطبي املين ب ات من الع والخاص بضم فئ

 .٢٠١٥لسنة  ١١٨لھم لقانون 
 القرار: 

م           وزاري رق القرار ال اً ب س علم يط المجل ار ١٢٠٦أح  ١٢/٤/٢٠١٦يخ بت
انون  م لق ة لھ والخاص بضم فئات من العاملين بالمھن الطبية والمھن المعاون

 .٢٠١٥لسنة  ١١٨
 
ا وجه / د .كتاب السيد أ) ١٥٦( وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن م

يس  دس رئ يد المھن ه الس س ب ة مجل اع اللجن ي اجتم وزراء ف ال
توى  ى مس اظ عل ادية الحف ة االقتص دود الوزاري ي الح اطي ف االحتي
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اة  الل مراع ن خ رورية م ة الض ات الدول ة احتياج ة لمواجھ األمن
تج المصري وھي  زة التفضيلية السعودية للمن االلتزام بتطبيق المي

ام % ١٥ ذا ألحك وذلك تشجيعاً الستخدام المنتجات المصرية وتنفي
م  انون رق ادر بالق دات الص ات والمزاي انون المناقص نة  ٨٩ق لس

م وأح ١٩٨٨ انون رق ام الق نة  ٥ك يل  ٢٠١٥لس أن تفض ي ش ف
 .المنتجات المصرية في العقود الحكومية

 القرار: 
يد أ اب الس اً بكت س علم يط المجل ي / د .أح الي والبحث العلم يم الع ر التعل وزي

ة  ة الوزاري اع اللجن وزراء في اجتم بشأن ما وجه به السيد المھندس رئيس ال
توى االح ى مس اظ عل ادية الحف ة االقتص ة لمواجھ دود األمن ي الح اطي ف تي

احتياجات الدولة الضرورية من خالل مراعاة االلتزام بتطبيق الميزة التفضيلية 
ي  ري وھ تج المص عودية للمن ات % ١٥الس تخدام المنتج جيعاً الس ك تش وذل

م  انون رق دات الصادر بالق انون المناقصات والمزاي ام ق المصرية وتنفيذا ألحك
نة  ٨٩ ام  ١٩٨٨لس م وأحك انون رق نة  ٥الق يل  ٢٠١٥لس أن تفض ي ش ف

 .المنتجات المصرية في العقود الحكومية وإرسالھا للجامعات التخاذ الالزم
 
 
اب أ) ١٥٧( كوى / د .كت مناً الش ي متض ث العلم الي والبح يم الع ر التعل وزي

دس  يد المھن ة للس ة / المقدم أن الموافق وزراء بش يس مجلس ال رئ
ة ال ي المدرس ين خريج ى تعي دمات عل اعدي الخ ة لمس ة الفني ثانوي

 .الصحية أسوة بمدارس التمريض بالمستشفيات الجامعية
 القرار: 

ة لمساعدي          ة الفني ين خريجي المدرسة الثانوي قرر المجلس الموافقة على تعي
 .الخدمات الصحية أسوة بمدارس التمريض بالمستشفيات الجامعية

 
دة كتاب جامعة القاھرة بشأن موافق) ١٥٨( ة مجلس الجامعة بجلسته المنعق

 :على ما يلي ٣٠/٣/٢٠١٦بتاريخ 
ة : أوالً            ات  الحربي ة شاملة لإلبطال مصابي العملي نح مجاني ديم م تق

ل  وح وفي ك يم المفت من الجيش والشرطة في سيناء في التعل
 .البرامج والتخصصات وذلك تحية لھم وتقديراً لعطائھم

   ً ة إلغاء مدة ال: ثانيا ة العام ى الثانوي د الحصول عل خمس سنوات بع
لحة  وات المس اء الق وح ألبن يم المفت دم للتعل ا للتق ا يعادلھ وم

 .والشرطة مصابي العمليات الحربية في سيناء
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 القرار: 
 :قرر المجلس ما يلي

ة من الجيش : أوالً          تقديم منح مجانية شاملة لإلبطال مصابي العمليات  الحربي
رامج والتخصصات والشرطة  ل الب في سيناء في التعليم المفتوح وفي ك

 .وذلك تحية لھم وتقديراً لعطائھم
 ً بالنسبة للذين لم يقيدوا فيتم إحالة الموضوع إلى مجلس الدولة للتشريع : ثانيا

 .إلبداء الرأي
 
 ".منظومة تكنولوجيا المعلومات بالجامعات المصرية" تقرير عن ) ١٦٣(

 القرار: 
ات المصرية أ         حيط المجلس علماً بتقرير منظومة تكنولوجيا المعلومات بالجامع

ات  ات بالجامع ا المعلوم ة تكنولوجي ع منظوم ة وض ى مقارن دف إل ذي يھ وال
اذ  ة التخ ك المقارن ائج تل ل نت ابقة وتحلي نوات الس المصرية خالل الخمس الس

