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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )637بتاريخ (2015 / 10 / 8م)
( )1المصادقة على محضر اجتماع المجلمس األعلمى للجامعمات الجلسمة رقمم
 636بتاريخ .2015 / 9 / 21
 القرار:
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعمات الجلسمة رقمم ()636
بتاريخ .2015 / 9 / 21

( )2لشكي اللجنة العليا للمستشفيات الجامعية.
 القرار:
قرر المجلس إعادة لشكي اللجنة العليما للمستشمفيات الجامعيمة علمى أن لتمولى
التنسممير بممين المستشممفيات الجامعيممة لو ممع مواصممفات أو عمم لجممان للشممراء
الموحد لألدوية ومستلزمات واألجهزة الطبية بنمام لثبيت السعر.

* اعتماد محضر اجتماع هي ة مكتب المجلس األعلى للجامعات رقم ()23
بتاريخ  2015 / 10 / 7والذي يتضمن المو وعات التالية:
( )10إسممتقالة السمميد األسممتاذ الممدكتور  /عبممد البممديع محمممد سممالم (األسممتاذ
المتفممرب بكليممة الحاسممبات والمعلومممات ـ جامعممة عممين شمممس) مممن
عضوية اللجنة التخطيطية لقطاع علموم الحاسمب والمعلوماليمة و مم
أعضاء جدد بدالً من سيادل للجنة لتعزيزها بخبرات فمي مجمال علموم
الحاسب ولكنولوجيا المعلومات وكذل إستقالة السيد األستاذ الدكتور
 /أحمممد السممعيد طلبممة عممن االسممتمرار فممي أمانممة لجنممة قطمماع علمموم
الحاسب والمعلومالية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
1ـ م قبممول إسممتقالة السمميد األسممتاذ الممدكتور  /عبممد البممديع محمممد سممالم (األسممتاذ
المتفمرب بكليمة الحاسمبات والمعلوممات ـ جامعمة عمين شممس) ممن عضموية
اللجنممة التخطيطيممة لقطمماع علمموم الحاسممب والمعلوماليممة وذل م نمممراً لسممفر
سيادل إلي الخار .
2ـ قبول إستقالة السيد األستاذ الدكتور  /أحمد السعيد طلبمة (أممين لجنمة قطماع
علوم الحاسب والمعلومالية).
3ـ م ك من السادة التالي أسمائهما لعضوية اللجنة التخطيطية لقطماع علموم
الحاسممممب والمعلوماليممممة لتعزيزهمممما بخبممممرات فممممي مجممممال علمممموم الحاسممممب
ولكنولوجيا المعلومات وهما:
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ـ السيد أ.د  /جالل عبد الحميد عبد الاله األستاذ بكلية الهندسة ـ جامعة
حلوان وأمين المجلس األعلى للجامعات األسبر.
ـ السيد أ.د  /محمد هاشم عبد العزيز أحمد األستاذ المتفرب بكلية
الحاسبات والمعلومات ـ جامعة عين شمس لتولية مهام أمانة اللجنة.

( )19اقتممراح جامعممة القمماهرة بشممنن لعممدي بعمما المممواد بالالئحممة الداخليممة
لبرنامج التعليم المفتوح لكلية دار العلوم بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس إحالة المو موع إلمى السميد أ.د  /أممين السميد أحممد لطفمي رئميس
جامعممة بنممي سممويف ورئمميس اللجنممة المشممكلة لدراسممة أو مماع التعلمميم المفتمموح
للدراسة وإبداء الرأي.

* اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لش ون التعليم والطال رقم ()45
بتاريخ  2015 / 10 / 1والذي يتضمن المو وعات التالية:
( )23مناقشة االستعداد للعام الجامعي الجديد وإجراءات انتخابات االلحادات
الطالبية للعام الجامعي .2016 / 2015
 القرار:
أوالً :التنكيد على ما يلي:
1ـ االستعداد للعام الجامعي الجديد  2016 / 2015بك السب التي لعم على
حسن سير العملية التعليمية واستيعا الطال لحياة جامعية حقيقية.
2ـ م االهتمممام باألنشممطة الطالبيممة التممي لخلممر روح التعمماون والمواطنممة والتممي
يشممارف فيهمما الطممال خممالل العممام الجممامعي مممن خممالل لنممميم أنشممطة ثقافيممة
وعلمية ولرفيهية ولقاءات فكرية واالهتمام بالمبادرات الطالبية.
3ـ م مراعمماة الخريطممة الزمنيممة للعممام الجممامعي  2016 / 2015والعممم علممى
االستفادة الكاملة للطال والجامعة خالل الفصلين الدراسيين للعام الجامعي
حيمممث لكمممون أجمممازة نصمممف العمممام ممممن  2016 / 1 / 30حتمممى / 2 / 11
.2016
ثانيممماً :لنجيممم النممممر فمممي مو ممموع االسمممتعداد النتخابمممات االلحمممادات الطالبيمممة
بالجامعممات المصممرية هممذا العممام والتممي لممتم وفق ما ً لقممانون لنممميم الجامعممات
والئحتممم التنفيذيمممة ووفقممما ً لالئحمممة الماليمممة واإلداريمممة لاللحمممادات الطالبيمممة
الصممادرة بممالقرار المموزاري رقممم ( )4951بتمماريخ  2014 / 11 / 30مممع
إدخال التعديالت المرفقة إلى جلسة المجلس األعلى للجامعات القادمة.

( ) 24مناقشممة لقريممر لجنممة التعلمميم المفتمموح بشممنن مقترحممات لطمموير نمممام
التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.
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 القرار:
لشك لجنة برئاسة السيد أ.د  /أممين أحممد لطفمي (رئميس جامعمة بنمي سمويف)
وعضوية ك من السادة:
الدرجة
االسم
أ.د  /عز الدين عمر أبو ستيت نائممب رئمميس جامعممة القمماهرة لشم ون التعلمميم
والطال
أ.د  /سليمان محمد مصطفى نائمممب رئممميس جامعمممة بنهممما لشممم ون التعلممميم
والطال
أ.د  /محمد الحسيني الطوخي نائمممب رئممميس جامعمممة عمممين شممممس لشممم ون
التعليم والطال
أ.د  /محمد عبد الكريم أباظة القائم بعمم نائمب رئميس جامعمة اإلسمكندرية
لش ون التعليم والطال
أمين مساعد المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /يوسف فوزي راشد
وذل لمراجعمة ودراسمة لقريمر لجنمة التعلميم المفتموح للوصمول إلمى التوصميات
التي لعم على لطوير وجودة ولصحيح مسار نمام التعليم المفتوح بالجامعمات
المصرية على أن لعرض لل التوصيات في اجتماع المجلس األعلى للجامعمات
في جلسة قادمة.

( )25كتمابي جمامعتي (القماهرة ـ المنوفيمة ) المتضممن بعما االستفسمارات
حمممول قمممرار المجلمممس األعلمممى للجامعمممات الصمممادر بتممماريخ / 8 / 16
 2015بشمممنن لقريمممر اللجنمممة المشمممكلة للنممممر فمممي أو ممماع التعلممميم
المفتوح بالجامعات الحكومية.
 القرار:
إحالة المو وع إلى لجنة التعليم المفتوح.

