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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )635بتاري (2015 / 9 / 12م)
( )1كتما السميد  /وزيمر الماليمة بشمنن اسمتثناء الجامعمات المصمرية وأمانممة
المجلس األعلى للجامعات من أحكام المادة رقم ( )14ممن قمرار رئميس
الجمهورية بالقانون رقم ( )32لسنة  2015فيما لضمنتها ممن أيلولمة
نسممبة  %25مممن أرصممدة الفمموائض المرحلممة للهيئممات العامممة الخدميممة
واالقتصممادية القوميممة فممي  2015 / 6 / 30لمممرة واحممدة إلممي الخزانممة
العامة للدولة.
 القرار:
أحممي المجلممس علم ما ً بكتمما السمميد  /وزيممر الماليممة بشممنن اسممتثناء الجامعممات
المصممرية وأمانممة المجلممس األعلممى للجامعممات مممن أحكممام المممادة رقممم ( )14مممن
قرار رئميس الجمهوريمة بالقمانون رقمم ( )32لسمنة  2015فيمما لضممنتها ممن
أيلولممة نسممبة  %25مممن أرصممدة الفمموائض المرحلممة للهيئممات العامممة الخدميممة
واالقتصممادية القوميممة فممي  2015 / 6 / 30لمممرة واحممدة إلممي الخزانممة العامممة
للدولة والمتضمن أن الجامعات المصرية وأمانمة المجلمس األعلمى للجامعمات ال
يقعممما ضممممن الجهمممات المخاطبمممة بنحكمممام الممممادة رقمممم ( )14ممممن قمممرار رئممميس
الجمهورية رقم ( )32لسنة .2015

( )2لرشيح السادة أعضاء المجلمس األعلمى للجامعمات متحمدثا ً رسمميا ً باسمم
المجلس األعلى للجامعات.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي اختيار السيد األستاذ الدكتور  /أشرف محمود حالم
(أمين المجلس األعلى للجامعات) ليكون متحمدثا ً رسمميا ً باسمم المجلمس األعلمى
للجامعات.

( )3المصادقة علي محضر اجتماع المجلمس األعلمى للجامعمات الجلسمة رقمم
 634بتاري .2015 / 8 / 16
 القرار:
المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسمة رقمم ()634
بتمماري  2015 / 8 / 16وذلممب بعممد لجميممد البنممد ثالث ما ً مممن القممرار رقممم ()45
والإلي ينص علي لفويض السيد األسمتاذ المدكتور وزيمر التعلميم العمالي ورئميس
المجلس األعلمى للجامعمات فمي النظمر فمي حماالت التحمويالت العتبمارات قوميمة
وذلب بنا ًء علي طلب السيد أ.د  /وزيمر التعلميم العمالي ورئميس المجلمس األعلمى
للجامعات.
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( )9اقتمرا جامعممة القمماهرة بشممنن إصمدار الئحممة برنممامم التمممريض المكثممف
لخريجمممي الجامعمممات للحصمممول علمممي درجمممة البكمممالوريوس فمممي علممموم
التمريض بنظام الساعات المعتمدة بكلية التمريض بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
1ـ الئحمة برنمامم التممريض المكثمف لخريجمي الجامعمات للحصمول علمي درجمة
البكالوريوس في علوم التمريض بنظام الساعات المعتمدة بكلية التممريض ـ
جامعة القاهرة.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هإلا الشنن.

( )10اقتممرا جامعممة القمماهرة علممي لجديممد إنشمماء صممندوق مجمممع قاعممات
امتحانات بالجامعة.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لجديممد إنشمماء صممندوق مجمممع قاعممات امتحانممات
بجامعة القاهرة.

( )11اقترا جامعمة القماهرة إنشماء دبلموم الفلسمفة السياسمية بنظمام التعلميم
المفتو بكلية اآلدا بالجامعة ومشروع الالئحمة الدراسمية المقترحمة
له.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضموع إلمي السميد األسمتاذ المدكتور  /أممين السميد أحممد
لطفي رئيس جامعة بني سويف (ورئيس لجنة المشكلة لدراسة أوضاع التعلميم
المفتو ) للدراسة والخاذ الالزم.

( )12اقتممرا جامعممة القمماهرة إنشمماء مركممز التحكمميم واالستشممارات (كوحممدة
ذات طابع خاص) بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلمس الموافقمة علمي إنشماء مركمز التحكميم واالستشمارات (كوحمدة ذات
طابع خاص) لابع لجامعة القاهرة.

( )13اقترا جامعمة القماهرة بشمنن لرييمر مسممي كليمة ريماا األطفمال إلمي
كلية التربية للطفولة المبكرة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
1ـ لريير مسمي كلية رياا األطفال ـ جامعة القاهرة إلي كلية التربية للطفولة
المبكرة ـ جامعة القاهرة.
2ـ إلخاذ االجراءات التشريعية الالزمة في هإلا الشنن.
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( )14اقتممرا جامعممة القمماهرة بشممنن الموافقممة علممي إنشمماء قسممم لمممريض
المسنين (مرحلة البكالوريوس) بكلية التمريض بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
1ـ الالئحة الجديدة المعدلة متضمنة إنشاء قسم لمريض المسنين (مرحلة
البكالوريوس) فق بنظام الساعات المعتمدة( ،وقسم لعليم التمريض) وذلب
علي النحو المبين بمإلكرة الجامعة.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هإلا الشنن.

( )22اقترا جامعمة مدينمة السمادات رفمع لوصميات الملتقمي الثالمم لممديري
مراكمممز ضممممان الجمممودة بالجامعمممات المصمممرية إلمممي المجلمممس األعلمممى
للجامعات.
 القرار:
أحي المجلمس علمما ً بماقترا جامعمة مدينمة السمادات بتوصميات الملتقمي الثالمم
لمديري مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية وهي:
1ـ اعتماد الئحمة ماليمة وإداريمة موحمدة لمراكمز ضممان الجمودة بالجامعمات ممن
السيد أ.د  /وزير التعليم العالي والمجلس األعلى للجامعات ووزارة المالية.
2ـ م إعممداد اسممتمارة مشممروع لتنهي م الجامعممات لالعتممماد مممن الهيئممة القوميممة
لضمان جودة التعليم واالعتماد.
3ـم إنشمماء مجلممس السممادة مممديري مراكممز ضمممان الجممودة بالجامعممات المصممرية
برئاسمممة السممميد أ.د  /وزيمممر التعلممميم العمممالي أسممموة بمجلمممس ممممديري وحمممدات
التخطممي االسممتراليجي بالجامعممات المصممرية وذلممب لضمممان اسممتمرارية عقممد
االجتماعممات (ربممع سممنوية) لتبممادل الخبممرات ومناقش مة المسممتجدات المتعلقممة
بضمان الجودة في التعليم العالي.