 .قرارات تساھم في وضع جودة  منظومة تكنولوجيا المعلومات
 
يد أ) ١٦٥( اب الس وزارة / د .كت ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط رئ

ة  ة األريتري اء الطالب ي إعف الي بشأن النظر ف يم الع ھدى أدم / التعل
ارة  ة التج ات بكلي ام اللغ وم أقس ن رس ور م د ن ن محم م " حس قس

ى " اإلنجليزي  درتھا عل دم ق م تتسلم شھادة التخرج لع ا ل حيث أنھ
 .مطلوبةدفع المصروفات ال

 القرار: 
ة  ة األريتري اء الطالب ى إعف ة عل د / قرر المجلس الموافق ھدى أدم حسن محم

ارة  ة التج ات بكلي ام اللغ وم أقس ن رس ور م زي " ن م اإلنجلي ة " قس ـ جامع
 .القاھرة وذلك في ضوء موافقة الجامعة على ذلك

 
يد أ) ١٦٦( اب الس وزار/ د .كت ات ب ة والبعث ئون الثقافي اع الش يس قط ة رئ

التعليم العالي المتضمن النظر في الموافقة على إعفاء بعض الطالب 
ات الحكوميةالمصرية  بعض الجامع دين ب وب السودان المقي من جن
امعي  ام الج ي الع ا ف دين بھ ات المقي ات بالكلي ام اللغ من رسوم أقس

ة  ٢٠١٥/٢٠١٦ ات المعني في ضوء موافقة السادة رؤساء الجامع
 .على ذلك

 القرار: 
طالب من جنوب السودان الوارد ) ١١(مجلس الموافقة على إعفاء عدد قرر ال

ة  ات الحكومي ات بالجامع ام اللغ دين بأقس ق المقي ف المرف مائھم بالكش أس
ة  ٢٠١٥/٢٠١٦المصرية من الرسوم في العام الجامعي  وذلك في حالة موافق
 .السادة رؤساء الجامعات المعنية على ذلك
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ات بع) ١٦٧( ي إلتماس ر ف ة النظ ھادات الثانوي ين للش الب الدارس ض الط
ة  ة مصر العربي األمريكية المعادلة في مدارس دولية داخل جمھوري
ا الطالب  ائج المحاوالت التي حصل عليھ والراغبين في احتساب نت
ى شھادة  ا عل د الحاصل منھ أو أدي امتحاناتھا في بلد آخر غير البل

ر / د .الدبلومة األمريكية ورأي  السيد أ ة وزي يم وھيئ ة والتعل التربي
College board يد أ س / د .والس انوني للمجل ار الق المستش

 .األعلى للجامعات في ھذا الشأن
 القرار: 

 :قرر المجلس ما يلي
ـ : أوالً  اوالت ال داد بمح ى االعت ة عل الب ) SAT(الموافق ا الط ي أجراھ الت

ة  ات الدبلوم من امتحان ة ض ر العربي ة مص ارج جمھوري ريون خ المص
يد ا ة الس وء موافق ي ض ك ف ة ، وذل يم / د .ألمريكي ة والتعل ر التربي وزي

ة  يد أ College boardوھيئ ك ورأي الس ى ذل ار / د .عل المستش
 .القانوني للمجلس األعلى للجامعات في ھذا الشأن

 ً ا م : ثاني د رق ى البن د عل ادر ) ١(التأكي ات الص ى للجامع س األعل رار المجل بق
 :والذي ينص على ما يلي ١٣/٧/٢٠١٥بجلسته بتاريخ 

ات ال ا الطالب في  )SAT(يتم احتساب مجموع درجات امتحان الحاصل عليھ
الشھادة الثانوية األمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية وفقاَ 
يق  ع التنس رد لموق ي ت اوالت الت ائج المح واردة بنت درجات ال ى ال ألعل

) ٧٤٣٧(الكود المحدد وھو  االلكتروني والمرسلة بواسطة الطالب على
ع  ن موق ك م ذه  College boardوذل ن ھ ئولة ع ة المس ي الھيئ وھ

ات  ي الشھادات االمتحان ك ف رد خالف ذل ي ت ائج الت بغض النظرعن النت
ا  تم إلغائھ اوالت ي ث أن بعض المح ب حي ا الطال دم بھ ي يتق ة الت الورقي

االت  College boardبواسطة  ائج الكتشاف ح د إعالن النت غش بع
 .جماعي أو تزوير أو خالفه 

 
ة ) ١٦٩( التقرير السنوي الذي أعده الجھاز المركزي للمحاسبات عن متابع

ة عن  وتقويم أداء المستشفيات والوحدات الصحية العالجية الجامعي
 .٢٠١٣/٢٠١٤العام المالي 

