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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم  662بتاريخ 2017/4/22م
( )1المصادقة على محضري اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم
( )660بتممممممماريخ 2017/3/25ا والجلسمممممممة رقمممممممم ( )661بتممممممماريخ
.2017/4/1
 القرار:
المصمممادقة علمممى محضمممري اجتمممماع المجلمممس األعلمممى للجامعمممات الجلسمممة رقمممم
( )660بتاريخ 2017/3/25ا والجلسة رقم ( )661بتاريخ .2017/4/1

* اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلسمة رقمم
( )44بتاريخ .2017/4/11
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع هيئة مكتب المجلس األعلى للجامعمات الجلسمة رقمم ()44
بتاريخ  2017/4/11وال ي يتضمن الموضوعات اآلظية:

( )2اقترا جامعة القاهرة بشأن ضافة برنمام دكتموراه (التقنيمة الحيويمة)
بالالئحة الداهلية لكلية العلوم (مرحلة الدراسات العليا) بنظمام السماعات
المعتمدة واعتماد الئحته الدراسية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ م ضممافة برنممام دكتمموراه التقنيممة الحيويممة بالالئحممة الداهليممة لكليممة العلمموم
جامعة القماهرة (مرحلمة الدراسمات العليما) بنظمام السماعات المعتممدة /وذلم
على النحو المبين بتعديالت لجنة القطاع.
2ـ اعتماد االئحة الدراسية للبرنام .
3ـ صدار القرار الوزاري الالزم في ه ا الشأن.

( )3اقترا جامعة القاهرة نشاء وكالمة لتصمميم وظنةيم الحممالت اإلعالميمة
التسويقية " كوحدة ذات طاب هاص" ظتب كلية اإلعالم بالجامعة.
 القرار:
قمرر المجلممس الموافقمة علممى نشمماء وكالمة لتصممميم وظنةيم الحمممالت اإلعالميممة
التسويقية كوحدة ذات طاب هاص " ظتب كلية اإلعالم جامعمة القماهرة ا وذلم
لتميممز المشممروع مممن حيممث عوائممده الماديممة والتعليميممة لطممالب قسممم العالقممات
العامة.
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( )4اقترا جامعة القاهرة بشأن ظعمديل بنمد ممن الممادة ( )37وذلم بإضمافة
فقممرة جديممدة لتحديممد الةتممرة الزمنيممة الجتيمماز جميم المقممررات الدراسممية
بحيث ال ظتجاوز أربعة فصول دراسية من ظاريخ القيد فمي البرنمام ممن
الالئحة الداهلية لكلية الحاسبات والمعلومات (مرحلمة الدراسمات العليما)
بنظام الساعات المعتمدة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ ظعديل بند من المادة ( )37وذل بإضافة فقرة جديدة لتحديمد الةتمرة الزمنيمة
الجيتاز جميم المقمررات الدراسمية بحيمث ال ظتجماوز أربعمة فصمول دراسمية
ممممن ظممماريخ القيمممد فمممي البرنمممام ممممن الالئحمممة الداهليمممة لكليمممة الحاسمممبات
والمعلوممممات جامعمممة القممماهرة (مرحلمممة الدراسمممات العليممما) بنظمممام السممماعات
المعتمدة وذل على النحو المبين بكتاب الجامعة.
2ـ صدار القرار الوزاري الالزم في ه ا الشأن.

( )5اقتممرا جامعممة القمماهرة بإلغمماء البنممد ال مماص بممـ (الت صمما الةرعممي)
ل ريجي شعبة اللغة اإلنجليزية بكلية اإلعالم.
 القرار:
قرر الموافقة على ما يلي:
1ـ لغاء البند ال اص بـ (الت صا الةرعمي) ل ريجمي شمعبة اللغمة اإلنجليزيمة
بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.
 2ـ عادة النظر في الئحة الشعبة اإلنجليزية مرة أهر إلقمرار مبمدأ الت صما
الةرعمي باعتبماره االظجماه السمائد فمي الدراسمات اإلعالميمةا وذلم طبقما ً لمما
استقر عليه الرأي في ه ا النموع ممن الدراسمات وبحيمث يكمون الحمد األدنمى
للسمماعات المعتمممدة للت صمما الةرعممي ال يقممل عممن  15سمماعة طبق ما ً لنظممام
هيئة الجودة واإلعتمادا وذل في ضوء ظوصية اللجنة الم تصة.
3ـ صدار القرار الوزاري الالزم في ه ا الشأن.

( )6اقترا جامعة القاهرة بشأن ظغيير مسممى وحمدة السممعيات بقسمم األذن
واألنف والحنجرة ليصبح المسمى وحمدة "طمب السمم واإلظمزان بمنةس
القسم بكلية الطب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـممم ظغييمممر مسممممى وحمممدة السممممعيات بقسمممم األذن واألنمممف والحنجمممرة ليصمممبح
المسمممى وحممدة" طممب السممم واإلظممزان بممنةس القسممم بكليممة الطممب جامعممة
القاهرةا وظعميم ذل على كليات الطب بالجامعات المصرية.
2ـ صدار القرار الوزاري الالزم في ه ا الشأن.
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( )7اقتممرا جامعممة القمماهرة بشممأن مشممروع الئحممة الدراسممات العليمما بنظممام
الساعات المعتمدة وفقا ً لقواعد الالئحمة الموحمدة للدراسمات العليما بكليمة
التجارة بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـمم الئحمممة الدراسممات العليممما بنظممام السممماعات المعتمممدة وفقممما ً لقواعممد الالئحمممة
الموحدة للدراسات العليا بكلية التجارة جامعة القاهرة.
2ـ صدار القرار الوزاري الالزم في ه ا الشأن.

( )8اقترا جامعة القاهرة بشأن نشاء وحدة قصر العينمي لل مدمات الطبيمة
والمجتمعية (وحدة ذات طاب هاص) بكلية الطب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على نشاء وحدة قصمر العينمي لل مدمات
الطبية والمجتمعية (وحدة ذات طاب هاص) بكلية الطمب جامعمة القماهرة لحمين
ظقديم الئحة للوحدة.

( )37ظوصممية اللجنممة العليمما لتنظميم أعمممال اللجممان العلميممة بجلسممتها بتمماريخ
 2017/3/27بالموافقة على ظعديل قرار المجلمس األعلمى للجامعمات
بشممأن ظرقيممة السمميد الممدكتور /محمممد سممليمان عبممد السممتار همماطر ـ
المممدرة بقسممم ظطبيقممات الليممزر فممي القياسممات والكيميمماء الضمموئية
والزراعة بالمعهد القومي لعلوم الليزر جامعمة القماهرة لشمغل وظيةمة
أستاذ مساعد ظ صا نبات زراعي.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممى م اطبممة السمميد األسممتاذ الممدكتور رئمميس جامعممة
القاهرة لعرض الموضوع على مجلس الجامعمة لترقيمة السميد المدكتور  /محممد
سممليمان عبممد السممتر همماطر ـ المممدرة بقسممم ظطبيقممات الليممزر فممي القياسممات
والكيميمماء الضمموئية والزراعممة بالمعهممد القممومي لعلمموم الليممزر بجامعممة القمماهرة
لدرجة أستاذ مساعد ظ صا نبات زراعي وذل لحصوله على ظقمدير جيمد فمي
بحث وعلى ظقدير مقبول في ستة أبحاث واستبعاد بحمث بإجممالي نقماط 3ا/45
 70نقطمممة ودرجمممة مناقشمممة 3ا 10/5درجمممة ودرجمممة نشممماط علممممي 20/18
بإجمالي ظقييم 6ا 100/68درجة.