( )33برولوكول لعماون مشمترك بمين وزارة التعلميم العمالي والهيئمة العربيمة
للتصنيع.
 القرار:
أحممي المجلمممس علمممما ً ببرولوكممول لعممماون مشمممترك بممين وزارة التعلممميم العمممالي
والهيئة العربية للتصنيع.

( )36اقترا لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بشنن ضم أعضاء للجنة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ضم ك من:
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أ.د  /حمدي حسن أبو العنين عميد كلية اإلعالم جامعة مصر الدولية
أستاذ بكلية اإلعالم جامعة القاهرة
أ.د  /هشام عطية
إلي عضوية لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية وذلب نظراً الستقالة السيد أ.د /
حسن عماد مكاوي واعتإلار السيدة أ.د  /نجوي كام .

( )37الكتا المحول من مكتب السيد األستاذ المدكتور  /وزيمر لتعلميم العمالي
إلي أمانة المجلس األعلي للجامعات متضممنا ً لقمدم دار نشمر مماكميالن
إيجيبممت بوبليشممرز ليمتممد ممثمم ممماكميالن للتعلمميم بالمملكممة المتحممدة
بعممرا لممدريس اللرممة اإلنجليزيممة فممي المعاهممد والكليممات بالجامعممات
المصرية.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي رأي لجنممة قطمماع اآلدا حيممم أنهمما لرحممب بصممفة
مبدأية علي اقتمرا دار نشمر مماكميالن ايجيبمت بوبليشمرز علمي أن يمتم لشمكي
لجنة متخصصة من كبار األسالإلة في اللرة اإلنجليزية لعقمد اجتمماع ممع ممثلمي
دار نشر ماكميالن لمناقشة المقترحات للسلسملة التعليميمة المقترحمة  ،علمي أن
لكون اللجنة من السادة.
الدرجة
االسم
أ.د  /أسامة عبد الفتا مدني عميد كلية اآلدا جامعة المنوفية
وكي كلية األلسن جامعة عين شمس
أ.د  /ليلي جالل رزق
رئيس قسم اللرة اإلنجليزية بكلية اآلدا جامعة
أ.د  /عال محمد حافظ
القاهرة
رئيس قسم اللرة اإلنجليزية بكلية اآلدا جامعة
أ.د  /سحر حمودة
اإلسكندرية

( ) 38اقترا لجنة قطاع السياحة والفنادق بشنن لشكي اللجنة التخطيطية.
 القرار:
قمرر المجلممس الموافقمة علممي ضممم السميد األسممتاذ  /عمممرو عمادل صممدقي رئمميس
مجلممس إدارة شممركة كرليممف للسممياحة عضممواً للجنممة التخطممي لقطمماع السممياحة
والفنادق بمدال ممن السميد األسمتاذ  /نمور بكمر ـ رئميس الشمركة القابضمة لألزيماء
الحديثة وعضو اللجنمة التخطيطيمة وذلمب نظمراً لسمفر سميادله بالخمارج (إعمارة
خارج الوطن).

( )44كتا جامعة القاهرة بشنن لصويب الخطن المطبعي الوارد فمي عنموان
القممرار  :المموزاري الخمماص بممالالئحتين الممداخلتين الصممادرلين بممالقرار
المموزاري رقممم ( )1570بتمماري  2009 / 7 / 15والقممرار المموزاري
رقممممم ( )4774بتمممماري  2012 / 10 / 23وكممممإللب إجممممراء بعمممممض
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التعمممديالت علمممي الالئحمممة الداخليممممة الصمممادرة عمممام ( 2009مرحلممممة
الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي لصويب الخطمن المطبعمي الموارد فمي عنموان القمرار
الوزاري الخاص بالالئحتين الصادرلين بالقرار الوزاري رقم ( )1570بتماري
 2009 / 7 / 15والقرار الوزاري رقمم ( )4774بتماري 2012 / 10 / 23
وكممإللب إجممراء بعممض التعممديالت علممي الالئحممة الداخليممة الصممادرة عممام 2009
(مرحلة الدراسات العليا) بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب جامعمة القماهرة،
وذلب علي النحو المبين بمإلكرة الجامعة.

( )46كتا جامعة القاهرة بشنن المتضمن موافقة مجلس الجامعة علي ضم
وحمممدة لشمممخيص أممممراا المممدواجن إلمممي مركمممز التحاليممم والدراسمممات
التطبيقية وحدة ذات طمابع خماص لمابع لكليمة الطمب البيطمري ـ جامعمة
القاهرة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقمة علمي ضمم وحمدة لشمخيص أممراا المدواجن إلمي مركمز
التحالي والدراسات التطبيقية وحدة ذات طابع خاص لابع لكلية الطب البيطري
ـ جامعة القاهرة.

( )49النظر فمي أعمداد طمال الثانويمة العاممة المصمرية المإلين لمم لرشميحهم
لكليممات الجامعممات الحكوميممة للمرحلممة األولممي والثانيممة للعممام الجممامعي
 2016 / 2015ونتيجة التحويالت االلكترونية للمرحلتين عن طريق
التنسيق اإللكتروني.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي نتيجممة التحممويالت االلكترونيممة لطممال الثانويممة
العامة المصرية عام  2015والمرشحين لكليات الجامعات الحكومية المصمرية
للممممرحلتين األولمممى والثانيمممة للعمممام الجمممامعي  2016 / 2015حرصممما ً علمممي
مصلحة الطال ولقليالً إلغترابهم.

( )50النظممر فممي موضمموع لقممدم بعممض طممال الشممهادة الثانويممة الليبيممة عممام
 2015لمكتب التنسيق بصورة ضموئية معتممدة ممن الشمهادة بمدعوي
لنخر صدور الشهادات األصلية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقمة علمي لقمدم طمال الشمهادة الثانويمة الليبيمة عمام 2015
لمكتب التنسميق بصمورة ضموئية معتممدة ممن الشمهادة لحمين صمدور الشمهادات
األصملية وبمنفس الطريقممة المتبعمة فمي العممام الماضمي فمي ضمموء قمرار المجلممس
األعلى للجامعات بتاري  2014 / 8 / 23الصادر في هإلا الشنن.
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( )51النظممر فممي موضمموع لقممدم بعممض طممال الشممهادات الثانويممة العربيممة
المعادلممة لمكتممب التنسمميق بشممهادات أصمملية معتمممدة ومممدون بهمما بممدل
لالف أو فاقد.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ الموافقة علي قبول مكتب التنسيق الشهادات الثانوية العربية المعادلة
األصلية المعتمدة والمدون بها بدل لالف أو فاقد مع التحقق من صحة
الشهادة وأنها أصلية.
2ـ عدم قبول الشهادات الثانوية المعادلة بصورة طبق األص .