( )31كتمما السمميد أ.د  /رئمميس جامعممة عممين شمممس بشممنن االستفسممار عممن
كيفية قبول الطال الوافدين بالجامعمات المصمرية فمي العمام الجمامعي
.2016 / 2015
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
أوالً :التنكيد على قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلست بتاريخ / 28
 2014 / 6والمتضمن الموافقة على ما يلي:
1ـ قبول الطال الوافدين بالجامعات المصرية في مرحلة الدراسات العليا
لحين ورود الموافقة األمنية بعد شهر من قبولهم.
2ـ السماح لهم بدفع الرسوم الدراسية بعد شهر من لاريخ التحاقهم بالجامعمات
وال لقوم الجامعة برد هذه المصروفات إذا لم لرد الموافقة األمنية.
3ـ يتم حجب نتيجة من لم يرد بشنن الموافقة األمنية.
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4ـ يقوم الطالب بالتوقيع على إقرار يفيد بنن الجامعة لميس لمديها أيمة مسم ولية
بقبول بشك نهائي إال بعد ورود الموافقة األمنية.
ثانيماً :لقمموم الجامعممات بقبممول الطممال الوافممدين بالجامعممات المصممرية فممي العممام
الجمممامعي  2016 / 2015فمممي ممموء مممما ورد بالبنمممد أوالً الممممذكور أعممماله
بالتنسير مع قطاع الش ون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي.

( )34كتمما السمميد  /رئمميس قطماع شم ون مكتممب وزيممر التعلمميم العممالي بشممنن
االلتماسممات المقدمممة مممن خريجممي كليممات التعلمميم الصممناعي لفممتح بمما
القبممول بكليممات الهندسممة بالجامعممات المصممرية مممن خريجممي دفعمممات
 2015 / 2014والسنوات السابقة.
 القرار:
إحالة المو وع إلى لجنة قطاع الدراسات الهندسية وإبداء الرأي.

( )35كتمما السمميد د  /نائممب مممدير مركممز الخممدمات اإللكترونيممة والمعرفيممة
بمممالمركز القمممومي للتعلممميم االلكترونمممي ( )ELCNبمممالمجلس األعلمممى
للجامعات بشنن لنمية مهارات طمال الجامعمات للمنافسمة الجمادة فمي
سوق العم المتغير بشك سريع ومستمر.
 القرار:
إحالة المو وع إلى السادة راساء الجامعات المصرية للدراسة وإبداء الرأي.

( )36كتا السيد  /نقيمب االجتمماعيين بجمهوريمة مصمر العربيمة المتضممن
إعممادة النمممر فممي قممرار المجلممس األعلممى للجامعممات بتمماريخ / 3 / 24
 2010بشنن لحصي رسوم إ افية عن شهادات التخر بالجامعات
المصرية لصالح النقابة العامة للمهن االجتماعية.
 القرار:
قرر المجلس التمس بقرار المجلس األعلى للجامعات الصمادر بجلسمت بتماريخ
 2010 / 3 / 24المتضممممن عمممدم الموافقمممة علمممى لحصمممي رسممموم ماليمممة ممممن
الطال لصالح نقابة المهن االجتماعية.

( )37النمر في كتابي السيد األستاذ الدكتور  /عميمد كليمة االقتصماد والعلموم
السياسية بشنن النمر في مدا إمكانية قبول عدد ( )29طالبما ً بشمعبة
الدراسمممة باللغمممة الفرنسمممية ممممن الطمممال وعمممدد ( )30طالبممما ً بشمممعبة
الدراسة باللغة اإلنجليزية (باإل افة إلمى األعمداد المقمرر قبولهما عمن
طريممر مكتممب التنسممير) بالكليممة فممي العممام الجممامعي 2016 / 2015
مممن الحاصمملين علممى شممهادة الثانويممة المعادلممة األجنبيممة عممام 2015
وذل عن طرير الكلية مباشرة.
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 القرار:

قممرر المجلممس الموافقممة علممى قبممول عممدد ( )29طالب ما ً بشممعبة الدراسممة باللغممة
الفرنسممية وعممدد  30طالب ما ً بشممعبة الدراسممة باللغممة اإلنجليزيممة (باإل ممافة إلممى
األعممداد المقممرر قبولهمما عممن طريممر مكتممب التنسممير) بكليممة االقتصمماد والعلمموم
السياسممية جامعممة القمماهرة فممي العممام الجممامعي  2016 / 2015مممن الحاصمملين
على الشهادات الثانوية المعادلة األجنبية عمام  2015وذلم عمن طريمر الكليمة
مباشرة مع مراعاة الشروط الداخلية للقبول بشعب اللغات بالكلية.