 القرار: 
از المركزي للمحاسبات  ذي أعده الجھ قرر المجلس إرسال التقرير السنوي ال

ة ع ة الجامعي دات الصحية العالجي فيات والوح ويم أداء المستش ة وتق ن متابع
الرد  ٢٠١٣/٢٠١٤عن العام المالي  ه ب ات لموافات إلى السادة رؤساء الجامع

 .على المالحظات الواردة بتقرير الجھاز
 
ن ) ١٧٠( ر ع أن تقري ة بش ة والمعرفي دمات اإللكتروني ز الخ اب مرك كت

 .ية اللجان العلمية والمحكمينأحصائيات نظام التقدم لعضو
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 القرار: 
ن  ة ع ة والمعرفي دمات اإللكتروني ز الخ ر مرك اً بتقري س علم يط المجل أح

 .أحصائيات نظام التقدم لعضوية اللجان العلمية والمحكمين
 
يد أ) ١٧١( ى الس ة إل ذكرة المرفوع ي الم ر ف الي / د.النظ يم الع ر التعل وزي

 .كنولوجيبشأن استحداث لجنة قطاع التعليم الت
 القرار: 

ى لجان  وجي إل يم التكنول ة قطاع التعل ى إضافة لجن قرر المجلس الموافقة عل
 :قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس األعلى للجامعات وتتشكل من كل من

 العضوية الدرجة االسم
ة الھندسة ـ  جمال محمد نوارة/د.أ رغ بكلي أستاذ متف

 جامعة الزقازيق
 ً  رئيسا

بات  حسين رياض  عبد الناصر/د.أ ة الحاس د كلي عمي
 والمعلومات ـ جامعة الزقازيق

 عضواً 

بات  أحمد السعيد طلبة/د.أ ة الحاس رغ بكلي تاذ متف أس
 والمعلومات ـ جامعة المنصورة

 عضواً 

ة  عادل محمد الشباسي/د.أ ة الھندسة ـ جامع أستاذ بكلي
 عين شمس

 عضواً 

ة الھندسة بالمطري مجدي بخيت /د.أ ة أستاذ بكلي
 جامعة حاوان

 عضواً 

 عضواً  أستاذ بجامعة النيل وائل نبيل عقل/د.أ
 :وتھدف إلى ما يلي

ارات ١ ون المھ ذين يملك ين ال وجيين المتخصص ن التكنول وادر م داد الك ـ إع
ي  ل المحل وق العم ا س ي يحتاجھ االت الت ي المج ي ثت ة ف ة واإلبداعي الفني

دولي ي وال مم.واإلقليم ا يتض رامج بم وفير الب ررات ، وت ن المق نه م
ى  ة عل ة والعالمي ايير المحلي ع المع وائم م ي تت ة الت ة والتطبيقي التكنولوجي

 .مستويات الدبلوم والكالوريوس
ل ٢ ات سوق العم ة احتياج ى تلبي ية إل ية التخصص رامج الدراس دف الب ـ وتھ

قل  ى ص زھم عل ي تحفي ة ف الزم للطلب دعم ال وفير ال دولي وت ي وال المحل
 .المھارات واإلبداع 

ع العمل المترتبطة ٣ ي والتبطيقي في مواق دريب العمل ى دعم الت ـ التركيز عل
 .بالتخصص داخليا وخارجيا

 
دس ) ١٧٢( يد المھن اب الس ؤتمر / كت أن م ين بش ب المھندس إنطالق " نقي

 .FEالمرحلة األولى من تطبيق امتحان أساسيات الھندسة 
 القرار: 

ؤتمر / أحيط المجلس علماً كتاب السيد المھندس  " نقيب المھندسين بشأن م
م  FEإنطالق المرحلة األولى من تطبيق امتحان أساسيات الھندسة  ذي ت وال
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المجلس والمجلس  ية ب ات الھندس اع الدراس ة قط ع لجن تراك م ويره باإلش تط
اق مع المجلس  ة وباالتف التخصصي للتعليم والبحث العلمي برئاسة الجمھوري

أن القومي المتحانات الھندسة بالوال يات المتحدة األمريكية مع تأكيد المجلس ب
ى  س األعل ئولية المجل ي مس رج ھ ل التخ الب قب ص الط ات تخ أي امتحان
ديل  للجامعات وھي شيئ يختلف عن امتحان مزاولة المھنة الذي يحتاج إلى تع

 .تشريعي
 
ات ) ١٧٥( تيفاء المالحظ أن إس ة بش ات الطبي اع الدراس ة قط ر لحن تقري

الوريوس الطب والجراحة(المتكامل لدراسة الخاصة بالبرنامج  ) بك
 .بكلية الطب ـ جامعة القاھرة

 القرار: 
 :قرر المجلس الموافقة على ما يلي

دة لدرجة ١ اط المعتم ام النق الوريوس الطب (ـ الئحة البرنامج المتكامل بنظ بك
 .بكلية الطب ـ جامعة القاھرة) والجراحة

 .الشأن ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا٢
 

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

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

 
 