( )52النظر في موضوع لقدم بعض طال الشهادات الثانويمة المعادلمة عمام
 2015لمكتممب التنسمميق بشممهادات حممافر رياضممي بعممد إعممالن نتيجممة
الثانويمممة العاممممة المصمممرية ورغبمممتهم فمممي االعتمممداد بهمممإلج الشمممهادات
وإضافة درجالها للمجموع االعتباري.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علمي قبمول شمهادات الحمافر الرياضمي لطمال الشمهادات
الثانويمممة المعادلمممة عمممام  2015الصمممادرة بعمممد إعمممالن نتيجمممة الثانويمممة العاممممة
المصممرية بشممرط أن لكممون معتمممدة مممن السمميد األسممتاذ الممدكتور وزيممر التربيممة
والتعليم.

( ) 53النظمممر فمممي موضممموع لقمممدم بعمممض الطمممال الحاصممملين علمممي الثانويمممة
األمريكية عمام  2015لمكتمب التنسميق بنتمائم امتحانمات  SATخمالل
دراستهم الصف الحادي عشر غير مدرجة بالنتمائم المواردة ممن هيئمة
 College Boardللتنسيق اإللكتروني.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي قبول نتائم امتحانمات  SATالحاصم عليهما طمال
الثانويممة األمريكيممة عممام  2015خممالل دراسممتهم للصممف الحممادي عشممر وغيممر
مدرجة بالنتائم الواردة من هيئة  College Boardللتنسيق االلكترونمي همإلا
العمممام  2016 / 2015فقممم ممممع إحضمممار مممما يفيمممد صمممحتها ممممن خمممالل هيئمممة
 College Boardولحقق مكتمب التنسميق ممن ذلمب ،ممع قيمام مكتمب التنسميق
بالتنسمميق مممع هيئممة  College Boardإلدراج كافممة نتممائم امتحانممات SAT
التي يؤديها طال الثانوية األمريكية خمالل الصمفين الدراسميين (الحمادي عشمر
والثاني عشر) علي موقع التنسيق اإللكتروني.
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( )54النظر في موضوع لقمدم بعمض طمال الثانويمة األمريكيمة عمام 2015
لمكتب التنسيق بنتائم امتحانات  SATومدرجة بالنتمائم المواردة ممن
هيئممة  College Boardللتنسمميق االلكترونممي بحسممابين مختلفممين
لنتائم امتحانات  SATلنفس الطالب.
 القرار:
قرر المجلمس الموافقمة علمي االعتمداد بنتمائم امتحانمات  SATلطمال الثانويمة
األمريكية عام  2015وفقا ً لألرقام الكودية للطال سواء للطالب حسما واحمد
أو حسممابين والممواردة مممن هيئممة  College Boardللتنسمميق االلكترونممي هممإلا
العمممام  2016 / 2015ممممع لقمممديم الطالمممب مممما يثبمممت أنمممه صممماحب الحسمممابين
المختلفين لنتائم امتحانات  SATولحقق مكتب التنسيق من ذلب.

( ) 55النظممر فممي استفسممار مكتممب التنسمميق بشممنن اإلفممادة عممن كيفيممة لنسمميق
الطممال الحاصمملين علممي دبلمموم المعاهممد الفنيممة للتمممريض عممام 2014
(الدور الثاني) عند قبولهم بكليات التمريض بالجامعمات المصمرية فمي
العام الجامعي .2016 / 2015
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لرشمميح الطممال الحاصمملين علممي دبلمموم المعاهممد
الفنية للتمريض عام  ( 2014الدور الثماني) عمن طريمق مكتمب التنسميق يمدويا ً
وضمن األعداد المقرر قبولها فمي العمام الجمامعي 2016 / 2015علمي أن يمتم
لرشمميحهم إقليمي ما ً والسممما لهممم بممنداء اختبممارات القممدرات المطلوبممة فممي عممام
الترشممح ووفقمما ً لءجممراءات التنظيميممة التممي يتخممإلها مكتممب التنسمميق فممي هممإلا
الشنن.

( )56النظر في استفسار مكتب التنسيق بشنن مدى إمكانيمة قبمول الطالبمة /
دارين أدهم أحمد عباس الحاصلة علي الثانوية األمريكية عام 2015
بدراسممة عممامين فق م علممي النظممام األمريكممي (الحممادي عشممر والثمماني
عشر) ودرست الصف العاشر علي النظام الكندي.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي لقمدم الطالبمة  /داريمن أدهمم أحممد عبماس الحاصملة
علممي الثانويممة األمريكيممة عممام  2015بنوراقهمما إلممي مكتممب التنسمميق بدراسممة
عامين فق علي النظام األمريكي (الحادي عشر والثاني عشر) واستثنائها ممن
دراسممة الصممف العاشممر علممي النظممام األمريكممي مممع التنكممد مممن اسممتيفائها لكافممة
متطلبات قبول حملة الثانويمة األمريكيمة بالجامعمات الحكوميمة المصمرية ،وذلمب
في ضوء قرار المجلس األعلمى للجامعمات بتماري  2014 / 10 / 14الصمادر
في هإلا الشنن.
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( )57النظر في استفسار مكتب التنسيق بشنن مدى إمكانيمة قبمول الطالبمة /
سممية حسمن عبمد العمال محمممد الحاصملة علمي الثانويمة األمريكيمة عممام
 2015بدراسممة عممامين فقمم علممي النظممام األمريكممي (الحممادي عشممر
والثاني عشر) ودرست الصف األول الثانوي علي النظام المصري.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لقممدم الطالبممة  /سمممية حسممن عبممد العممال محمممد
الحاصمملة علممي الثانويممة األمريكيممة عممام  2015بنوراقهمما إلممي مكتممب التنسمميق
بدراسممة عممامين فقمم علممي النظممام األمريكممي (الحممادي عشممر والثمماني عشممر)
واسممتثنائها مممن دراسممة الصممف العاشممر علممي النظممام األمريكممي مممع التنكممد مممن
استيفائها لكافمة متطلبمات قبمول حملمة الثانويمة األمريكيمة بالجامعمات الحكوميمة
المصرية ،وذلب في ضوء قرار المجلس األعلمى للجامعمات بتماري / 10 / 14
 2014الصادر في هإلا الشنن.

( )58النظر في استفسار مكتب التنسيق بشنن مدى إمكانيمة قبمول الطالبمة /
انجممي مجممدي ولمميم لبيممب الحاصمملة علممي الثانويممة الكنديممة عممام 2015
بدراسة عامين فق علي النظام الكندي (الحادي عشر والثماني عشمر)
ودرست الصف العاشر علي النظام المصري.
 القرار:
قمرر المجلمس الموافقمة علمي لقمدم الطالبمة  /انجمي مجمدي ولميم لبيمب الحاصمملة
علي الثانوية الكندية عام  2015بنوراقها إلي مكتمب التنسميق بدراسمة عمامين
فق علي النظام الكندي (الحمادي عشمر والثماني عشمر) واسمتثنائها ممن دراسمة
الصف العاشر علي النظام الكندي مع التنكد من استيفائها لكافة متطلبمات قبمول
حملممة الثانويممة الكنديممة بالجامعممات الحكوميممة المصممرية ،وذلممب فممي ضمموء قممرار
المجلس األعلى للجامعات بتاري  2014 / 10 / 14الصادر في هإلا الشنن.