( )38كتا السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة القاهرة بشنن قمرار السميد
أ.د  /وزير التعليم العمالي رقمم ( )975لسمنة  2013المتضممن جمواز
التحمماق الطممال خريجممي المعاهممد الفنيممة للتمممريا بكليممات التمممريا
دون أداء فترة االمتياز ع وطلب إدارة المعهد القومي لألورام مد فترة
التنسير والسماح لخريجي المعهمد بالتقمدم لمكتمب التنسمير فمي العمام
الجامعي  2016 / 2015وذل لعدم وصول القمرار الموزاري سمالف
الذكر سوي يوم الخميس الموافر .2015 / 8 / 27
 القرار:
قرر المجلس التمس بقرار المجلس األعلى للجامعات الصمادر بتماريخ 6 / 15
 2015 /بشنن قواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجمامعي
 2016 / 2015المتضمن قواعد قبول حملمة دبلموم المعاهمد الفنيمة للتممريا
بالجامعات المصرية.

( )40كتمما السمميد أ.د  /رئمميس قطمماع التعلمميم بمموزارة التعلمميم العممالي بشممنن
الطالمب  /محمممد مصممطفى إسممماعي الحاصم علممى الثانويممة الفليبينيممة
عممام  2014 / 2013مممن مدينممة جممدة بالسممعودية ويربممب فممي قبممول
أوراقممم بمكتمممب التنسمممير لاللتحممماق بالجامعمممات المصمممرية فمممي العمممام
الجامعي .2016 / 2015
 القرار:
قرر المجلس التمس بقرار المجلس األعلى للجامعات الصمادر بجلسمت بتماريخ
 2009 / 6 / 18المتضمممممن عممممدم الموافقممممة علممممى قبممممول شممممهادات الثانويممممة
الفليببينيممة إال إذا كانممت مممن دولممة الفليبممين مباشممرة اعتبممارا مممن العممام الدراسممي
.2011 / 2010

( ) 41االلتمممماس المقمممدم ممممن أوليممماء أممممور الطمممال أبنممماء منطقمممة الواحمممات
البحريممة والممذي يلتمسممون إدرا الواحممات البحريممة مممن المنمماطر
النائية التمي شمملها قمرار المجلمس األعلمى للجامعمات الصمادر بتماريخ
 2015 / 8 / 16بتخفيا نسبة الـ %5ألبناء المناطر النائية.
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 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممى إدرا منطقممة الواحممات البحريممة التابعممة لمحافمممة
الجيزة من المناطر النائية ولطبير قرار المجلس األعلمى للجامعمات الصمادر
بجلست بتماريخ  2015 / 8 / 16بشمنن لخفميا نسمبة  %5ممن الحمد األدنمى
للمعلممن للكليممات علممى الطممال أبنمماء الواحممات البحريممة علممى أن يممتم معمماملتهم
معاملممة أبنمماء محافمممة المموادي الجديممد وفق ما ً لممما جمماء بقممرار المجلممس األعلممى
للجامعات الصادر بجلست بتاريخ  2015 / 9 / 21في هذا الشنن.

( )43االلتمممماس المقمممدم ممممن الطالمممب  /ممممروان محممممد كممممال الحاصممم علمممى
الثانويممة العامممة المصممرية عممام  2015ولممم لرشمميح لكليممة التربيممة
النوعية جامعة القاهرة ثم كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان ولم
رفمما قبول م الن م بيممر الئممر طبي ما ً ع ويلممتمس قبول م بإحممدا كليممات
جامعممة القمماهرة التممي لناسممب حالت م الصممحية حيممث أن م حاص م علممى
شهادة " دمج وإعاقة ذهنية".
 القرار:
إحالة المو وع إلى السيد أ.د  /رئيس جامعة القاهرة للنمر في قبول الطالمب /
مروان محمد كمال بإحدا كليات الجامعة التي لناسب حالة الطالب الصحية.