* اعتماد محضر اجتمماع المجلمس األعلمى لشمئون التعلميم والطمالب الجلسمة
رقم ( )58بتاريخ .2017/4/11
 القرار:
قرر المجلس اعتماد محضر اجتمماع المجلمس األعلمى لشمئون التعلميم والطمالب
الجلسة رقم ( )58بتاريخ  2017/4/11وال ي يتضمن الموضوعات اآلظية:
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( )46ظشكيل اللجنة العليا للتنسيق للعام الجامعي .2018/2017
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ظشكيل اللجنة العليا للتنسيق برئاسة السميد األسمتاذ
الدكتور /هالد عبد الغةار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئميس المجلمس
األعلى للجامعات وعضوية كل من السادة:
الدرجة
االسم
رئيس جامعة الةيوم
أ.د /هالد محمد حمزة
رئيس جامعة عين شمس
أ.د /عبد الوهاب عزت
أمين األجلس األعلى للجامعات
أ.د /أشر محمود حاظم
نائممممب رئمممميس جامعممممة القمممماهرة لشممممئون التعلمممميم
أ.د /محمد عثمان ال شف
والطالب
نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطالب
أ.د /جمال شكري عثمان
األسممتاذ بكليممة الهندسممة جامعممة القمماهرة ومسممئول
أ.د /سمير شاهين
التنسيق اإللكتروني
رئمممميس قطمممماع التعلمممميم بمممموزارة التعلمممميم العممممالي
أ  /السيد عبد هللا عطا
والمشر العام على مكتب التنسيق
أ  /أحممممد عبمممد العزيمممز عبمممد مممدير شممئون التعلمميم والطممالب بممالمجلس األعلممى
للجامعات
العال
وذل للقيام بما يلي:
1ـ ظحديد األعداد المقرر قبولها من الطالب المصريين الحاصلين على الشمهادة
الثانوية العامة المصرية بالجامعات الحكومية المصمرية فمي العمام الجمامعي
2018./2017
2ـ ظحديد أعداد المقبولين من غير أبناء جمهورية مصر العربية فمي الجامعمات
المصممرية وذلمم فممي ضمموء الةقممرة الثانيممة مممن المممادة ( )74مممن الالئحممة
التنةي ية لقانون ظنظيم الجامعات في العام الجامعي 2018./2017
3ـ زيادة األعداد التي ظقبلها الجامعات في العام الجامعي 2018./2017
4ـ م الموافقممة علممى اقتراحممات الجامعممات ببممدء الدراسممة بالكليممات التممي يصممدر
بإنشائها قرارات جمهوريمة قبمل بمدء العمام الجمامعي  2018/2017سمواء
عن طريق التنسيق أو عن طريق التحويل.
5ـممم البمممف فمممي كافمممة األممممور العاجلمممة المتعلقمممة بمممالقبول فمممي العمممام الجمممامعي
2018./2017
6ـممم متابعمممة أعممممال مكتمممب التنسممميق فمممي العمممام الجمممامعي 2018/2017همممالل
مراحله الم تلةة وك ل مراجعة الحد األدنى لمجموع الدرجات فمي م تلمف
الكليات الجامعية ومعالجة األعداد المرشحة للقبول عنمد التسماوي فمي الحمد
األدنى لمجموع المدرجات فمي بعمت الكليمات ومواجهمة أي مشمكالت ظواجمه
أعمال المكتب وعرض ظقمارير بنتمائ أعمالهما ظباعما ً علمى المجلمس األعلمى
للجامعات.
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( )48النظر فيما يلي:
ـ كتاب السيد أ /مدير مكتب أمد يسف  /مصر بشأن اإلجراءات األمنيمة
الجديممدة التممي اظ م ظها هيئممة  College boardاألمريكيممة لتعزيممز
ظأمين امتحان السات محليا ً ودولياً.
ـ كتاب السيد أ /رئيس قطماع مكتمب وزيمر التعلميم العمالي وااللتماسمات
المقدممممة ممممن بعمممت أوليممماء أممممور الطمممالب الملتحقمممين بالثانويمممة
األمريكيممة والمتضممررين مممن طريقممة حسمماب المجممموع االعتبمماري
ودرجات  SATالمأحوذة من جمداول  College boardاألمريكيمة
و رظةاع الحد األدنى للقبول بالجامعات المصرية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:ـ
1ـ أحي المجلس علما ً بكتاب السيد  /ممدير أمدايسمف  /مصمر بشمأن اإلجمراءات
األمنيممة الجديممدة التممي اظ م ظها هيئممة  College boardاألمريكيممة لتعزيممز
ظأمين امتحان السات محليا ً ودولياً.
2ـ حالة طلمب أوليماء أممور طمالب الدبلوممة األمريكيمة بتحويمل درجمات السمات
القديم لى السات الجديد الواردة بجداول  College boardاألمريكية عند
حساب المجموع االعتباري اعتبارا من العمام الجمامعي  2018/2017لمى
وزارة التربية والتعليم الةنمي لعرضمه علمى لجنمة معادلمة الشمهادات العلميمة
غيممر العاليممة وموافمماة أمانممة المجلممس األعلممى للجامعممات بممما يتقممرر فممي هم ا
الشأن وذل لالهتصاص.
3ـم سممتمرار العمممل بالقواعممد التممي سممبق أن أقرهمما المجلممس األعلممى للجامعممات
لقبممول حملممة الشممهادة الثانويممة األمريكيممة بالجامعممات الحكوميممة المصممرية
اعتبممارا مممن العممام الجممامعي  2020/2019حيممث أن هممؤالء الطممالب يممتم
ظنسيقهم كةئة مستقلة وظكون المنافسة بيمنهم فقم وأن الحمد األدنمى للقبمول
بالجامعات الحكومية المصرية يتحدد على أساة المعايير اآلظية:ـ
(أ) أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب في شمهاداظهم النماجحين
فيها.
(ب) النجا في اهتبارات القدرات للكليات التي ظشترط ذل .
(ت) ظرظيب رغبات الطالب.
(ث) األعداد المقرر قبولها لكل نوع شهادة.

( )49كتاب السيد أ.د /وزيمر التعلميم العمالي والبحمث العلممي المتضممن طلمب
اإلحاطممة مممن السمميد /محمممود الضممب عضممو مجلممس النممواب المتضمممن
اإللتممماة المقممدم مممن بعممت طممالب مممدارة المتةمموقين فممي العلممموم
والتكنولوجيمما بشممأن طلممب الموافقممة علممى زيممادة نسممبة قبممول طممالب
المتةوقين بكليات القمة بالجامعات الحكومية المصرية.
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 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
* حالة الموضوع لى اللجنة العليما للتنسميق للنظمر فمي طريقمة حسماب النسمبة
المرنممة المقممررة ل ريجممي مممدارة المتةمموقين فممي العلمموم والتكنولوجيمما عنممد
قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بحيمث ظكمون لكمل قطماع ولميس لجميم
القطاعات.
* مناشدة وزارة التعليم العالي بت صيا عدد من منح البعثات لطالب ممدارة
المتةمموقين فممي العلممموم والتكنولوجيمما فممي جامعمممات النيممل وزويممل والجامعمممة
المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لالستةادة من قدراظهم و بداعاظهم.

( )51كتممابي السمميد أ.د /وزيممر التعلمميم العممالي والبحممث العلمممي بشممأن طلبممي
اإلحاطممة المقممدمين مممن السمميد /لطةممي شممحاظه عضممو مجلممس النممواب
المتضمنين ما يلي:
ـم ضممرورة ظوزيم كتممب الجامعممة مممن داهممل دارة شممئون طلبممة الكليممات
بالجامعات المصرية الحكومية.
ـ م ضممرورة لغمماء امتحانممات الشممةوي فممي الكليممات العمليممة بالجامعممات
المصرية الحكومية.
ـ م ضممرورة أن يكممون امتحانممات القممدرات ض ممن جممدول الثانويممة العامممة
فق .
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
* موضوع ظوزي الكتمب الدراسمية بكليمات الجامعمات همو جمراء داري ظنظممه
الكلية والجامعة وظعمل على التيسير على الطالب في ه ا الشأن.
* اللممموائح الداهليمممة لكليمممات الجامعمممات الحكوميمممة المصمممرية ظحمممدد نظمممم القيمممد
والدراسممة واالمتحانممات فممي طممار قممانون ظنظمميم الجامعممات والئحتممه التنةي يممة
وظحدد أنماط االمتحانات ومد الحاجة لى االمتحانمات التحريريمة والشمةوية
والعملية حسب الت صا الدراسي.
* امتحانات القدرات يتم ظنظيمها من هالل مكتب التنسيق وذلم بالتنسميق معمه
والكليات المعنية وسيعلن مكتب التنسيق في العام القادم عن أن ظقدم الطمالب
للحصول على استمارات القدرات سيكون لكترونيا ً وبدون مقابلا كمما أن مما
ظحصله الكليات المعنية من الطالب هو مقابل ال دمات التمي ظقمدم همالل فتمرة
آداء اهتبارات القدرات.

( )55كتممماب السممميد األسمممتاذ /رئممميس قطممماع التعلممميم بممموزارة التعلممميم العمممالي
المتضمن مقتمر بشمأن النسمبة المرنمة التمي يمتم ظطبيقهما فمي القبمول
بالجامعممممات والمعاهممممد علممممى الطممممالب المصممممريين الحاصمممملين علممممى
الشهادات العربية المعادلة.
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 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
* ظكليف السيد األستاذ /السيد عبد هللا عطا رئيس قطاع التعليم بموزارة التعلميم
العممالي بإعممداد ظقريممر يتضمممن أعممداد المتقممدمين مممن حملممة الثانويممة العربيممة
المعادلممة والنسممب المقممررة لهممم وظمموزيعهم علممى كليممات الجامعممات وهاصممة
كليات القطاعات الطبية والهندسية وذل هالل ال مس سنوات السابقة.
* اسمتطالع رأي السمميد أ.د /صممبري السنوسمي ـ المستشممار القممانوني للمجلممس
األعلى للجامعات.
* حالة الموضوع لى اللجنة العليا للتنسيق لدراسة الموضوع وظقمديم مقتمر
بشأنه.

( )56كتاب السيد أ.د /رئيس قطاع مكتب وزير التعليم العالي بشأن المقتر
المقدم من السيد أ.د /فتحمي مصمطةى الشمرقاوي نائمب رئميس جامعمة
عممين شمممس لشممئون التعلمميم والطممالب لتجديممد وظحممديث لغممة ال طمماب
الديني بالجامعات.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:ـ
1ـ م أحممي المجلممس علم ما ً بمقتممر السمميد أ.د /فتحممي مصممطةى الشممرقاوي نائممب
رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطالب.
2ـ م ظكليممف السممادة نممواب راسمماء الجامعممات لشممئون التعلمميم والطممالب بإعممداد
هريطة األنشطة الطالبية التي ستقوم بها همالل األجمازة الصميةية والنصمف
األول مممن العممام الدراسممي الجديممد بالمواعيممد الم صصممة لكممل نشمماط وذل م
للتصمممدي لافكمممار المتطرفمممة ونشمممر الممموعي بمممين الشمممباب وظرسممميخ مبمممدأ
المواطنة لديهم.