( )59النظر في موضوع لقدم بعض طال الشهادات الثانويمة المعادلمة عمام
 2015لمكتب التنسيق باثبات ما يفيد إقاممة الطالمب بالدولمة الحاصم
منهمما علممي الشممهادة الثانويممة دون إقامممة ولممي األمممر ،ومممدى االكتفمماء
بشهادة التحركات بديال عن جواز السفر للطالب.
 القرار:
قمرر المجلممس الموافقممة علممي لقممدم الطممال الحاصمملين علممي الشممهادات الثانويممة
المعادلة عام  2015لمكتب التنسيق واالكتفاء بتقديم ما يفيد اإلقاممة الشمرعية
للطالب بالدولة الحاص منها علمي الشمهادة الثانويمة خمالل فتمرة الدراسمة (ممن
خممالل لقممديم إقامممة فعليممة موثقممة أو جممواز سممفر موضممحا ً بممه لممواري الممدخول
والخروج أو شهادة لحركات بها لواري الدخول والخمروج أو شمهادة لحركمات
بهمما لممواري الممدخول والخممروج ،وذلممب فممي ضمموء رأي السمميد أ.د  /المستشممار
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القانوني لوزير التعليم العالي ،مع التنكمد ممن اسمتيفائهم لكافمة متطلبمات القبمول
بالجامعات الحكومية المصرية.

( )61النظر في االلتماس المقدم من الطالبة  /أميرة محسن محممد مطماوع ـ
الحاصلة علي الثانوية العامة المصرية عام  2015ـ بشنن النظمر فمي
ممممدى إمكانيمممة لحويلهممما ممممن كليمممة الدراسمممات االقتصمممادية والعلمممموم
السياسية جامعة القاهرة وذلب إلقامتها رفق أسرلها بالقاهرة.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة القماهرة
للنظر.

( )62النظر في االلمماس المقمدم ممن الطالمب  /محممد السميد ـ الحاصم علمي
دبلممموم فنمممي فممموق متوسممم (شمممعبة لكنولوجيممما المصممماعد) ممممن مركمممز
التكنولوجيا المتميز التابع لمصلحة الكفاية االنتاجية والتدريب المهني
بمموزارة الصممناعة والتجممارة الخارجيممة عممام  2015والمعممادل بممدبلوم
المعاهد الفنية الصناعية التابعة لوزارة التعلميم العمالي لخصمص (رالت
كهربيممة) ـ بشممنن السممما لممه بالتقممدم المتحانممات المسممابقة المركزيممة
لاللتحاق باحدى كليات الهندسة.
 القرار:
قرر المجلس السما للطال الحاصملين علمي دبلموم فنمي فموق متوسم (شمعبة
لكنولوجيمما المصمماعد) مممن مركممز التكنولوجيمما المتميممز التممابع لمصمملحة الكفايممة
االنتاجيممة والتممدريب المهنممي بمموزارة الصممناعة والتجممارة الخارجيممة والمعممادل
بدبلوم المعاهد الفنيمة الصمناعية التابعمة لموزارة التعلميم العمالي لخصمص (رالت
كهربيمممة) ـ بالتقمممدم المتحانمممات المسمممابقة المركزيمممة لاللتحممماق باحمممدي كليمممات
الهندسة حسب القواعد والشروط المطلوبة.

( )63النظممر فممي كتمما السمميد أ.د /المستشممار الثقممافي المصممري بكنممدا بشممنن
الطالبممة  /ألمميس عمماطف عبممد العزيممز زكممي ـ الحاصمملة علممي الثانويممة
الكنديممة مممن إقلمميم كيبممب عممام  2015ـ ورغبتهمما ف مي احتسمما مممادلي
األحيمماء فممي المسممتويين العممادي والمتقممدم اللتممان درسممتهما فممي الصممف
الثمماني عشممر الكنممدي ( )one Cegepلاللتحمماق باحممدى كليممات الطممب
بالجامعات المصرية.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لقممدم الطالبممة  /ألمميس عمماطف عبممد العزيممز زكممي
الحاصلة علي الثانوية الكندية من إقليم كيبمب عمام  2015بنوراقهما إلمي مكتمب
لنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لاللتحاق باحدى كليمات الجامعمات المصمرية
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(ومنهمما كليممات القطاعممات الطبيممة) مممع احتسمما مممادلي األحيمماء التممي درسممتهما
الطالبة في الصف الثاني عشر الكندي ( )One Cegepعلي النحو التالي:
ـ مادة  Physiologie Du Vivantكمادة األحياء في المستوي العادي.
ـ م مممادة  Evolution et Diversite Du Vivantكمممادة األحيمماء فممي
المستوي المتقدم.
وذلب مع لنكد مكتب التنسميق ممن اسمتيفائها لكافمة متطلبمات القبمول بالجامعمات
المصرية.

( )65النظر في كتما السميد أ /.رئميس قطماع التعلميم بموزارة التعلميم العمالي
بشممنن لضممرر الطممال الحاصمملين علممي الثانويممة الفنيممة الفندقيممة نظممام
المممثالن سمممنوات عمممام  2015ممممن عمممدم قبمممولهم بكليمممات الجامعمممات
الحكومية أسوة بما لم في العام الماضي.
 القرار:
التنكيممد علممي قممرارات المجلممس األعلممى للجامعممات الصممادرة بتمماري / 7 / 13
 2015 / 8 / 16 ، 2015بشنن نظام قبول الطمال الحاصملين علمي الشمهادة
الثانوية الفندقية نظام الثالن سنوات بالجامعمات والمعاهمد المصمرية فمي ضموء
مممما ورد ممممن وزارة التعلممميم الفنمممي والتمممدريب ولجنمممة قطممماع كليمممات السمممياحة
والفنادق.

( ) 66النظر في كتما السميد أ /.رئميس قطماع التعلميم بموزارة التعلميم العمالي
بشنن الطالبة  /نانسي عمادل محممد الحاصملة علمي الثانويمة األمريكيمة
عام  2015بتسلس دراسي  11سنة دراسمية فقم والتمي لرغمب فمي
اسممتثنائها مممن شممرط التسلس م الدراسممي المطلممو للقبممول بالجامعممات
المصرية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ التنكيد علي قرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة بشنن قواعد القبول
بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016. / 2015
2ـ إحالة موضوع التسلس الدراسي في الشهادة الثانوية األمريكية الحاصلة
عليها الطالبة  /نانسي عادل محمد عام  2015إلي وزارة التربية والتعليم
لالختصاص.

