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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )652بتاريخ (2016/9/1م)
( )1المصادقة على محضر اجتماع المجلسس األعلسى للجامعسات الجلسسة رقسم
( )651بتاريخ .2016/8/22
 القرار:
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعسات الجلسسة رقسم ()652
بتاريخ .2016/8/22

* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتس المجلسس هيئسة مكتس المجلسس األعلسى
للجامعات الجلسة رقم ( )36بتاريخ .2016/8/30
 القرار:
اعتمسساد محضسسر اجتمسساع هيئسسة مكت س المجلسسس األعلسسى للجامعسسات الجلسسسة رقسسم
( )36بتاريخ  2016/8/30والذي يتضمن الموضوعات اآلتية:

( )9اقتسسرا جامعسسة القسساهرة جسسد تجميسس مركسسز ا بحسسوم ودراسسسات المسسر ة
واإلعالما كوح ة ذات طابع خاص وإعادة تفعيل نشاطه.
 القرار:
قسسسرر المجلسسسس المواجقسسسة علسسسى جسسسد تجميسسس مركسسسز ا بحسسسوم ودراسسسسات المسسسر ة
واإلعالم بجامعة القاهرة كوح ة ذات طابع خاص وإعادة تفعيل نشاطه.

( )11اقترا جامعة القاهرة تع يل البن (هسـ) مسن المسادة ( )12مسن الالححسة
ال اخلية لكلية اإلعالم بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس المواجقة على ما يلي:
1ـ س تع س يل البن س (هسسـ) مسسن المسسادة ( )12مسسن الالححسسة ال اخليسسة لكليسسة اإلعسسالم ـ
جامعة القاهرة وذلد على النحو المبين بكتاب الجامعة.
2ـ إص ار القرار الوزاري الالزم جي هذا الشأن.

( ) 16اقتسسسسرا جامعسسسسة القسسسساهرة إنشسسسسال بعسسسسل الصسسسسنادي ال اصسسسسة بكليسسسسة
الحاسسسبات والمعلومسسات بالجامعسسة (كوحس ة ذات طسسابع خسساص) واعتمسساد
اللواحح المالية واإلدارية ال اصة بها.
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 القرار:
قرر المجلسس المواجقسة علسى إنشسال بعسل الصسنادي ال اصسة بكليسة الحاسسبات
والمعلومسسات ـ جامعسسة القسساهرة (كوح س ات ذات طسسابع خسساص) واعتمسساد اللسسواحح
المالية واإلدارية المع لة جي صورتها النهاحية  ،وهي على النحو التالي:
ـ صن وق رجع كفالة ال مات التعليمية والطالبية.
ـ صن وق تطوير ال راسات العليا ودعم البحث العلمي.
ـ صن وق التكاجل االجتماعي.
ـ صن وق ال مات االإجتماعية.
ـ صن وق الفصل ال راسي الصيفى.
ـ صن وق خ مة المجتمع وتنمية البيئة
ـ صن وق تطوير التعليم.

( )23اقتسسرا جامعسسة القسساهرة تع س يل المسسادة رقسسم ( )5مسسن الالححسسة ال اخليسسة
(بنظام الساعات المعتم ة) وال اصة بالشروط العامة للقبول ببرنسام
علوم البيئة اآلثارية بكلية اآلثار بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس المواجقة على ما يلي:
1ـس تعس يل المسادة رقسم ( )5مسن الالححسة ال اخليسة لكليسة اآلثسار ـ جامعسة القساهرة
(مرحلسسة ال راسسسات العليسسا) بنظسسام السسساعات المعتمسس ة وال اصسسة بالشسسروط
العامة للقبول ببرنام علسوم البيئةاآلثاريسة وذلسد علسى النحسو المبسين بكتساب
الجامعة.
2ـ إص ار القرار الوزاري الالزم جي هذا الشأن.