( )59لتممماة السمميد /سممامح محمممد جمممال أحمممد حممافم وال م ي يتضممرر مممن
مصاريف االنتساب المقررة بالنسبة للحاصلين علمى الممؤهالت العليما
(الليسممانس أو البكممالوريوة) وهممي  5000جنيممه للكليممات النظريممة
و 8000جنيه للكليات العملية.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على قراره السابق الصادر بجلسته بتماريخ 2010/7/31
والممم ي يمممنا علمممى أنمممه يمممتم قبمممول الطمممالب المممراغبين فمممي االلتحمممات للدراسمممة
بالجامعات المصرية من الحاصلين علمى الليسمانس أو البكمالوريوة أو غيرهما
مممن المممؤهالت العليمما مممن حممد الكليممات الجامعيممة التابعممة للجامعممات المصممرية
ال اضممعة لقممانون ظنظمميم الجامعممات أو جامعممة األزهممر أو الكليممات العسممكرية أو
أكاديميممة الشممرطةا علممى أن يقمموم الطالممب بسمداد المصممروفات الدراسممية بواقم
همسة أال جنيها ً سنويا ً للكليات النظريمة وثمانيمة أال جنيهما ً سمنويا ً للكليمات
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العمليمةا وذلم نظيممر ظموفير فرصمة ظعليميممة جديمدة بالجامعمات المصممرية ؛ و ذا
سمحف اللوائح الداهلية للكليات ب ل .

* عتماد محضراجتماع المجلس األعلمى لشمئون الدراسمات العليما والبحموث
الجلسة رقم ( )27بتاريخ .2017/3/28
 القرار:
اعتممماد محضممراجتماع المجلممس األعلممى لشممئون الدراسممات العليمما والبحمموث الجلسممة
رقم ( )27بتاريخ 2017/3/28وال ي يتضمن الموضوعات اآلظية:

( )60دعممم التعمماون فممي مجممال ظقيمميم الجامعممات المصممريةا و ضممةاء الطمماب
الدولي على البرام الجامعية المصرية.
 القرار:

أحي المجلس علما ً بما يلي:
ـ أهمية دعم التعاون مم وكالمة الةرانكةونيمة فمي مجمال ريمادة األعممال و عمداد
الطممالب وظزويمممدهم بالمهمممارات الالزممممةا وذلمم ممممن همممالل أنشمممطة متنوعمممة
وظحديث المناه بهد عداد جيمل جديمد ممن ال مريجين قمادر بشمكل يجمابي
على دف عجلة االقتصاد في مصر.
ـم ضممةاء الطمماب الممدولي علممى البممرام الجامعيممة المصممرية مممن هممالل مواجهممة
التحمممديات التمممي ظواجمممه التعلممميم العمممالي وهمممي( :الجمممودةا ظأهيمممل هريجمممي
الجامعاتا المشاري التنموية).
ـ م أهميممة دور الجامعممات فممي البحممث العلمممي والتكنولوجيمما وضممرورة اإلرظقمماء
بمسمممتو هريجيهممما بمممما يمممؤهلهم لاللتحمممات بسممموت العممممل فمممي الت صصمممات
الم تلةةامضيةا ً أن جودة التعليم هي ركيزة أساسية لكافمة مؤسسمات التعلميم
العالي.

( ) 61أسمماليب ظطمموير الدراسممات العليمما وارظباطهمما بتطمموير البحممث العلمممي
والعلوم والتكنولوجيا.
 القرار:
أحي المجلس علما ً بما يلي:
ـ التأكيد على ضرورة ظأهيل و عداد الةرت البحثية بكل جامعة.
ـم أن ظضم كممل جامعممة هطممة بحثيممة مسممتقبلية محممددة األهممدا وفقما ً الحتياجهمما
واهتصاصات كمل قسمم بالكليمات ظتةمق مم ال طمة الشماملة للدولمة ويمتم علمى
أساسها اهتيار البعثات ال ارجية.

( )62المقترحات المقدمة من السيد أ.د/ياسر الشايب منسق برنام االظحماد
األوروبي للتعليم العالي المتضمنة :ظدويل التعليم العالي وكيةيمة دعمم
نشاء مكاظمب للتعماون المدولي داهمل الجامعمات المصمريةا والتواصمل
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ممم الكليممات واألقسممام الم تلةممة وكمم ل الجهممات المانحممة والداعمممه
لمشروعات ظطوير التعليم العالي.
 القرار:
أحي المجلس علما ً بالمقترحات المقدمة ممن السميد أ.د /ياسمر الشمايب (منسمق
برنام االظحاد األوروبي للتعليم العالي) والتي ظضمنف:
ـممم ظمممدويل التعلممميم العمممالي وكيةيمممة دعمممم نشممماء مكاظمممب للتعممماون المممدولي داهمممل
الجامعات المصرية.
ـم التواصممل مم الكليممات واألقسممام الم تلةممة وك م ل الجهممات المانحممة والداعمممه
لمشروعات ظطوير التعليم العالي.

( )63مقترحات للنهوض بالبحث العلمي بالجامعات منهما :التسمويق العلممي
للبممراءات ا وظشممجي آليممات النشممر الممدوليا وج م ب الطلبممة الوافممدين
وظسمممويق ال مممدمات الجامعيمممة وظةعيمممل بروظوكممموالت التعممماون بمممين
الجامعات المصرية وأكاديمية البحث العلمي.
 القرار:
أحممي المجلممس علممما ً بمقترحممات نممواب راسمماء الجامعممات للنهمموض بالبحممث
العلمي بالجامعات والتي ظضمنف:
ـ التسويق العلمي لبراءات االهتراع.
ـ ظشجي آليات النشر الدولي.
ـ ج ب الطلبة الوافدين وظسويق ال دمات الجامعية.
ـ ظةعيل بروظوكوالت التعاون بين الجامعات المصرية وأكاديمية البحث العلمي.

( )64كتاب وزارة التعليم العالي بشمأن طلمب المرأي للمرد علمى كتماب السميدة
السةيرة  /هالة البشالوي نائب مساعد وزير ال ارجية لشئون البحث
العلمي والتكنولوجيا واالظصمال فيمما ظلقتمه سمةارة ليبيما بالقماهرة ممن
شكو الطلبة الليبيين الدارسين في م تلمف الجامعمات المصمرية ممن
قيام ظل الجامعات بةمرض رسموم ماليمة وظمر السمةارة أنمه ال ينبغمي
أن يتقاضى عليها أي رسوم مثل ( صدار البطاقات واستعمال المعامل
ودهول المكتبات) حيث سمبق لهمم سمداد كاممل المصمروفات الدراسمية
المستحقة متضمنة كافة البنمود المشمار ليهما ممما يثقمل كاهمل الطالمب
الليبي في ظل الظرو المادية فضالً عن زدواجية الدف األممر الم ي
ظتحسب معه السةارة قيام العديد من الطالب بتغيير وجهة يةادهم لى
جامعات أهر غير مصرية.
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 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
ـ عدم ظحصيل أي رسوم ضافية ب ال ما ظم فرضه على الطالب الوافدين ممن
مصروفات شاملة لكافة ال دمات التعليمية الالزمة للدراسة.
ـ نشاء مكتب للتواصل م الوافدين يضمم كمل الجامعمات بمقمر المجلمس األعلمى
للجامعات اوذل للتواصل م المكاظب الثقافية بال ارج.
ـ ظ ليل كافة العقبات التي ظواجه الطالب الوافدين.

( )65كتاب وزارة التعليم العالي بشأن طلمب السميد السمةير اليمنمي المنمدوب
الدائم في جامعة المدول العربيمة والقمائم بأعممال السمةارة بشمأن ظلقيمه
م كرة المجلس األعلى للجامعات المتضمنة بعت القمرارات بالجلسمة
المنعقمممدة بتممماريخ 2016/5/23ا ويطلمممب ضمممرورة اعتبمممار ظممماريخ
موافقة مجلس الكلية علمى ظقريمر الصمالحية وظشمكيل لجنمة المناقشمة
أو مممنح الدرجممة والتصممديق عليهمما مممن السمملطات الجماعيممة ألسممباب
جرائيمممة و داريمممةا وذلممم لمممما ورد بالممممادة التاسمممعة (فقمممرة )7ممممن
البرنام التنةي ي للتعاون في مجال التعليم العالي بين البلدين.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممى اعتبممار ظمماريخ موافقممة مجلممس الكليممة علممى ظقريممر
الصممالحية وظشممكيل لجنممة المناقشممة هممو التمماريخ المحممدد لتسممديد المصممروفات
الدراسية وااللتزامات المالية قبمل الجامعمة بحيمث ال يطالمب بمدف رسموم جديمدة
ذا ظمممأهر موعمممد المناقشمممة او ممممنح الدرجمممة والتصمممديق عليهممما ممممن السممملطات
الجماعية ألسباب جرائية و دارية وذل لما ورد بالمادة التاسمعة (فقمرة )7ممن
البرنام التنةي ي للتعاون في مجال التعليم العالي بين البلدين.