( )67النظممر فممي كتممب السمميد أ /.رئمميس قطمماع التعلمميم بمموزارة التعلمميم العممالي
بشممنن االلتماسممات المقدمممة مممن بعممض الطممال ذوي اإلعاقممة الإلهنيممة
ويرغبون في التحوي والقبول بكلية اآلدا جامعة القاهرة.
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 القرار:
قممرر المجلممس إحالممة الموضمموع إلممي السمميد األسممتاذ الممدكتور  /رئمميس جامعممة
القاهرة للنظر في لحوي وقبول ك من:
1ـ لحوي الطالبة  /حسناء مسعد عبود طه إسماعي من كلية البنات ردا
جامعة عين شمس إلي كلية اآلدا جامعة القاهرة.
2ـ لحوي الطالبة  /رانيا محمد محمود أبو الوفا من كلية البنات ردا انتسا
موجه جامعة عين شمس إلي كلية اآلدا جامعة القاهرة.
3ـ لحوي الطالبة  /ريه صفوت حسين علي من كلية اآلدا جامعة جنو
الوادي إلي كلية اآلدا جامعة القاهرة.
4ـ لحوي الطالبة  /لمياء أسامة أحمد زكي من كلية اآلدا جامعة عين شمس
إلي كلية اآلدا جامعة القاهرة.
5ـ قبول الطالبة  /أالء أسامة وجدي محمد بكلية اآلدا جامعة القاهرة.
وذلب في ضوء حالتهم المرضية.

( ) 71النظممر فممي كتمما السمميد اللممواء  /محممافظ جنممو سمميناء بشممنن اسممتثناء
الطال أبناء المحافظة المتفوقين في الثانوية العامة عمام  2015ممن
قواعممد التوزيممع الجررافممي وإلاحممة الفرصممة لهممم للتقممدم لكافممة جامعممات
الجمهوريممة (القمماهرة ـ عممين شمممس ـ اإلسممكندرية) طبق ما ً للمجممموع
الحاصلين عليه.
 القرار:
قمممرر المجلمممس إحالمممة الموضممموع إلمممي السمممادة ررسممماء الجامعمممات للنظمممر فمممي
الموضوع في ضموء قمرار المجلمس األعلمى للجامعمات الصمادر بجلسمته بتماري
 2015 / 8 / 16بشنن الطال أبناء المحافظات النائية.

( )74النظر فمي كتما المجلمس الثقمافي البريطماني بالقماهرة بشمنن ممد فتمرة
قبممول الشممهادات الثانويممة اإلنجليزيممة بمكتممب التنسمميق لتممنخر صممدور
الشهادات حتى الخامس من سبتمبر .2015
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد  /رئميس قطماع التعلميم بموزارة التعلميم
العالي والمشرف العام علي لنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لالختصاص.

( )77النظر في استفسار مكتب التنسيق بشنن مدى إمكانيمة قبمول الطالبمة /
رية هللا خالد عبد العظيم مشالي الحاصلة علي الثانويمة األمريكيمة عمام
 2015مممن أمريكمما بدراسممة الصممف الثمماني عشممر فقمم علممي النظممام
األمريكمممي ودرسمممت الصمممفين األول والثممماني الثانويمممة) علمممي النظمممام
المصممري لرفقتهمما لوالممدلها خممالل فتممرة إيفادهمما فممي مهمممة علميممة مممن
جامعة دمنهور.
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 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لقممدم الطالبممة  /ريممه هللا خالممد عبممد العظمميم مشممالي
الحاصمملة علممي الثانويممة األمريكيممة عممام  2015بنوراقهمما إلممي مكتممب التنسمميق
بدراسة الصف الثاني عشر فق علي النظام األمريكي نظراً لكونها كانت برفقمة
والدلها الموفدة من جامعة دمنهور ألمريكا فمي مهممة علميمة بقمرار ممن السميد
أ.د  /رئمميس الجامعممة ،مممع التنكممد مممن اسممتيفائها لكافممة متطلبممات قبممول حملممة
الثانوية األمريكية بالجامعات الحكومية المصرية ،وذلب في ضوء مما لمم قبولمه
من حاالت مثيلة من قب طبقا ً لقرارات المجلس األعلى للجامعات بتماري / 29
 2013 / 10 / 24 ، 2012 / 11 / 10 ،2007 / 9الصادر في هإلا الشنن.

( )78النظر في استفسار مكتب التنسيق بشنن مدى إمكانيمة قبمول الطالبمة /
ياسمين مختار سعد عبد الجواد الحاصلة علي الثانوية األمريكيمة عمام
 2015بدراسمممة الصمممفين (الحمممادي عشمممر والثممماني عشمممر) بمدرسمممة
معتمممدة بالمملكممة العربيممة السممعودية وفق ما ً للنظممام األمريكممي ودرسممت
الصف العاشر بمدرسة بالمملكة العربيمة السمعودية غيمر معتممدة وفقما ً
للنظام األمريكي.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لقممدم الطالبممة  /ياسمممين مختممار سممعد عبممد الجممواد
الحاصمملة علممي الثانويممة األمريكيممة عممام  2015بنوراقهمما إلممي مكتممب التنسمميق
بدراسممة الصممفين (الحممادى عشممر والثمماني عشممر) بمدرسممة بالمملكممة العربيممة
السعودية معتمدة وفقا ً للنظام األمريكمي واسمتثنائها ممن دراسمة الصمف العاشمر
علي النظام األمريكي الإلي درسته بمدرسة غير معتمدة وفقا ً للنظمام األمريكمي،
ممممع التنكمممد ممممن اسمممتيفائها لكافمممة متطلبمممات قبمممول حملمممة الثانويمممة األمريكيمممة
بالجامعات الحكومية المصرية،وذلب في ضوء قرار المجلس األعلمى للجامعمات
بتاري  2014 / 10 / 14الصادر في هإلا الشنن.

( )79النظممر فممي كتمما السمميد األس متاذ الممدكتور وزيممر التعلمميم العممالي بشممنن
التقريممر المموارد مممن السمميدة د /.نمموران عبممد الحميممد المممدير التنفيممإلي
لشعبة المرصد بررا لوضيح احتياجات المنماطق اإلقليميمة المختلفمة
بالجمهورية من التخصصات المختلفة وذلب ألخمإلها فمي االعتبمار عنمد
إنشمماء أقسممام أو بممرامم أكاديميممة جديممدة أو إنشمماء أقسممام أو بممرامم
أكاديمية جديدة أو إنشاء كليات أو معاهد عليا جديدة.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع علي السمادة ررسماء الجامعمات للنظمر والدراسمة
عنممد إنشمماء أقسممام أو بممرامم أكاديميممة جديممدة أو إنشمماء كليممات أو معاهممد عليمما
جديدة.
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( )80النظر في استفسار مكتب التنسيق بشنن مدى إمكانيمة احتسما لقمدير
 DIالحاص عليه الطالب  /حسين إبراهيم محمد حسانين في الشهادة
الثانويممة األيرلنديممة الحاصمم عليهمما عممام  2015كتقممدير نجمما وفقمما ً
لمفتا الدرجات الوارد بالشهادة والمإلي يتمراو ممن  %50ألقم ممن
 %55أم يطبق بشننه مفتا الدرجات في شهادة الثانويمة اإلنجليزيمة
التي لعتبر لقدير  Dفي مواد المستوي العادي لقدير رسو .
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي احتسمما المجممموع االعتبمماري للشممهادة الثانويممة
األيرلندية الحاص عليها الطالب  /حسين إبمراهيم محممد حسمانين علمي أسماس
لقممديرات المممواد الدراسممية المممإلكورة بالشممهادة وفق ما ً لمفتمما الممدرجات المموارد
بالشهادة واعتبار لقدير  DIوالإلي لتراو نسبته ممن  %50ألقم ممن %55
لقممدير نجمما وذلممب فممي ضمموء الخطمما المرفممق مممن المدرسممة المانحممة للشممهادة
والمعتمد من جهات االعتماد األيرلندية والمصمرية والمتضممن حصمول الطالمب
علي الشهادة الثانوية النهائية والتي لؤهله للقبول بالجامعات األيرلندية ،وذلب
لطبيقا ً لقرار المجلس األعلمي للجامعمات الصمادر بتماري  2004 / 8 / 22فمي
هإلا الشنن والمتضمن حسا المجموع االعتبماري للشمهادات الثانويمة المعادلمة
الممواردة بمممدلي مكتمممب التنسممميق وقبولهممما بالجامعمممات المصمممرية بمممنفس طريقمممة
حسابها وقبولها بجامعات الدولة المانحة.