( )33كتاب السي .د /وزير التعليم العسالي والبحسث العلمسي بشسأن توجيهسات
السي رحيس الجمهورية نحو قيسام كاجسة جهسزة ال ولسة بعسرق العقسود
ال ولية ال اصة بالمشروعات الكبرى على السي الرحيس قبل التنفيذ ،
والمتضسسسمن طلسسس السسسسي المهنسسس ا رحسسسيس مجلسسسس السسسوزرال بمواجسسساة
األمانة العامة لمجلسس السوزرال بصسورة مسن الم اطبسات المرسسلة إلسى
رحاسة الجمهورية كلما امكن ذلد للمتابعة والتنسي جي هذا الص د.
 القرار:
حيط المحلس علما ً كتاب السي .د /وزير التعليم العالي والبحسث العلمسي بشسأن
توجيهات السي رحيس الجمهورية نحو قيام كاجة جهزة ال ولسة بعسرق العقسود
ال وليسسسة ال اصسسسة بالمشسسسروعات الكبسسسرى علسسسى السسسسي السسسرحيس قبسسسل التنفيسسسذ ،
والمتضمن طل السي المهن ا رحيس مجلس الوزرال بمواجاة األمانسة العامسة
لمجلس الوزرال بصورة من الم اطبات المرسسلة إلسى رحاسسة الجمهوريسة كلمسا
امكسسن ذلسسد للمتابعسسة والتنسسسي جسسي هسسذا الصس د  ،وإرسسساله إلسسى السسسادة ر سسسال
الجامعات.
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( )36ب ل ال طوات التنفيذية لتفعيل اشسترا شسبكة الجامعسات المصسرية جسي
مشسسروع ( )Africa Connect3والسسذي يعتبسسر إحس ى المشسسروعات
التابعسسسة لالتحسسساد األوروبسسسي واإلعسسس اد إلجسسسرالات تحويسسسل االشسسستراكات
السنوية للمشروع.
 القرار:
قرر المجلس تأجيل الموضوع العام المالي القادم.

( )37النظسسسر جسسسي زيسسسادة رسسسسم صسسسن وق مسسسساع ة الطسسسالب إلسسسى مبلسسس (10
جنيهسسات) علسسى مصسسروجات الطسسالب لزيسسادة السس عم بصسسن وق التكاجسسل
المركسسزي لتنتظسسام حتسسى يسسستطيع الصسسن وق ت طيسسة المسسساع ات التسسي
يق مها للطالب علسى ن تكسون هسذل الزيسادة علسى الطسالب االنستظم جقسط
ب اية من العام الجامعي .2017 / 2016
 القرار:
قسسرر المجلسسس المواجقسسة علسسى زيسسادة رسسسم صسسن وق مسسساع ة الطسسالب إلسسى مبل س
(10جنيهات) على مصروجات الطالب لزيادة ال عم بصن وق التكاجسل المركسزي
لتنتظام حتى يستطيع الصن وق ت طيسة المسساع ات التسي يقس مها للطسالب علسى
ن تكون هذل الزيادة على الطالب االنتظم جقط ب اية من العام الجسامعي 2016
.2017 /

( )40بروتوكسسسول تعسسساون بسسسين المجلسسسس األعلسسسى للجامعسسسات وبيسسس العاحلسسسة
المصرية .
 القرار:
قرر المجلس تشكيل لجنة لمراجعة البروتوكول مسن الناحيسة الفنيسة مسن كسل مسن
السادة :
ال رجة
اإلسم
رحيس جامعة كفر الشيخ
.د  /ماج القمري
رحيس جامعة الفيوم
.د  /خال حمزة
رحيس جامعة الزقازي
.د  /خال عب البارئ
رحيس جامعة عين شمس
.د  /عب الوهاب عزت

( )43كتاب السي .د  /وزير التعليم العسالي والبحسث العلمسي مرجقسا ً بسه كتساب
السسسي اللسسوال ا / .مسسين عسسام مجلسسس السسوزرال بشسسأن ضسسوابط تنفيسسذ
موازنة السنة المالية .2017/2016
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 القرار:

حيط المجلس علما ً كتاب السي .د  /وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرجقسا ً
بسسه كتسساب السسسي اللسسوال ا / .مسسين عسسام مجلسسس السوزرال بشسسأن ضسسوابط تنفيسسذ
موازنة السنة المالية  2017/2016وإرساله إلى السادة ر سال الجامعات.