( )66كتاب السيد األسمتاذ المدكتور /نائمب رئميس جامعمة المنيما بشمأن عةماء
طمالب الدراسممات العليمما المعينممين بالجامعمة مممن المعيممدين والمدرسممين
المسممماعدين ممممن الرسممموم الدراسمممية بمرحلمممة الدراسمممات العليممما عنمممد
التسممجيل للدراسممة بالجامعممات المصممرية الم تلةممة نظممراً لعممدم وجممود
بعت الت صصات في أقسام الكليات بالجامعة وذل طبقا ً لنا المادة
( )271من الالئحة التنةي ية لقانون ظنظيم الجامعات بند (ج).
 القرار:
قرر المجلس التوصية لمد السمادة راسماء الجامعمات بعممل ظةاقيمة فيمما بينهما
بشممأن الضممواب الالزمممة لتسممديد الرسمموم ال اصممة بمرحلممة الدراسممات العليمما
للمعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعات األهر .
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( )67كتمماب مركممز ال ممدمات اإللكترونيممة والمعرفيممة بشممأن انتهمماء رهمما
برمجيات أجهزة حمايمة وظمأمين البيانمات بشمبكة الجامعمات المصمرية
بمركز ال دمات اإللكترونية والمعرفية.
 القرار:
قرر المجلس حالة الموضوع لى السيد أ.د /طريف شموقي محممد فمرج ـ نائمب
رئيس جامعة بني سويف لشمئون الدراسمات العليما والبحموث لدراسمته وظكليمف
سمممميادظه بم اطبممممة وزارة الت طممممي والمتابعممممة واإلصممممال اإلداري العتممممماد
الموازنة المالية الالزمة لشراء ما يلمزم ممن أجهمزة ورهما برمجيمات لحمايمة
وظمممأمين البيانمممات بشمممبكة الجامعمممات المصمممرية بمركمممز ال مممدمات اإللكترونيمممة
والمعرفية بالمجلس األعلى للجامعات.

( )71مم كرة بشممأن كتمماب ( PERSON )Always Learningوالمموارد
ألمانة المجلمس األعلمى للجامعمات بشمأن (المعادلمة األكاديميمة لتحديمد
مستو اللغمات األجنبيمة) PTE Academic Equivalence to
)Foreign Language Level Identification (YDS
والمتضمنة موافقة لجنة قطماع اآلداب علمى ظقريمر أ.د /محممد حممدي
براهيم ـ رئيس اللجنة.
 القرار:

أحي المجلس علما ً بتوصية لجنة قطاع اآلداب والتي ظضمنف التالي:
1ـ أن ظستمر الالئحة المعممول بهما حاليما ً اوالتمي ظقضمي بحصمول الطالمب علمى
شمممهادة اظقمممان اللغمممة اإلنجليزيمممة ممممن األمديسمممف أو ممممن المجلمممس الثقمممافي
البريطمماني أو مممن أي جهممة معتممر بهمما دوليمماًا أو مممن مركممز لغممات ظمماب
للجامعة مباشرة ومعتمد من المجلس األعلى للجامعات.
2ـ ظطوير مراكز اللغات التابعة للجامعات الحكومية المصرية بحيث ظمتمكن ممن
عقد اهتبار اظقان اللغة اإلنجليزية ال اص بهاا على أن يكمون اهتبمار متقنما ً
ومعترفا ً به ممن المجلمس األعلمى للجامعمات وبحيمث يعمادل االهتبمارات التمي
ظعقدها المؤسسات الدولية الم كورة.
3ـ البدء في نشاء مركز قومي لالهتبارات الجامعية ظكون مهمته ظقديم نمماذج
اهتبارات مقتنة لى جميم الجامعمات المصمريةا والعممل علمى ظأهيمل كموادر
مدربة على قياة القدرات اللغوية.

* اعتممماد محضممر اجتممماع المجلممس األعلممى لشممئون هدمممة المجتم م وظنميممة
البيئة الجلسة رقم  33بتاريخ .2017/3/29
 القرار:
اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون هدمة المجتم وظنمية البيئمة
الجلسة رقم  33بتاريخ  2017/3/29وال ي يتضمن الموضوعات اآلظية:

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – أبريل 2017

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

* اعتماد محضر اجتماع لجنمة العالقمات الثقافيمة الجلسمة رقمم  119بتماريخ
.2017/3/28
 القرار:
اعتمممماد محضمممر اجتمممماع لجنمممة العالقمممات الثقافيمممة الجلسمممة رقمممم  119بتممماريخ
2017/3/28وال ي يتضمن الموضوعات اآلظية:

( )119طلب زيارة السيد البروفيسور Dag Rune Olsen /رئيس جامعة
برجن بالنروي للجامعات المصرية وبحث سبل التعاون الةني.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـم أحممي المجلممس علم ما ً بطلممب زيممارة السمميد البروفيسممور Dag Rune /
 Olsenرئمميس جامعممة بممرجن بممالنروي للجامعممات المصممرية وبحممث سممبل
التعاون الةني.
2ـ م اطبة السمادة راسماء الجامعمات لموافماة أمانمة المجلمس بمالرأي فمي هم ا
الشأن.

* اعتماد محضر اجتماع مجلس دارة مركز ال دمات اإللكترونية والمعرفية
المنعقد بتاريخ .2017/3/15
 القرار:
اعتماد محضمر اجتمماع مجلمس دارة مركمز ال مدمات اإللكترونيمة والمعرفيمة
المنعقد بتاريخ  2017/3/15وال ي يتضمن الموضوعات اآلظية:

( )120موقمممف اإلشمممتراكات المسمممتحقة علمممى الجامعمممات لشمممبكة الجامعمممات
المصرية.
 القرار:
ظم اإلظةات على ظحديد شهر نوفمبر ممن كمل عمام كحمد أقصمى لقيمام الجامعمات
بسداد اإلشتراكات المستحقة عليها وذل إلعطاء الةرصمة للشمبكة لطمر أي
مناقصات ضرورية لشراء أجهزة ومعدات للتحديث.

( )121حالة أجهزة حماية وظأمين الشبكات.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـممم م اطبمممة جهممماز ال دممممة المدنيمممة للتعاقمممد علمممى ظممموفير ظجديمممد رهممما
البرمجيات التي ظعمل على أجهزة الحماية بمركمز بيانمات شمبكة الجامعمات
المصرية باألمر المباشر لمدة عام لحين االنتهاء من طر مناقصة جديمدة
في ه ا الشأن عن العام المالي .2018/2017
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2ـ م يممتم سممداد قيمممة التعاقممد المشممار ليممه بعاليممه مممن حسمماب شممبكة الجامعممات
المصرية من الموارد المالية التي ظرد ليها.
3ـ م اطبة وزارة المالية لتدبير االعتماد المالي لطر مناقصة عاممة لشمراء
ممما يلممزم مممن أجهممزة ورهمما برمجيممات لحمايممة وظممأمين الشممبكات بمركممز
بيانممات شممبكة الجامعممات المصممرية مممن الرصمميد المرحممل لشممبكة الجامعممات
المصرية في .2017/6/30

( )122موقممف التعمماون بممين شممبكة الجامعممات المصممرية ووزارة االظصمماالت
وظكنولوجيا المعلومات.
 القرار:
التجهيممز لعقممد اجتممماع بممين شممبكة الجامعممات المصممرية ووزارة االظصمماالت
وظكنولوجيممما المعلوممممات بحضمممور وزيمممري التعلممميم العمممالي والبحمممث العلممممي
واالظصاالت وظكنولوجيا المعلومات لمناقشمة مقتمر مشمروع لتحمديث البنيمة
التحتية لشبكة الجامعات المصرية وذل ظمهيداً للعرض على وزارة الت طي
والمتابعمممممة واإلصمممممال اإلداري ووزارة الماليمممممة لتمممممدبير التمويمممممل المممممالزم
للمشروع.

( )123الموازنة المقترحة للعام المالي الجديد .2017/2016
 القرار:
زيادة نسبة شتراكات الشبكات المحلية لتصمبح 1.500.000جنيمه مصمري
(مليممون وهمسمممائة ألممف جنيممه مصممري) وذلم كممإجراء احتيمماطي فممي ضمموء
ظوق زيادة األسعار عند ظطبيق ضريبة القيمة المضافة.

( )126كتمماب السمميد أ.د /أمممين المجلممس األعلممى للجامعممات المسمماعد لشممئون
المستشةيات الجامعية بشأن بروظوكول ظعاون مقتمر بمين مؤسسمة
اسمعونا والمجلس األعلى للجامعات.
 القرار:
قمممرر المجلمممس الموافقمممة علمممى بروظوكمممول التعممماون بمممين المجلمممس األعلمممى
للجامعات ومؤسسة اسمعوناا وال ي يهد لى اسمتقدام الكةماءات المصمرية
المتميممزة بال ممارج واألطبمماء المصممريين ال م ين حققمموا نجاح ما ً عالمي ما ً لعممالج
الحاالت الطبيمة المستعصمية همالل زيماراظهم ال اصمة لمصمرا وذلم للشمراكة
االسمممتراظيجية التمممي ظعممممل فيهممما المؤسسمممة بمجمممال المبمممادارات المجتمعيمممة
والتنمويممة مممن بمماب المسممئولية االجتماعيممة والقيممام بالواجممب المموطني وظقمموم
المؤسسمممة بتحممممل نةقمممات االنتقممماالت واإلقاممممة لل بمممراء وظلتمممزم المستشمممةى
الجامعي الم تارة بتوفير األدوات واألجهزة الطبية المالئمة التمي سميحتاجها
الطبيب في عمله.
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( ) 127كتممماب السممميدة أ.د /وزيمممرة الت طمممي والمتابعمممة واإلصمممال اإلداري
بشممأن التطمموير المؤسسممي المطلمموب للتوافممق م م القممانون رقممم 81
لسنة  2017م ألية ظنةي البرام التدريبية الم تلةة.
 القرار:
أحي المجلس علما ً بكتاب السميدة أ.د /وزيمرة الت طمي والمتابعمة واإلصمال
واإلداري بشأن ما يلي:
* ظلقممي وزارة الت طممي لكافممة المشممكالت التممي ظواجممه الجامعممات فممي الرب م
األهير من هطة عام .2017/2016
* يمممتم ظشمممكيل مجموعمممات عممممل ممممن المسمممئولين عمممن الت طمممي بالجامعمممات
الم تلةممة مم نائممب المموزير للمتابعممة لتطمموير منظومممة التواصممل واسممتيةاء
البيانات ال اصة بمتطلبات ال ط االستثمارية للجامعات .2018/2017
* فيما ي ا برنام ريادة وال اص بدور الشمباب فمي دعمم القطماع ال ماص
(الت طمي ـ المجلمس األعلمى للجامعمات ـ البنم المركمزي وبعمت البنمو
األهر ـ وزارة التعليم العالي) سيتم ظشكيل لجنة المنسمق لهما المهنمدة/
مصطةى غالي ا وسيتم هطار سيادظكم بممثلي الجهات الم تلةة لترشميح
ممثل التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات به ه اللجنة.
* سمميتم دعمموة ممثلممي الجامعممات الم تلةممة للقمماء السمميد الممدكتور المستشممار /
محمد جميل ـ رئيس الجهاز المركمزي للتنظميم واإلدارةا و رسمال البمرام
ال اصممة بممالتطوير فممي طممار اعتممماد الالئحممة كممما سمميتم التواصممل و رسممال
ظعممميم مممن المموزارة لممى الجامعممات بشممأن التطمموير المؤسسممي المطلمموب
للتوافممق ممم القمممانون رقممم ( )81لسمممنة  2017ممم آليمممة ظنةيمم البمممرام
التدريبية الم تلةة.