( )81النظر في موضوع التحوي االلكتروني لطال لنسيق المرحلمة الثالثمة
واستفسممار طممال المممرحلتين األولممى والثانيممة الممإلين لممم يسممتفيدوا مممن
التحويالت السابقة أو الإلين لم يقب لحويلهم المنا ر لتقلي االغتمرا
ويرغبون في إعادة التحوي غير المنا ر.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي فتح با التحوي االلكتروني (منا ر وغير منا ر)
من خالل برنامم التنسيق االلكتروني لطال الثانوية العامة المإلين لمم لنسميقهم
في المرحلة الثالثة ،وفتح با التحوي االلكتروني (غير منا ر فق ) من خمالل
برنممامم التنسمميق االلكترونممي لطممال الثانويممة العامممة الممإلين لممم لنسمميقهم فممي
المرحلتين األولى والثانية سواء الإلين لمم يسمتفيدوا ممن التحمويالت السمابقة أو
الإلين لم يقب لحويلهم.

( )83ازدواجية المطالبة بتحصي قيمة خدمات شبكات المعلومات.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السيد أ.د  /أمين السميد لطفمي رئميس جامعمة
بني سويف للدراسة.
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( )84رأي السيد أ.د  /المستشار القمانوني للمجلمس األعلمى للجامعمات كتما
جامعة بني سويف بشنن اآلثار القانونية المترلبة علمي لطبيمق قمانون
الخدمة المدنية الجديد رقم ( )18لسنة  2015وما أثارج من نصوص
جديدة ومختلفة ومدى لطبيقها علي العاملين وأعضاء هيئة التدريس.
 القرار:
قرر المجلس لشكي لجنة برئاسة السيد أ.د  /علي شممس المدين رئميس جامعمة
بنها وك من السادة:
الدرجة
االسم
رئيس جامعة بني سويف
أ.د  /أمين السيد لطفي
رئيس جامعة عين شمس
أ.د  /حسين عيسي
أ.د  /صال الدين فوزي المستشار القانوني لوزير التعليم العالي
المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات
أ.د  /صبري السنوسي
وذلب لدراسة اآلثار القانونية المترلبة علي لطبيق قانون الخدمة المدنية
الجديد رقم ( )18لسنة  2015وما رثارج من نصوص جديدة ومختلفة ومدي
لطبيقها علي العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

( )89كتمما السمميد األسممتاذ الممدكتور  /وزيممر التربيممة والتعلمميم بشممنن إعفمماء
المديرات من رسوم خدمة االستفسار عن صحة شهادات التخرج.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي إعفاء ممديريات التربيمة والتعلميم ممن رسموم خدممة
االستفسمممار عمممن صمممحة شمممهادات التخمممرج الممنوحمممة ممممن كليمممات الجامعمممات
المصرية.

( )90طلب لجنة قطاع الدراسمات اإلعالميمة بشمنن اختبمارات القبمول بكليمات
وأقسام اإلعالم.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
أوالً  :الموافقة علي رأي لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بشنن اختبارات
القبول بكليات وأقسام اإلعالم بالجامعات الحكومية والخاصة ووضع
معايير لهإلج االختبارات ،ولطبقها لجنة من السادة األسالإلة األكاديميين
والشخصيات المهنية.
ولتضمن هإلج االختبارات امتحانات لحريرية وأخرى شفهية ولركز علي
المهارات ولتمث رلية لنفيإل ذلب في:
1ـ اإلعالن في االقسام والكليات وكإللب في الجرائد اليومية عن
االختبارات ومواعيدها وذلب قب هور نتيجة الثانوية العامة.
2ـ إجراء االختبارات ورصد درجات الطال .
3ـ إخطار مكتب التنسيق باضافة درجة االختبار علي مجموع الطال
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الراغبين في االلتحاق بنقسام وكليات اإلعالم.
ثانياً :علي أن يتم لنفيإل ذلب اعتبارا من العام الجامعي .2017 / 2016
ثالثاً :إبالغ مكتب لنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

( )91كتا لجنة قطاع الدراسات اإلعالمية بشنن طلب اعتماد لموائح كليمات
وأقسام اإلعالم الحكومية والخاصة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علمي لوصميات لجنمة الدراسمات اإلعالميمة بشمنن اعتمماد
لوائح كليات وأقسام اإلعالم الحكومية والخاصة والمتضمنة ما يلي:
أوالً :إعادة النظر في اللوائح التي لم لعتمدها اللجنة خاصة لوائح ك من:
1ـ قسم االعالم بكلية اآلدا بجامعة عين شمس.
2ـ قسم االعالم بكلية اآلدا بجامعة المنوفية.
3ـ جميع أقسام اإلعالم التربوي في كليات التربية النوعية وغيرها.
ثانياً :ضرورة لوافر معايير الجودة واالعتماد في للب اللوائح.
ثالثاً :مخاطبة السادة ررساء الجامعات بالخاذ ما يلزم حتى يمكن للكليات
واألقسام التقدم بلوائح جديدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس
والدراسات العليا في العام الجامعي .2016 / 2015

( )98كتمما السمميد وكيمم أول وزارة التعلمميم العممالي ورئمميس قطمماع التعلمميم
متضمنا ً الشكوي المقدممة ممن بعمض طمال الشمهادات المعادلمة بشمنن
التضممرر مممن زيممادة عممدد الطممال المتقممدمين مممن الممدول ذات األعممداد
القليلممة ممممن  60إلمممي  100طالمممب والمممواردة بقمممرار المجلمممس األعلمممى
للجامعممات الصممادر بجلسممته بتمماري  2015 / 6 / 15وطلممب إرجمماء
لنفيإلج إلي العام القادم.
 القرار:
قرر المجلس التنكيد على قرارج السابق بتاري  2015 / 6 / 15بشنن قواعمد
القبول بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي .2016 / 2015