( )44كتاب السي رحيس قطاع الحسابات والم يريات المالية بوزارة الماليسة
بشأن تطبي حكام المسادة رقسم ( )298مسن الالححسة التنفيذيسة لقسانون
تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972جيما تضمنته من صرف مكاجأة
يومية ق رها  %3من المرت الشهري وذلد لمن يص ر لهم قسرارات
بالتكليف و الن ب ألعمال االمتحانات.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ حيط المجلس علما ً بكتاب السي رحيس قطاع الحسابات والم يريات الماليسة
بوزارة المالية بشأن تطبي حكام المادة رقم ( )298مسن الالححسة التنفيذيسة
لقسسانون تنظسسيم الجامعسسات رقسسم  49لسسسنة  1972جيمسسا تضسسمنته مسسن صسسرف
مكاجسسأة يوميسسة قسس رها  %3مسسن المرتسس الشسسهري وذلسسد لمسسن يصسس ر لهسسم
قرارات بالتكليف و الن ب ألعمال االمتحانات.
2ـ مطالبة السسادة ر سسال الجامعسات باصس ار قسرار بالنس ب ألعمسال االمتحانسات
ألعضسسسال المهسسسن الطبيسسسة للمسسسساع ة جسسسي عمسسسال االمتحانسسسات كمسسسا جسسسال جسسسي
المنشور.

( ) 49كتسساب السسسي .د  /رحسسيس قطسساع التعلسسيم العسسام بسسوزارة التربيسسة والتعلسسيم
والتعلسسيم الفنسسي بشسسأن احتسسساب مسسادة الل سسة اإلنجليزيسسة English
 Languageواألدب اإلنجليسسسزي  English Litratuerكمسسسادتين
منفصسسسلتين عسسسن القبسسسول بالجامعسسسات الحكوميسسسة المصسسسرية جسسسي العسسسام
الجامعي .2017/2016
 القرار:
قسسسرر المجلسسسس المواجقسسسة علسسسى احتسسسساب مسسسادة الل سسسة اإلنجليزيسسسة English
 litratuerكمادتين منفصلتين عن القبول بالجامعات الحكوميسة المصسرية جسي
العسسام الجسسامعي  ، 2017/2016ويمكسسن ن تحسسل مسسادة األدب اإلنجليسسزي محسسل
مادة الل ة اإلنجليزية.

( )50كتسساب السسسي .د /وزيسسر التعلسسيم العسسالي والبحسسث العلمسسي بشسسأن الطل س
المقس م مسسن الطالبسسة /ريسسم خيسسري عبس ال فسسار ـ الحاصسسلة علسسى شسسهادة
الثانويسسة األمريكيسسة عسسام  2016مسسن م رسسسة Palisades Park
 High Schoolبواليسة نيسو جيرسسي بالواليسات المتحس ة األمريكيسة ،
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والتي درس الصف الثاني عشر ( )G13جقط ـ وترغ جي االلتحاق
بالجامعات المصرية جي العام الجامعي .2017/2016
 القرار:
قسسرر المجلسسس المواجقسسة علسسى قبسسول الطسسالب الحاصسسلين علسسى شسسهادة الثانويسسة
األمريكية بالجامعسات المصسرية (حكوميسة ـ خاصسة) سسوال درا الطالس ثسالم
صسسسسفوف دراسسسسسية علسسسسى النظسسسسام األمريكسسسسي ( )G10,G11,G12و صسسسسفين
دراسيين ( )G11,G12و صف دراسي واح ( )G12مع التأك من استيفال
الطال س لبسساقي الشسسروط المطلوبسسة عنسس التق س م للجامعسسات المصسسرية مسسن حيسسث
(التسلسل ال راسي ـ المواد المؤهلة ـ اعتماد شهادة الم رسة من اح ى هيئات
االعتمسساد ال وليسسة المعتسسرف بهسسا جسسي مصسسر ـ اجتيسساز الحس األدنسسى المطلسسوب جسسي
امتحانات الـ .)SAT