( )129كتاب السيد أ.د /وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرفقما ً بمه كتماب
السممميد اللمممواء أ / .أممممين عمممام مجلمممس الممموزراء بشمممأن القمممرارات
الصادرة عن مجلس الوزراء بتماريخ  2017/3/21والمتضممنة مما
يلي:
ـم موافماة وزارة الت طممي والمتابعمة واإلصممال اإلداري بتقريمر ربم
سنوي بتةاصيل المشروعات واالستثمارات التي يمتم ظنةيم ها حتمى
ظسمممتطي وزارة الت طمممي عمممرض بيمممان ربممم سمممنوي ممممدقق علمممى
مجلس الوزراء بشأن موقف ه ه المشروعات واالستثمارات.
ـمممم موافمممماة وزارة الت طممممي والمتابعممممة واإلصممممال اإلداري بكافممممة
المعلومات والبيانات والمستندات ال اصة بالمشروعات التي ظمول
مممن مصممادر أهممر غيممر " ال زانممة العامممة للدولممة " ظطبيقما ً لممنا
المادة رقم ( )6من قانون الت طي رقم  70لسنة .1973
ـممم موافممماة وزارة الت طمممي والمتابعمممة واإلصمممال اإلداري بالبيانمممات
المدققة عن حجم اإلستثمارات في المشروعات التي ينة ها القطاع
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ال مماص م م ظكثيممف الجهممود لج م ب اسممتثمارات أكثممر مممن القطمماع
ال اص في المرحلة القادمة.
 القرار:
أحي المجلس علماً.
( )130الكتمماب المموارد مممن مكتممب السمميد أ.د /وزيممر التعلمميم العممالي والبحممث
العلمي مرفقا ً به كتاب السيدة أ.د /وزير اإلستثمار والتعماون المدولي
بشمممأن جهمممود الهيئمممة العاممممة لرسمممتثمار والمنممماطق الحمممرة لتةعيمممل
منظوممممة الشمممبا الواحمممد بإصمممدار ظمممراهيا اإلسمممتثمار وموافقمممات
اإلستثمار وفقا ً ألحكام قمانون ضممانات وحموافز اإلسمتثمار رقمم ()8
لسنة  1979وظعديالظها وك ا قرار السيد المهندة  /رئيس مجلمس
الوزراء رقمم  1820لسمنة  2015بإصمدار الالئحمة التنةي يمة لم ات
القانون وذل لموافاة وزارة اإلستثمار بما يلي:
* التنبيه على الجهات التابعة لةتح حساب لد بن اإلسكندرية فرع
هيئة اإلستثمار.
* ظسمية ممثل عن الوزارة وك ا عن كل جهة من الجهات التابعة.
 القرار:
أحي المجلس علماً.
( )132مم كرة السمميد أ.د /المستشممار اإلعالمممي والمتحممدث الرسمممي لمموزارة
التعليم العالي والبحث العلممي بشمأن المرأي الةنمي ال ماص بمسمتقبل
قناة التعليم العالي.
 القرار:
قرر المجلس عدم مكانية الجامعات في المسماهمة الماليمة لمدعم قنماة التعلميم
العالي حيث انها ليسف لها جدو علمية للجامعات.

( )133كتمماب السمميد اللمممواء أ / .أمممين عممام مجلمممس المموزراء حممول سمممعي
الحكومة نحو ظحسين ظنافسية ال مريجين داهليما ً ولمد سموت العممل
من هالل اإلهتمام بتعليم اللغة اإلنجليزية بالجامعات.
 القرار:
قرر المجلس حالة الموضوع لى لجنة قطاع اآلداب للدراسة.
( )138كتاب السيد أ.د /رئيس جامعة القاهرة بشأن القواعمد المنظممة لعممل
البرنام المتكامل بنظام النقاط المعتمدة لمرحلة البكالوريوة بكلية
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الطب ـ جامعة القاهرة ( )IPKAموضحا ً بها المصروفات السمنوية
للبرنام والتي ظم ظحديدها بمعرفة مجلس جامعة القاهرة.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ أحي المجلس علما ً بكتاب السيد أ.د /رئيس جامعة القاهرة بشأن القواعد
المنظمممممة لعمممممل البرنممممام المتكامممممل بنظممممام النقمممماط المعتمممممدة لمرحلممممة
البكمممالوريوة بكليمممة الطمممب ـ جامعمممة القممماهرة ( )IPKAموضمممحا ً بهممما
المصروفات السنوية للبرنمام والتمي ظمم ظحديمدها بمعرفمة مجلمس جامعمة
القاهرة.
2ـ حالة الموضوع لى المجلس األعلى لشئون التعليم والطالب.

( )144ظقرير السيد أ.د /رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بشأن مقتر
ظعديل مسمى ومضمون كليات التجارة وهطة العمل المتوقعة.
 القرار:
قرر المجلس ظأجيل النظر في الموضوع لحين حضور السميد أ.د /عمادل زايمد
رئيس لجنة قطاع التجارة اجتماع المجلس األعلى للجامعات القادم.

( )146الم كرة المقدمة من السيد أ.د /أمين لجنة قطاع الدراسات القانونيمة
ب صممموص ظعمممديل بعمممت ممممواد الالئحمممة التنةي يمممة لقمممانون ظنظممميم
الجامعات وال اصة بالدراسات العليا.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ الموافقة على ظعديل بعت مواد الالئحة التنةي ية لقانون ظنظميم الجامعمات
وال اصة بالدراسات العليا ا وذل على النحو المبين بم كرة لجنة القطماع
الم تصة.
2ـ اظ اذ اإلجراءات التشريعية الالزمة في ه ا الشأن.

( )147كتمماب السمميد أ.د /مسمماعد أول وزيممر التعلمميم العممالي والبحممث العلمممي
للعالقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعمات بشمأن ال طماب الموارد
من سمةارة المملكمة األردنيمة ب صموص طلمب الموافقمة علمى ضمافة
عبارة (بالعملة المحلية) لكتب اإلعةاءات من الرسوم والمصمروفات
الدراسمممية لطلبمممة الممممنح (بالدراسمممات العليممما) وذلممم ظطبيقممما ً لمبمممدأ
المعاملممة بالمثممل حيممث أن الطلبممة المصممريين الدارسممين بالجامعممات
األردنية ال يتم استيةاء أي رسوم منهم.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ضافة عبارة (بالعملة المحلية) لكتمب اإلعةماءات
ممن الرسموم والمصممروفات الدراسمية لطلبمة المممنح (بالدراسمات العليما) وذلم
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ظطبيقا ً لمبدأ المعاملة بالمثل حيث أن الطلبة المصمريين الدارسمين بالجامعمات
األردنية ال يتم استيةاء أي رسوم منهم.

( )148كتاب السيد أ.د /رئيس المركز القومي لبحوث المياه بوزارة الموارد
المائية والري بشأن اإلفادة عن مد صحة مما ورد ب طماب الجهماز
المركزي للمحاسبات الوارد للمركز بشأن ضرورة ظطبيمق الضمواب
ال اصمممة بصمممر حمممافز الجمممودة طبقممما ً لقمممرارات المجلمممس األعلمممى
للجامعات بجلسته رقم  534بتاريخ  2010/12/2من عدمه.
 القرار:
قرر المجلس اإللتزام بمما قررظمه أحكمام القضماء اإلداري فيمما يتعلمق بصمر
بدل الجودة ألعضماء هيئمة التمدريس ومعماونيهم وعمدم اشمتراط ظرقمي عضمو
هيئة التدريس لى الدرجة األعلى الستحقات كامل بدل الجودة.