( )99كتا السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة طنطا بشنن لحديد الحدود
الدنيا لمجموع الثانوية العامة بالدول العربية واإلفريقية واألجنبية
للقبول بكليات (الطب البشري ـ طب األسنان ـ الصيدلة ـ التمريض ـ
الهندسة ـ الحاسبات والمعلومات) لهإلج الدول ولعدي النسب الحالية
لقبول الطال الوافدين.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي التقرير المقدم من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس
جامعة طنطا ورئيس اللجنة العليا لوضع استراليجية لزيادة أعداد الطال
الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية بشنن لحديد الحدود الدنيا لمجموع
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الثانوية العامة بالدول العربية واإلفريقية واألجنبية للقبول بكليات (الطب
البشري ـ طب األسنان ـ الصيدلة ـ التمريض ـ الهندسة ـ الحاسبات
والمعلومات) لهإلج الدول ولعدي النسب الحالية لقبول الطال الوافدين.

( )100كتمما السمميد أ.د  /رئمميس قطمماع الشممئون الثقافيممة والبعثممات بمموزارة
التعليم العالي بشنن طلمب لحديمد األعمداد المحمددة للطمال الوافمدين
للعممام الجممامعي  2016 / 2015بنمماء علممي نممص المممادة ( )74مممن
الالئحممة التنفيإليممة لقممانون لنظمميم الجامعممات الصممادرة بقممرار رئمميس
الجمهوريمممة رقمممم  809لسمممنة  1975والتمممي لمممم اسمممتبدالها بقمممرار
رئيس مجلس الوزراء رقم ( )82بتاري .2015 / 1 / 17
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع للسادة ررساء الجامعات لموافماة أمانمة المجلمس
األعلى للجامعات باألعداد المقتر قبولها من الطال الوافدين بكليات الجامعمة
للعام الجامعي .2016 / 2015

( )101النظر في كتا السيد الدكتور  /محافظ الجيزة وكتا السيد المنسق
العممام للمجلممس األعلممى لشمموري القبائمم العربيممة لمحافظممة الجيممزة
بشممنن طلممب الموافقممة علممي ضممم منطقممة الواحممات البحريممة ووادي
النطرون إلي المحافظات النائية  2016 / 2015فمي ضموء القمرار
الجمهوري رقم ( )1018لسنة .1979
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي اللجنة العليا للتنسيق.

( ) 103النظممر فممي كتمما السمميد األسممتاذ  /وكيم أول المموزارة ورئمميس قطمماع
التعليم بوزارة التعليم العالي المتضممن طلمب الشمي  /عيسمي أحممد
الحم بشنن طلب الموافقة علي استثناء أبناء حاليب وشاللين أوبمو
رماد الحاصلين علي الشهادات الثانوية السودانية من السودان عام
 2015بشرط إثبات اإلقامة الشرعية.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممي لطبيممق قممرار المجلممس األعلممى للجامعممات الصممادر
بتماري  2013 / 11 / 28ـ بشمنن اسمتثناء أبنماء حاليمب وشماللين الحاصملين
علمي الثانويممة العاممة السممودانية مممن دولمة السممودان عممام  2014ممن لقممديم ممما
يفيد اإلقامة الشرعية ـ علي الطال المصريين أبناء حاليب وشاللين أبمو رمماد
الحاصلين علي الثانوية العامة السودانية ممن دولمة السمودان عمام  2015عنمد
لقديمهم لمكتب التنسيق هإلا العام الجامعي .2016 / 2015
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( )104النظممر فممي كتمما السمميد األسممتاذ  /رئمميس قطمماع مكتممب وزيممر التعلمميم
العممالي بشممنن االلتماسممات المقدمممة مممن بعممض أوليمماء أمممور الطممال
الحاصمملين علممي الثانويممة العامممة مممن المموادي الجديممد عممام 2014
ويلتمسون النظر في الموافقمة علمي إعمادة لنسميقهم ولطبيمق نسمبة
الـ %5الزيادة لمجموعهم أسوة بما لم همإلا العمام 2016 / 2015
للطال الحاصلين علي الثانوية العامة بالمناطق النائية.
 القرار:
قرر المجلس عدم الموافقة علي لطبيق نسبة الـ %5الزيمادة لمجمموع الطمال
الحاصلين علي الثانوية العامة من الوادي الجديد عام  2014أسوة بما لم همإلا
العمممام  2016 / 2015للطمممال الحاصممملين علمممي الثانويمممة العاممممة بالمنممماطق
النائية.

( )107النظمممر فمممي االلتمممماس المقمممدم ممممن الطالمممب  /عبمممد هللا غريمممب محممممد
الحاص علي شهادة الثانوية العامة عام  2015ممن البحمر األحممر
والإلي يرغمب فمي لطبيمق قمرار المجلمس الصمادر بتماري / 8 / 16
 2015عليممه واسممتثنائه مممن الفص م الدراسممي الثمماني مممن الشممهادة
اإلعدادية بالخارج.
 القرار:
قممرر المجلممس عممدم الموافقممة علممي اسممتثناء الطالممب  /عبممد هللا غريممب محمممد ـ
الحاص علي شهادة الثانوية العامة عام  2015من البحر األحمر ـ من الفصم
الدراسي الثاني فمي الشمهادة اإلعداديمة طبقما ً لقمرار المجلمس األعلمى للجامعمات
الصادر بتاري  2015 / 8 / 16في هإلا الشنن.

( )108بشمممنن االلتمممماس المقمممدم ممممن الطالبمممة  /أالء حمممازم حسمممني عبممماس
الحاصلة علي شهادة الثانوية العامة عام  2015من البحمر األحممر
بمجموع  375درجة بنسبة  % 91.5شعبة علممي رياضمة والتمي
لرغب في لطبيمق قمرار المجلمس الصمادر بتماري 2015 / 8 / 16
عليهمما واسممتثنائها م من دراسممة الصممف الثالممم اإلعممدادي مممن البحممر
األحمر.
 القرار:
قرر المجلمس عمدم الموافقمة عم اسمتثناء الطالبمة  /أالء حمازم حسمني عبماس ـ
الحاصمملة علممي شممهادة الثانويممة العامممة عممام  2015مممن البحممر األحمممر ـ مممن
الصف الثالم اإلعدادي طبقا ً لقمرار المجلمس األعلمى للجامعمات الصمادر بتماري
 2015 / 8 / 16في هإلا الشنن.