( ) 51كتسساب السسسي .د  /وزيسسر التربيسسة والتعلسسيم والتعلسسيم الفنسسي المتضسسمن
مواجقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي على القرار الوزاري رقم
 206بتاريخ  2016/7/20بشأن حاجز التفوق الرياضي اعتبارا مسن
العام ال راسي .2017/2016
 القرار:
حسسيط المجلسسس علمسا ً بكتسساب السسسي .د  /وزيسسر التربيسسة والتعلسسيم والتعلسسيم الفنسسي
المتضمن مواجقسة المجلسس األعلسى للتعلسيم قبسل الجسامعي علسى القسرار السوزاري
رقم  206بتاريخ  2016/7/20بشأن حاجز التفوق الرياضي والمتضمن مسنح
الطالب المصريين الناجحين جي امتحانات شهادة اتمام ال راسة الثانوية العامة
ومسسا يعادلهسسا مسسن الشسسهادات العربيسسة واألجنبيسسة ودبلومسسات الم س ارا الثانويسسة
الفنية بنظاميها (الثالم وال مسس سسنوات) الحاصسلين علسى بطسوالت و دورات
رياضسسية درجسسات الحسساجز التسسي تضسساف إلسسى المجمسسوع الكلسسي طبق سا ً للبطسسوالت و
السس ورات ومسسستويات التفسسسوق الرياضسسي  ،وذلسسسد اعتبسسارا مسسسن العسسام ال راسسسسي
.2017/ 2016

( ) 52كتسساب السسسي .د  /رحسسيس قطسساع التعلسسيم العسسام بسسوزارة التربيسسة والتعلسسيم
بشسسأن االلتمسساا المق س م مسسن الطالبسسة  /مايسسا حمس حسسسين كمسسال محم س
عفيفي الحاصلة على مص قة عام  2016من وزارة التربيسة والتعلسيم
والحاالت المثيلة لها ويرغبون جي االلتحاق بالجامعات المصرية.
 القرار:
قرر المجلس استمرار العمل بمواجقة السسي .د  /وزيسر التعلسيم العسالي والبحسث
العلمسسي ورحسسيس المجلسسس األعلسسى للجامعسسات عسسام  1997والمتضسسمنة المواجقسسة
علسسى إلتحسساق الطسسالب الحاصسسلين علسسى مص س قة بالجامعسسات علسسى ن يحس س لسسه
مجموع اعتباري بالنسبة للمواد التي دى جيهسا االمتحسان ويتعسين عليسه إجتيساز
امتحان الل ة العربية وال ين الذي يعق للحاصلين على شهادات تعليمية معادلة
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قبل نهاية ال راسة الجامعية  ،وذلسد جسي ضسول ر ي السسي المستشسار القسانوني
لسسوزير التعلسسيم العسسالي والبحسسث العلمسسي وكتسساب وزارة التربيسسة والتعلسسيم جسسي هسسذا
الشأن.

( )54اإللتماسسسسات المق مسسسة مسسسن طسسسالب المعاهسسس الفنيسسسة للتمسسسريل بشسسسأن
تضررهم من ع م التحاقحهم بكليات التمريل.
 القرار:
قرر المجلس التأكي على القواع المعمول بها جسي هسذا الشسأن  ،واإلعسالن عسن
المسسسنح ال راسسسسية المجانيسسسة التسسسي تتسسسيح لهسسسؤالل الطسسسالب التسسسسجيل جسسسي السسس بلوم
المت صص بكليات التمريل للحصول على درجة البكالوريوا التكنولوجي.