( )151كتاب السيد الدكتور /رئيس مجلس النواب بشأن السؤال المقمدم ممن
السيد العضو  /جمال كوش عن ظدني التعليم بجامعات مصر.
 القرار:
قممرر المجلممس حالممة الموضمموع أاد /هالممد قاسممم (مسمماعد أول وزيممر التعلمميم
العممالي والبحممث العلمممي للت طممي اإلسممتراظيجي ودعممم السياسممات) ألعممداد رد
بشممأن السممؤال المقممدم مممن السمميد العضممو /جمممال كمموش عممن ظممدني التعلمميم
بجامعات مصر.

( )153الشممكو الممواردة مممن السمميد رئمميس نقابممة العمماملين المسممتقلة بكليممة
الحقممموت جامعمممة عمممين شممممس وعضمممو اظحممماد العممماملين بالجامعمممات
المصمممرية بشمممأن ظةعيمممل نشممماء صمممندوت ظحسمممين أجمممور العممماملين
بالجامعات الحكومية.
 القرار:
قمممرر المجلمممس حالمممة الشمممكو المممواردة ممممن السممميد رئممميس نقابمممة العممماملين
المستقلة بكلية الحقوت جامعة عين شمس وعضو اظحاد العاملين بالجامعمات
المصممرية بشممأن ظةعيممل نشمماء صممندوت ظحسممين أجممور العمماملين بالجامعممات
الحكومية لى وزارة المالية لعدم وجود أموال بالصندوت واظ اذ الالزم.

( )154ظوصية اللجنة العليا لتنظميم أعممال اللجمان العلميمة بجلسمتها بتماريخ
 2017/3/7بالموافقة على السما للسمادة أعضماء هيئمة التمدريس
والبمماحثين بجمهوريممة ظشمماد التقممدم للجممان العلميممة لةحمما االنتمماج
العلممممي لشمممغل وظمممائف األسممماظ ة واألسممماظ ة المسممماعدين بمممالمجلس
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األعلممى للجامعممات وذلم فممي طممار مم كرة التعمماون الثقممافي والعلمممي
المبرمة بين البلدين .2016/4/1
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ظوصية اللجنة العليا لتنظيم أعمال اللجان العلمية
بالموافقة على السما للسادة أعضماء هيئمة التمدريس والبماحثين بجمهوريمة
ظشمماد التقممدم للجممان العلميممة لةحمما اإلنتمماج العلمممي لشممغل وظممائف األسمماظ ة
واألسمماظ ة المسمماعدين بممالمجلس األعلممى للجامعممات وذل م فممي طممار م م كرة
التعمممماون الثقممممافي والعلمممممي المبرمممممة بممممين البلممممدين بتمممماريخ 2016/4/1
باإلجراءات التالية:ـ
1ـم التأكيممد علممى ظطبيممق قممانون ظنظمميم الجامعممات والئحتممه التنةي يممة وقممرارات
المجلس األعلى للجامعات وقواعمد عممل اللجمان العلميمة وكم ا آليمة المتظلم
من قرارات اللجان العلميةا على السادة أعضاء هيئة التمدريس والبماحثين
بجمهورية ظشاد.
2ـ م ظكممون األورات والمسممتندات المقدمممة هممي (هطمماب وزارة التعلمميم العممالي
بجمهوريممة ظشمماد بطلممب بتحويممل االنتمماج العلمممي .بيممان الحالممة الوظيةيممة .
قائممممة األبحممماث .السممميرة ال اظيمممة) علمممى أن ظكمممون كافمممة األورات السمممابقة
معتمدة من وزارة التعليم العالي بجمهورية ظشاد.
3ـ يتم ظحويمل األورات ممن همالل وزارة التعلميم العمالي بجمهوريمة ظشماد لمى
المجلس األعلى للجامعات مباشرة.
4ـ يسدد المتقمدم للترقيمة أو ممن ينموب عنمه (أول ممرة) مبلمه وقمدره 1500
دوالر وفي حالة عادة التقدم لمرات ظالية بسداد  %50من رسموم التقمدم
أول مرة إليداعها بحساب المجلس األعلى للجامعمات (المسمابقة المركزيمة
للقبول بالجامعات بالدوالر األمريكي) رقم (.)4/17577/1
5ـ ظتم المناقشة بحضور المتقدم أو بالةيديو كونةرانس.
6ـمم ظطبممق قواعممد صممر كافممة مسممتحقات السممادة أعضمماء اللجممان العلميممة
والمحكمين لةحا االنتاج العلمي للسادة أعضاء هيئة التمدريس البماحثين
بجمهورية ظشاد.

( )155النظمر فمي كتمب جامعمات (القماهرة ـ اإلسمكندرية ـ المنوفيمة ـ عمين
شمس) بشمأن موافقمة هم ا الجامعمات علمى ظحويمل الطمالب العائمدين
مممن دولممة ليبيمما والمقيممدين بالجامعممات الليبيممة لممى الكليممات المنمماظرة
بجامعات (القاهرة ـ اإلسكندرية ـ المنوفية ـ عين شمس) وذل نظرا
للظرو التي ظمر بها ه ه البالد.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـمم أحممي المجلممس علممما ً بموافقممة جامعممات (القمماهرة ـ اإلسممكندرية ـ

المنوفيممة ـ عممين شمممس) علممى ظحويممل الطممالب التممالى أسمممااهم

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – أبريل 2017

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

العائدين من دولة ليبيا والمقيمدين بالجامعمات الليبيمة لمى الكليمات
المناظرة به ه الجامعات وذل نظمرا للظمرو التمي ظممر بهما هم ه
البالد :
الكلية  /الجامعة المقيد
اسم الطالب
بها
محممممممد عبمممممد العزيمممممز بكليممممممممة العلوم/جامعممممممممة
المرقمممممب بليبيممممما نممممماجح
صالح
ومنقول لةرقمة أعلمى فمي
العام الجامعي

الكلية  /الجامعة المحول ليها

كلية العلموم  /جامعمة القماهرة /
ظمممم عةممماء الطالمممب ممممن بعمممت
مقمممممررات المسمممممتويات (األول
والثممماني والثالمممث) ممممما يعنمممي
اجتيمممممازه  47سممممماعة ظؤهلمممممه
للتسجيل للمستو الثالث.
2ـم انتهمماء التحممويالت ال اصممة بممالطالب العائممدين مممن دول (ليبيمما ـ المميمن ـ
سوريا) في ضوء قرار المجلس األعلى للقوات المسلحة رقمم ( )30لسمنة
 2011للعام الجامعي .2017/2016

( )157مشروع منظومة االبتكار الوطني.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
 )1ضممرورة ظطبيممق همم ا المشممروع علممى حممد الجامعممات وهاصممة كليممات
الهندسممة بالتنسمميق م م أكاديميممة البحممث العلمممي والتكنولوجيمما كنممموذج
لتعميمه بعد ذل على باقي الجامعات.
 )2عقد اجتمماع مم لجنمة قطماع الهندسمة ولجنمة التعلميم التكنولموجي بهمد
البممدء فممي اظ مماذ اإلجممراءات التنةي يممة للمشممروع اظمهيممداً لعرض مه علممى
المجلس األعلى للجامعات بجلسته القادمة.
 )3ظكليمممف السممميد األسمممتاذ المممدكتور /يوسمممف فممموزي راشمممد (أممممين مسممماعد
المجلس األعلى للجامعات للشئون الةنية) بمتابعة الموضوع.

( )160ضم أعضاء من ال ارج في عضوية المجلس األعلى للجامعات.
 القرار:
قرر المجلس ضم كل من السادة:
"بصةته"
*أ.د /وزير التربية والتعليم
"بصةته"
*أ.د /رئيس جامعة األزهر
"بصةته"
*أ.د /نائب وزير التعليم العالي للبحث العلمي
"بصةته"
*أ.د /رئيس أكاديمية البحث العلمي
"بصةته"
*أ.د /أمين مجلس الجامعات ال اصة واألهلية
لعضوية المجلس األعلى للجامعمات كأعضماء ممن ال مارج لممدة سمنتين قابلمة
للتجديد اعتبارا من 2017/4/22م.
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( )164ظوصية اللجنة العليا لتنظميم أعممال اللجمان العلميمة بجلسمتها بتماريخ
 2017/4/11بالموافقة على ظرقيمة السميدة المدكتورة  /ريهمام سميد
عطيمة بمدوي ـ ممدرة اللغمة العبريمة الحديثمة وأدابهما بقسمم اللغمات
الشرقية وأدابها بكليمة اآلداب جامعمة القماهرة لدرجمة أسمتاذ مسماعد
ظ صا " األدب العبري الحديث".
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على م اطبة السيد أ.د /رئيس جامعة القماهرة لعمرض
الموضوع على مجلس الجامعة لترقية السميدة المدكتورة  /ريهمام سميد عطيمة
بدوي ـ مدرة اللغة العبريمة الحديثمة وأدابهما بقسمم اللغمات الشمرقية وأدابهما
بكلية اآلداب جامعمة القماهرة لدرجمة أسمتاذ مسماعد ظ صما" األدب العبمري
الحديث" وذل لحصولها على ظقدير جيد في ثالثة أبحاث وظقمدير مقبمول فمي
بحث بإجمالي 55ا 60/39نقطة ودرجة مناقشة  10/5ودرجة نشاط علمي
 30/27بإجمالي ظقييم 55ا 100/71درجة.