النشرة الرسمية لجامعة القاهرة – سبتمبر 2015

مركز المعلومات – جامعة القاهرة

( )114الطلب المقدم ممن الطالبمة  /هبمه عصمام أحممد فهممي الحاصملة علمي
شمممهادة دبلوممممة األمريكيمممة همممإلا العمممام  2015والتمممي لرغمممب فمممي
احتسمما درجممة امتحممان  Sat1التممي أدلهمما فممي دور ينمماير 2015
والملراج طبقا ً للنظام األمريكي.
 القرار:
قرر المجلس عمدم الموافقمة علمي احتسما درجمة امتحمان  Sat1التمي حصملت
عليممه الطالبممة  /هبممه عصممام أحمممد فهمممي فممي دور ينمماير  2015والملرمماة طبق ما ً
للنظمممام األمريكمممي ضممممن المجمممموع االعتبممماري للشمممهادة الثانويمممة األمريكيمممة
الحاصلة عليها عام  ،2015مع التنكيمد علمي قمرار المجلمس األعلمى للجامعمات
الصادر بجلسته بتاري  2015 / 7 / 13في الشنن.

( )115بشنن االلتماس المقدم من والي أمر الطالبة  /نورا محمود ناي عطا
هللا الحاصمملة علممي شممهادة الثانويممة العامممة عممام  2015مممن رفممح
بمجموع  374درجة والتي لرغب في لطبيق قرار المجلس األعلى
للجامعممات الصممادر بتمماري  2015 / 8 / 16بشممنن أبنمماء المنمماطق
النائية عليها واستثنائها من دراسة الصف الثالمم اإلعمدادي والمإلي
درسته بمحافظة المنيا لظروف عم والدها وانفصال األسرة.
 القرار:
قرر المجلس عدم الموافقة علي استثناء الطالبة  /نورا محممود نايم عطما هللا ـ
الحاصلة علي شهادة الثانوية العامة عام  2015من رفمح ـ ممن الصمف الثالمم
اإلعممدادي طبقمما ً لقممرار المجلممس األعلممى للجامعممات الصممادر بتمماري / 8 / 16
 2015في هإلا الشنن.

( )118االلتماس المقدم ممن بعمض الطمال الحاصملين علمي الثانويمة العاممة
المصرية عام  2015والإلين استنفإلوا الرغبات في المرحلة الثالثة
للتنسيق ويرغبون في فتح با اختبار القدرات مرة أخرى.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي المجلس األعلى لشئون التعليم والطال .

( )121إعادة لشمكي اللجنمة العلميمة لهندسمة القموي واآلالت الكهربيمة رقمم
( )54بالدورة الحادية عشر.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على إعادة لشكي اللجنة العلمية لهندسة القوي واآلالت
الكهربية رقم ( )54الستكمال المدة الباقية للدورة الحادية عشر.
أوالً :لشممكي اللجنممة العلميممة لهندسممة القمموي واآلالت الكهربيممة ( )54بالممدورة
الحادية عشر (التشكي األساسي)
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م

االسم

الجامعة

الكلية

لاري األستاذية

1

عباس علي
الحفناوي
عمرو أمين محمد

المنوفية
القاهرة

هندسة
شبين
هندسة

1986/3/16
2004/7/28

3

مازن محمد شفيق

أسيوط

هندسة

1982/1/10

4

أسامة السيد جودة

القاهرة

هندسة

1993/3/9

5

مصطفي محمد
عيسي

حلوان

هندسة

2008/1/27

6

علوي عيسي
الخولي

المنوفية

هندسة

2006/8/27

التخصص
العام
اآلالت
كهربية
اآلالت
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية

7

عادل علي محمد

المنوفية

هندسة

1992/5/15

8

حسين فريد السيد
سليمان
فهمي متولي أحمد
بنداري

عين شمس

هندسة

2007/10/31

بنها

هندسة
شبرا

1995/12/ 1

10

عبد الحي أحمد
عبد هللا

قناة
السويس

هندسة

1990/2/6

قوي
واآلالت
كهربية
قوي
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية

11
12

إبراهيم مجاهد
إبراهيم عبد المنعم
عبد الحليم

اإلسكندرية
بنها

هندسة
هندسة
شبرا

1985/10/2

2

9

قوي
واآلالت
كهربية

التخصص الدقيق
التحكم في اآلالت
الكهربية
المجاالت
الكهرومرناطيسية
جهد عالي
جهد عالي
الحماية والشبكات
الإلكية
الكترونيات وقوي
ولطبيقها
اآلالت كهربية
اآلالت كهربية
نظم القوي
ولطبيقات التحكم
األلى
قوي كهربية

اآلالت كهربية

ثانياً :التشكي االحتياطي للجنة العلمية لهندسة القوي واآلالت الكهربية ()54
بالدورة الحادية عشر (التشكي االحتياطي)
م

االسم

الجامعة

الكلية

لاري األستاذية

1

صبري عبد
اللطيف محمود
محمد أحمد عبد
الوها

المنوفية

هندسة

1987/11/15

المنيا

هندسة

2004/5/25

2

التخصص
العام
اآلالت
كهربية
هندسة
كهربية

التخصص الدقيق
التحكم في اآلالت
الكهربية
جهد عالي

3

سيد أبو
السعود سيد

بنها

هندسة
شبرا

/11/18
2003

قوي
واآلالت
كهربية

جهد عالي

4

عبد اللطيف
محمد عبد
اللطيف
أشرف صال
الدين محمد
صال الدين عبد
الستار

الزقازيق

هندسة

1999/7/27

المنوفية

هندسة

2006/6/18

أسيوط

هندسة

1993/1/3

قوي
واآلالت
كهربية
هندسة
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية

جهد عالي

7

محمود محمد
أحمد

بنها

هندسة
شبرا

2007/9/29

قوي
كهربية

5
6

الكترونيات القوي
جهد عالي

جهد عالي
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8
9
10
11
12

محمد محمود
أحمد أبو السعد
أهدا محمد
كام
ناجي نجيب
سولاير
إبراهيم
العرباوي
فتحي محمد حمد
يوسف

بنها
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2006/11/27

القاهرة

هندسة
شبرا
هندسة

1988/6/ 29

اإلسكندرية

هندسة

1990/2/6

اإلسكندرية

هندسة

المنصورة

هندسة

1992/1/29

قوي
كهربية
قوي
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية
قوي
واآلالت
كهربية

قوي كهربية
جهد عالي
قوي كهربية

جهد عالي

ثالثاً :لعيين أ.د  /فاروق إسماعي أحمد عضواً للجنة اإلستشارية التخصصية
للجنة العلمية لهندسة القوي واآلالت الكهربية ( )54بالدورة الحادية
عشر بدالً من أ.د  /مازن محمد شفيق الإلي انضم إلي اللجنة الحالية.
رابعاً:يتم الباع القواعد المنظمة للقــرار الوزاري رقــــــم ( )520بتاريــ
 2013 /2 / 28بنن يقوم أعضاء التشكي االحتياطي بالتحكيم باللجنة
العلمية لهندسة القوي واآلالت الكهربية ( )54بالدورة الحادية عشر.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حالم

وزير التعليم العالي والبحم العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمد الشيحي