( )56النظر جسي معادلسة درجسة الماجسستير جسي ت صصسات (هن سسة الطاقسة ـ
التطسسسوير العمرانسسسي ـ هن سسسسة الميسسسال) التسسسي تمنحهسسسا جامعسسسة بسسسرلين
التكنولوجية بالجونة ـ ج.م.ع.
 القرار:
قرر المجلس المواجقسة علسى معادلسة درجسة الماجسستير جسي ت صصسات (هن سسة
الطاقسسة ـ التطسسوير العمرانسسي ـ هن سسسة الميسسال) التسسي تمنحهسسا جامعسسة بسسرلين
التكنولوجية بالجونة ـ ج.م.ع .لم ة خمس سنوات  ،بشرط ن يكون مسن حصسل
عليها حاصالً على درجة بكالوريوا جسي الهن سسة مسن الجامعسات المصسرية و
ما يعادلها من المجلس األعلى للجامعات.

( )57كتاب السي المستشار القانوني لسوزير التعلسيم العسالي والبحسث العلمسي
وناح رحيس مجلس ال ولة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسسبات
حول وجود م الفات مالية تتعل بالسسادة ر سسال الجامعسات ونسوابهم
باحتساب ب ل الريادة العلمية والساعات الت ريبية والعالوات ال اصة.
 القرار:
حسسيط المجلسسس علم سا ً بسسر ي المستشسسار القسسانوني لسسوزير التعلسسيم العسسالي والبحسسث
العلمي وناح رحيس مجلس ال ولة بشسأن تقريسر الجهساز المركسزي للمحاسسبات
حول وجود م الفات مالية تتعل بالسادة ر سال الجامعات ونسوابهم باحتسساب
ب ل الريادة العلمية والساعات الت ريبية والعالوات ال اصة.

( )59النظر جيما يلي:
ـ إنتهال م ة سريان قرار رحيس المجلس األعلى للجامعات رقم  133بتاريخ
 2008/9/7بتج يسسس معادلسسسة درجسسسة البكسسسالوريوا التسسسي يمنحهسسسا المعهسسس
العالي لل راسات التعاونية واإلداريسة بالقساهرة جسي ت صسص إدارة األعمسال
على ن يعمل بهذا القرار لم ة ثالم سنوات مسن تساريخ صس ورل علمسا ً بسأن
القرار يسري على الطالب خريجي المعه حتى دجعة .2016/2015
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ـ إنتهال م ة سريان قرار رحيس المجلس األعلسى للجامعسات رقسم  75بتساريخ
 2007/5/17بتج ي س معادلسسة درجسسة البكسسالوريوا التسسي يمنحهسسا المعه س
العسسالي للسسسياحة والفنسسادق ـ م ينسسة السسسادا مسسن كتسسوبر جسسي ت صصسسي
(ال راسات الفن قية ـ ال راسات السياحية) على ن يعمسل بهسذا القسرار لمس ة
ثسسالم سسسنوات مسسن تسساريخ ص س ورل علم سا ً بسسأن القسسرار يسسسري علسسى الطسسالب
خريجي المعه حتى دجعة .2014/ 2013
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ إحالة الموضوع إلى السي رحيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لتجادة
بسسسار ي عسسسن مسسس ى تسسسواجر المقومسسسات التعليميسسسة وانتظسسسام ال راسسسسة بهسسسذين
المعه ين الت اذ الالزم.
2ـ وكذلد التوجيه نحو إيقاف شهادة الت رج ل ريجين ب لاً من العام الجسامعي
 2017/2016و رجع طابع التنسي ال ساص بالمعهس ين المسذكورين بس لاً
من العام الجامعي  2017/2017حرصا ً على مصلحة ال ريجين.

( )60كتاب السي رحيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحسث العلمسي
بشسسسأن قسسسرار السسسسلطات القطريسسسة بوقسسسف التصسسس ي علسسسى الشسسسهادات
الجامعيسسسة الصسسسادرة مسسسن خسسسارج دولسسسة قطسسسر إذا لسسسم يرجسسس بهسسسا كشسسسف
السسس رجات األصسسسلي وإجسسسادة مسسسن المصسسسر الجسسسامعي بالمعلومسسسات عسسسن
الشهادة.
 القرار:
حيط المجلس علمسا ً بقسرار السسلطات القطريسة بوقسف التصس ي علسى الشسهادات
الجامعية الصادرة من خارج دولة قطر إذا لم يرج بها كشف ال رجات األصلي
وإجادة من المصر الجامعي بالمعلومات عن الشهادة.