( )165ظوصية اللجنة العليا لتنظميم أعممال اللجمان العلميمة بجلسمتها بتماريخ
 2017/4/11بالموافقممة علممى ظرقيممة السمميدة الممدكتورة  /عممزة عبممد
العظمميم محمممد أحمممد ـ األسممتاذ المسمماعد بقسممم اإلذاعممة والتليةزيممون
بكليمممة اإلعمممالم جامعمممة القممماهرة لدرجمممة أسمممتاذ ظ صممما " ذاعمممة
وظليةزيون".
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على م اطبة السيد أ.د /رئيس جامعة القماهرة لعمرض
الموضوع على مجلس الجامعمة لترقيمة السميدة المدكتورة  /عمزة عبمد العظميم
محمممد أحمممد ـ األسممتاذ المسمماعد بقسممم اإلذاعممة والتليةزيممون بكليممة اإلعممالم
جامعة القاهرة لدرجة أستاذ ظ صما" ذاعمة وظليةزيمون" وذلم لحصمولها
علمى ظقمدير جيمد فمي سمتة أبحمماث وظقمدير مقبمول فمي بحمث بإجمممالي 70/70
نقطممة ودرجممة مناقشممة  10/9ودرجممة نشمماط علمممي  20/16بإجمممالي ظقيمميم
 100/95درجة.

( )170مممما عرضمممته السممميدة المممدكتورة /هويمممدا سمممماعيل رئممميس اإلدارة
المركزيمممة للوافمممدين بممموزارة التعلممميم العمممالي ظقريمممراً حمممول ضمممواب
وقواعد قبول الوافمدين للعمام 2018/2017ا حيمث سميتم فمتح بماب
القبول في  1مايو حتى  15مايو القمادما علمى أن ظعلمن النتيجمة فمي
 23أغسطس المقبلا بحيث ينتظم الطالب بالدراسة مم بدايمة العمام
الدراسي.
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 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ م عقممد اجتممماع م م ممثلممي دارات الوافممدين بالجامعممات المصممرية للتعممر
على جراءات التحات الطالب الوافدين عبر الموق اإللكتروني.
2ـ ظوفير  CDعن كل جامعة يحتوي على أهم البرام المميزة بالجامعة.
3ـ م ظقممديم مممنح دراسممية سممنويا ً بأقسممام اللغممات للطممالب غيممر النمماطقين باللغممة
العربية.
4ـ ظحديث المواق اإللكترونية لبعت الجامعاتا واست راج شمهادات مؤمنمة
غير قابلة للتزوير.
5ـ ظوفير قاعدة بيانات عن الطالب الوافمدينا والتواصمل مم مكتمب الوافمدين
بالجامعة لالطالع على أي مشكلة والعمل على حلها.

( )172المعممرض الممدولي للتعلمميم العممالي بممالمركز الثقممافي المصممري بدولممة
الكويف هالل الةترة من  11ـ  12مايو  .2017ظحمف رعايمة السميد
أ.د /هالد عبد الغةار (وزير التعلميم العمالي والبحمث العلممي) والسميد
أ.د /محمممد الةممارة وزيممر التربيممة والتعلمميم العممالي بدولممة الكويممف.
والتوصممية لممد السممادة راسمماء الجامعممات بضممرورة المشمماركة فممي
المؤظمر بهد ظسمويق البمرام التعليميمة بالجامعمات المصمرية ممن
أجل ج ب الطالب الوافدين.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ م أحممي المجلممس علم ما ً بممالمعرض الممدولي للتعلمميم العممالي بممالمركز الثقممافي
المصممري بدولممة الكويممف هممالل الةتممرة مممن 11ـمم 12مممايو  2017ظحممف
رعاية السيد أ.د /هالد عبمد الغةمار (وزيمر التعلميم العمالي والبحمث العلممي)
والسيد أ.د /محمد الةارة وزير التربية والتعليم بدولة الكويف.
2ـ التوصية لد السادة راسماء الجامعمات بضمرورة المشماركة فمي الممؤظمر
بهممد ظسممويق البممرام التعليميممة بالجامعممات المصممرية مممن أجممل جمم ب
الطالب الوافدين.

( )173كتاب السيد أ.د /وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرفقا ً به الكتاب
المممدوري رقمممم ( )3لسمممنة  2016والصمممادرعن الجهممماز المركمممزي
للتنظمميم واإلدارة بشمممأن وجمموب مراعممماة المواعيممد المقمممررة قانونممما ً
للتجديد لشماغلي الوظمائف القياديمة فمي ضموء مما ظالحمم فمي اآلونمة
األهيمرة ممن أن بعمت الجامعمات ظرسمل المسمتندات ال اصمة بتجديممد
التعيين في الوظائف القيادية من الدرجات (الممتازة ـ العالية ـ مدير
عام) دون مراعاة المدة المنصوص عليها في القمانون رقمم  5لسمنة
 91بشمممأن الوظمممائف المدنيمممة القياديمممة والئحتمممه التنةي يمممة وكممم ل
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القممانون  81لسممنة  2016بشممأن ال دمممة المدنيممةا و رسمماله للسممادة
راسمماء الجامعممات لمراعمماة ظنةي م ممما جمماء بالكتمماب الممدوري المشممار
ليه.
 القرار:

أحممي المجلممس علمما ً بكتمماب السمميد أ.د /وزيممر التعلمميم العممالي والبحممث العلمممي
مرفقممما ً بمممه الكتممماب المممدوري رقمممم ( )3لسمممنة  2016والصمممادرعن الجهممماز
المركممزي للتنظمميم واإلدارة بشممأن وجمموب مراعمماة المواعيممد المقممررة قانون ما ً
للتجديد لشاغلي الوظائف القيادية في ضوء ما ظالحم في اآلونة األهيرة ممن
أن بعت الجامعات ظرسمل المسمتندات ال اصمة بتجديمد التعيمين فمي الوظمائف
القياديممة مممن الممدرجات (الممتممازة ـ العاليممة ـ مممدير عممام) دون مراعمماة المممدة
المنصمموص عليهمما فممي القممانون رقممم  5لسممنة  91بشممأن الوظممائف المدنيممة
القياديممة والئحتممه التنةي يممة وكم ل القممانون  81لسممنة  2016بشممأن ال دمممة
المدنيمةا و رسمماله للسمادة راسمماء الجامعمات لمراعمماة ظنةيم ممما جماء بالكتمماب
الدوري المشار ليه.

( ) 174التقرير المقدم عن ندوة التعليم الطبي التي نظمف ممن قبمل المجلمس
األعلممى للجامعممات بالتعمماون مم المجلممس الثقممافي البريطمماني ولجنممة
القطاع الطبمي والمملكمة المتحمدة بتماريخ  27ـ  28فبرايمر 2017م
والتمممي ركمممزت علمممى درجمممة البكمممالوريوة فمممي الطمممب والجراحمممة
والتدريب في المستشةيات الجامعية.
 القرار:
أحي المجلس علما ً بالتقرير المقدم عن ندوة التعلميم الطبمي التمي نظممف ممن
قبممل المجلممس األعلممى للجامعممات بالتعمماون م م المجلممس الثقممافي البريطمماني
ولجنممة القطمماع الطبممي والمملكممة المتحممدة بتمماريخ 27ـ م 28فبرايممر 2017م
والتممي ركممزت علممى درجممة البكممالوريوة فممي الطممب والجراحممة والتممدريب فممي
المستشةيات الجامعية.

( )175الكتمماب المموارد مممن السمميد أمممين عممام الم ممابرات العامممة بشممأن ورود
معلومممات ظةيممد ظعممرض عممدد مممن طممالب دولممة جنمموب السممودان لممى
العديد من المشاكل في الجامعات المصرية والتي ظتمثل فيما يلي:
1ـ صعوبة الحصول على ظصاريح اإلقامة والمعاملمة غيمر المناسمبة
وظعامل بعت مسئولي الجامعات المصرية معهم باعتبارهم عبئما ً
عليهم.
2ـ ظ صيا معظم طالب جنوب السودان فرع ال رطموم فمي العلموم
االجتماعيممة وهممو ممما ال يحقممق التنميممة اإلقتصممادية واإلجتماعيممة
لكوادر مؤهلة في مجال دعم الثروة الحيوانيمة وعمالج األممراض
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المتوطنة ومشروعات البنية التحتيمة بمدولتهما كم ا عمدم السمما
لهم باستكمال مرحلة الدراسات العليا.
3ـ م غيمماب التممأمين الصممحي ونقمما األممماكن الم صصممة فممي المممدن
الجامعية وشعورهم بالعزلة وعدم حصمولهم علمى مسماعدات ممن
الجامعممممات أو الحكومممممة المصممممرية رغممممم ظممممروفهم االجتماعيممممة
والمادية شديدة الصعوبة.
4ـممم عمممدم وجمممود ظواصمممل ممممن الجهمممات المعنيمممة" الجامعمممات " مممم
ال ريجين من جنوب السودان.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي
ـ أحي المجلس علما ً بالكتاب الوارد من السيد أممين عمام الم مابرات العاممة
بشأن ورود معلوممات ظةيمد ظعمرض عمدد ممن طمالب دولمة جنموب السمودان
لى العديد من المشاكل في الجامعات المصرية.
ـ حالة الموضوع لى اإلدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحمث
العلمي.

( )176مشروع قانون المستشةيات الجامعية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على مشروع قانون المستشةيات الجامعية مم حالتمه
للسيد األستاذ الدكتور /محممد المنشماوي (المستشمار القمانوني لموزير التعلميم
العممالي والبحممث العلمممي) والسمميد أ.د /حسممام عبممد الغةممار ( األمممين المسمماعد
لشئون المستشةيات الجامعية) إلعداد صياغة نهائية لها ظمهيداً إلرساله لى
مجلس الوزراء.

( )177الطعمن المقمدم ممن السميدة أ.د  /عمزة فماروت األسمتاذة بكيمة اآلثمار ـ
جامعمة القماهرة ضمد المرشمحين لمنصمب عميمد كليمة اآلثمار ـ جامعمة
القاهرة.
 القرار:
قرر المجلس حةم الموضوع.
( )178ظوصيات اللجنة العليا لتنظيم أعمال اللجان العلمية بجلسمتها بتماريخ
.2017/3/7
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممى اعتم ماد ظوصمميات اللجنممة العليمما لتنظمميم أعمممال
اللجان العلمية المتضمنة ما يلي:
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1ـم التوصممية لممد السممادة مقممرري اللجممان العلميممة بعممدم اشممترا أحممد السممادة
أعضاء اللجنة العلمية ضمن لجان الةحا الثالثية وفي حالة عمدم ظموافر
الت صما بقمموائم المحكمممين ظقمموم باإلسمتعانة بمحكمممين مت صصممين مممن
هممارج القائمممة بعممد االعتممماد مممن امانممة المجلممس األعلممى للجامعممات م م
التنبيه عليهم بالتقدم على الموق اإللكترونمي للمجلمس األعلمى للجامعمات
لالنضمام للمحكمين.
2ـ في حالمة ظقمدم أحمد أعضماء هيئمة التمدريس بمتظلم اللجنمة العليما بمالمجلس
األعلى للجامعات وأثناء فحا المتظلم قمام بإعمادة التقمدم بأبحماث التعزيمز
لد اللجنة العلمية.
* حةم التظلم المقدم للجنة العليا لتنظيم أعمال اللجان العلميمة واعتبمار كافمة
اإلجراءات التي ظمف أثناء فحا التظلم باللجنمة غيمر ملزممة وذلم نظمراً
لتقدم المتظلم للجنة العلمية بأبحاث التعزيمز (كمسمار أهمر) فمي ذات وقمف
دراسة التظلم ودون بالغ امانة المجلس بم ل ا وال يحمق فمي هم ه الحالمة
بطلممب رجمماع أقدميتممه فممي التعيممين فممي الدرجممة المتقممدم لهمما بنمما ًء علممى
ظوصيات اللجنة العليا أو اللجنة الت صصية ( ن وجمد) وممن ثمم يلغمى كمل
ما يترظب على التظلم من جراءات.
3ـ طلب حمد الجامعمات ال اصمة أو األهليمة أو أحمد المعاهمد العليما ال اصمة
والتي ظ ض لوزارة التعليم العالي ظرقية أحد أعضاء هيئة التمدريس بهما
لدرجممة (أسممتاذ مسمماعدا أسممتاذ) وضممم مممدد شممغله للدرجممة السممابقة علممى
الدرجة المطلوب الترقية عليها من أكثر من مؤسسة ظعليمية أهر .
ظقديم المستندات التالية:ـ
أوالً :المتقدم من الجامعات الغير هاضمعة لقمانون ظنظميم الجامعمات ممن داهمل
جمهورية مصمر العربيمة فيجمب موافقمة مجلمس الجامعمة علمى اإلعتمداد
بمدد ال دمة السابقة للمتقدم للترقية وضمها لمدة هدمته الحالية.
ثانيماً :المتقممدم ممن المعاهممد العليما ال اصممة التابعمة لمموزارة التعلميم العممالي يممتم
التقدم على النحو التالي:ـ
أممـ اعتممماد مجلممس شممئون المعاهممد بمموزارة التعلمميم العممالي علممى اإلعتممداد
بمدد ال دمة السابقة وضمها لمدة ال دمة الحالية.
ب ـ صورة معتمدة من القرارات الوزارية الصادرة بشأن شغله للدرجة
السممابقة علممى الدرجممة المطلمموب الترقيممة عليهمما فممي كممل مؤسسممة
ظعليمية سبق له العمل بها.
ثالثاً :يجب أن ينا ال طاب الموجه ألمانة المجلس بأن المتقدم قمد سمتوفى
شرط قضاء المدة القانونية المتطلبة للتقدم للترقية.
4ـ قواعد التقدم للسادة أعضاء هيئة التدريس للترقية لدرجة (أستاذ مسماعد
ـ أستاذ) من هارج جمهورية مصر العربية كالتالي:ـ
* يتم قبول طلبات السمادة أعضماء هيئمة التمدريس المتقمدمين للترقيمة لدرجمة
(أسممتاذ مسمماعد ـ أسممتاذ) مممن المصممريين المعينممين أو ال م ين سممو يممتم
ظعييمممنهم بعمممد ظ ممماذ جمممراءات الترقيمممة بكمممادر أعضممماء هيئمممة التمممدريس
بالجامعات والمؤسسات العلميمة الحكوميمة الرسممية أو الجامعمات ال اصمة
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واألهلية او المؤسسمات التعليميمة المعتممدة ممن جهمة اإلهتصماص بالدولمة
التابعة لها الجامعة أو المؤسسة التعليمية.
* يممتم احتسمماب المممدد البينيممة الالزمممة للتقممدم للترقيممة مممن ظمماريخ التعيممين فممي
الدرجمة األدنممى بالجامعممة المحمال منهمما أورات المتقممدم وفمي حالممة ذا كانممف
المدة البينية موزعة بين جامعة المتقدم وجامعمات أهمر سمبق العممل بهما
يتعين ظقديم ما يةيد موافقة مجلس الجامعة المعنية على اعتماد هم ه الممدة
واستيةاء المتقدم للمدة البينية الالزمة للتقدم للترقية.
* يمكممن قبممول أورات أعضمماء هيئممة التممدريس المعينممين بالةعممل علممى الدرجممة
األعلى بجامعات همارج جمهوريمة مصمر العربيمة والمراغبين فمي الحصمول
على الترقية على ذات الدرجة ممن همالل اللجمان العلميمة بجمهوريمة مصمر
العربية.
* ظكون االورات والمستندات المقدمة كما يلي:ـ
* هطاب من الجامعة المعنيمة يةيمد حالمة اإلنتماج العلممي لمى اللجنمة العلميمة
الم تصة وموضحا ً به الت صا الدقيق للمتقدم.
* بيان حالة للمتقدم.
* بيان باألبحاث التي يتم فحصها.
* السيرة ال اظية للمتقدم.
على أن ظكون جميم االورات والمسمتندات معتممدة ب ماظم الجامعمة المعنيمة
ووزارة ال ارجية التاب لها الجامعة والمكتب الثقافي المصري بها.
5ـ التوصية لد السادة مقرري اللجان العلمية بانه بالنسمبة الحتسماب نسمب
التميممز العلمممي ظقمموم المكتبممة الرقميممة بإعممداد ظقريممر بنسممب معامممل التممأثير
للمجالت المنشور بها أبحاث المتقدم ومقسمم لمى  Q1AClassوظحسمب
نقمماط البحممث بممـ  15نقطممة وال يممتم ظقييمممه Q1B Class.وظحسممب نقمماط
البحممث بممـ 5ا 13نقطممة وال يممتم ظقييمممه وظقمموم اللجنممة مجتمعممة بمراجعممة
األورات فممي ضمموء ظقريممر المكتبممة الرقميممة ويممتم احتسمماب نسممب التمييممز
العلمي بوصول المتقدم لـ  60نقطة في مجمل نقاط األبحاث.
وك م ا فممي حالممة قيممام اللجنممة العلميممة بإعطمماء المجممالت درجممة " "9أو "
 "10درجممات يمكممن م اطبممة المكتبممة الرقميممة لرفممادة عممن ظقيمميم المجلممة
قبل عطاء الدرجة.

( )180قانون ظنظيم الجامعات الجديد.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ م ظوزي م المسممودة المبدئيممة للمممواد المممراد ظعممديلها بالقممانون علممى السممادة
راسمماء الجامعممات لتشممكيل لجنممة استشممارية بكممل جامعممة لالطممالع علممى
المسودة المبدئية بإشرا راساء الجامعات.
2ـم عقممد عممدة ورش عمممل لراسمماء الجامعممات هممالل الشممهور الثالثممة القادمممة
لعرض ظةاصميل القمانون واالظةمات علمى صمياغة ممواده الم تلةمةا ويعقمب
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ذل طر القانون للنقاش العمام داهمل الجامعمات والحموار المجتمعمي قبمل
قراره نهائيا ً من المجلس األعلى للجامعاتا و حالته لمجلس الوزراء.

( )181كيةيممة التعمماون بممين الجامعممات والهيئممة العامممة لمحممو األميممة وظعلمميم
الكبار للمساهمة في محو األمية بالمحافظات الم تلةة.
ناقش السيد األستاذ المدكتور /هالمد عبمد الغةمار وزيمر التعلميم العمالي
والبحممث العلمممي والسممادة أعضمماء المجلممس ظةاصمميل التعمماون بممين
الجامعات والهيئة العاممة لمحمو األميمة وظعلميم الكبمار للمسماهمة فمي
محو األميمة بالمحافظمات الم تلةمة فمي محيطهما الجغرافمي فمي طمار
جهود المشاركة المجتمعية للجامعات.
 القرار:
قرر المجلس أن يقوم السادة راسماء الجامعمات بتقمديم ظقريمر ظةصميلي حمول
جهود الجامعات ونتائ ظعاونها م الهيئة العامة لمحو األمية وظعليم الكبمارا
وأعممداد المممواطنين الم ين ظممم محممو أميممتهم مممن هممالل الجامعممات هممالل الةتممرة
الماضية.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د /أشر

محمود حاظم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /حسام عبد الغةار