( )62إلتماسسسسات بعسسسل الطسسسالب الحاصسسسلين علسسسى الثانويسسسة السسسسودانية عسسسام
 2016مسسن السسسودان ولسسم يسسستوجوا م س ة اإلقامسسة الشسسرعية المطلوبسسة
إلستثناحهم من هذل الم ة.
 القرار:
قرر المجلس التاكي على القواع المقررة جي هذا الشأن.

( )64ضوابط تشكيل اللجسان الم تصسة بترشسيح ر سسال الجامعسات وعمس ال
الكليات والمعاه ومعايير المفاضلة وتنظيم عملها وشروط الترشح.
 القرار:
قسسسرر المجلسسسس إرسسسسال الضسسسوابط للسسسسادة ر سسسسال الجامعسسسات للسسسسادة ر سسسسال
الجامعات لل راسة واإلجادة خالل سبوع من تاري ه.
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( )65كتسساب السسسي المستشسسار  /األمسسين العسسام لمجلسسس النسسواب بشسسأن الطل س
المق م من السي ة الناحبسة  /سسحر صس قي عبس العظسيم ـ عضسو مجلسس
النواب  ،بشأن التماسها تحويل كريمتها اآلنسة  /إيمان عب المجيس ،
الطالبة بكلية العالج الطبيعي بجامعة جنسوب السوادي  ،لل راسسة بكليسة
العالج الطبيعي ـ جامعة القاهرة.
 القرار:
قسسرر المجلسسس اعتبسسارا هسسذل الحالسسة ضسسمن حسساالت النقسسل اإلداري وإحالتهسسا إلسسى
السسسي .د  /رحسسيس جامعسسة القسساهرة الت سساذ اإلجسسرالات الالزمسسة لتحويسسل الطالبسسة
المذكورة ويعمم ذلد على الحاالت المثيلة.

( )66اإللتمسسسساا المقسسسس م مسسسسن الطالبسسسسة  /إيثسسسسار سسسسسليمان مصسسسسطفى حسسسسسين
المرشحة إلى كليسة اإلقتصساد والعلسوم السياسسية ـ جامعسة بنسي سسويف
بشسسسأن طلسسس المواجقسسسة علسسسى تحويلهسسسا إلسسسى كليسسسة اإلقتصسسساد والعلسسسوم
السياسية ـ جامعة القساهرة نظسراً لظسروف وجساة والس يها وانتقالهسا إلسى
العاحل الوحي (عمتها) بالقاهرة.
 القرار:
قسسرر المجلسسس اعتبسسارا هسسذل الحالسسة ضسسمن حسساالت النقسسل اإلداري وإحالتهسسا إلسسى
السسسي .د  /رحسسيس جامعسسة القسساهرة الت سساذ اإلجسسرالات الالزمسسة لتحويسسل الطالبسسة
المذكورة ويعمم ذلد على الحاالت المثيلة.

( )69إلتماا ولي امر الطالبة  /سارة نصسحي جوكيسه رتسين الحاصسلة علسى
الثانويسسة العامسسة المصسسرية عسسام  2016مسسن محاجظسسة قنسسال والمرشسسحة
إلى كلية الط بقنا ـ جامعة جنوب الوادي والذي يرغس جسي تحويلهسا
إلسسى كليسسة الط س جامعسسة القسساهرة نظسسراً اللنتقسسال الطالبسسة إلسسى محاجظسسة
الجيزة للعيش مع وال ها بع وجاة ج تها التي كان تعيش معها بقنا.
 القرار:
قرر المجلس التأكي على القواع المقررة جي هذا الشأن.

مين المجلس األعلى للجامعات
.د  /شرف محمود حاتم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورحيس المجلس األعلى للجامعات
.د  /شرف محم الشيحي