( )44بيان التنسير االلكتروني بشنن الطال الذين لم لرشيحهم في سنوات
سابقة للكليات والمعاهد ولقدموا همذا العمام بشمهادة سمودانية للترشميح
مرة أخرا هذا العام .2015
 القرار:
إحالة المو وع إلى السيد أ.د  /رئيس جامعة القماهرة لضمم لملمف المو موع
المحال لسيادل في هذا الشنن وموافاة أمانة المجلس األعلى للجامعات بمالرأي
القانوني.

( )47النمممر فممي االلتممماس المقممدم مممن بعمما خريجممي الجامعممات المصممرية
المتضمممن أن لمموفر وزارة التعلمميم العممالي خدمممة اسممتخرا شممهادات
التخمممر عبمممر االنترنمممت أو ممممن أقمممر كليمممة أو جامعمممة لمقمممر همممؤالء
الخريجين.
 القرار:
إحالة المو وع إلى السادة راساء الجامعات للدراسة وإبداء الرأي.

( )48كتا السميد األسمتاذ  /رئميس قطماع مكتمب وزيمر التعلميم العمالي بشمنن
الشمكوا الممواردة مممن ولممي أمممر الطالبمة  /عممزه عبممد الحمماف مصممطفى
الدارسممة بالدبلومممة األمريكيممة حممول التضممرر مممن القممرار الصممادر مممن
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المجلس األعلى للجامعات بتماريخ  2015 / 7 / 13بشمنن امتحانمات
 SATاألمريكية.
 القرار:
التمس م بقممرار المجلممس األعلممى للجامعممات الصممادر بتمماريخ 2015 / 7 / 13
المتضمن ما يلي:
1ـ م يممتم احتسمما مجممموع درجممات امتحانممات الممـ( )SAT1&2الحاص م عليهمما
الطالممب فممي الشممهادة الثانويممة األمريكيممة المعادلممة عنممد القبممول بالجامعممات
المصرية وفقا ً ألعلى المدرجات المواردة بنتمائج المحماوالت التمي لمرد لموقمع
التنسممير االلكترونممي والمرسمملة بواسممطة الطالممب علممى الكممود المحممدد وهممو
( )7437وذل ممن موقمع  Board Collegeوهمي الهي مة المسم ولة عمن
هذه االمتحانات بغا النمر عن النتمائج التمي لمرد خمالف ذلم فمي الشمهادة
الورقيممة التممي يتقممدم بهمما الطالممب حيممث أن بعمما المحمماوالت يممتم إلغائهمما
بواسممطة  College Boardبعممد إعممالن النتممائج الكتشمماف حمماالت ب م
جماعي أو لزوير أو خالف .
2ـم ممرورة االلتممزام بتممواريخ المحمماوالت المقممررة المتحانممات ()SAT 1&2
لك م بلممد بواسممطة هي ممة الممـ  Amid east College Boardع وال يممتم
احتسا نتائج المحاوالت التي حصم عليهما الطالمب أو أدا امتحانالهما فمي
بلد دخر بير البلد الحاص من على شهادة الدبلوممة األمريكيمة عنمد القبمول
بالجامعممات المصممرية وذل م مممن أج م لحقيممر مبممدأ العدالممة والمسمماواة بممين
الطال على أن يطبر ذلم علمى الطمال المتقمدمين المتحانمات ( SAT (1
 &2اعتبارا من  2015 / 6 / 16اليوم التالي لصدور القرار.

( )56التماس الطالب  /بيتر وجدي وهيب عبد السيد بشنن طلب لحويل من
كلية الهندسة جامعمة بنمي سمويف إلمي كليمة الهندسمة جامعمة القماهرة
وذل لوفاة والده وإقامة األسرة بالقاهرة.
 القرار:
إحالة المو وع إلى السيد أ.د  /رئيس جامعة القاهرة.

( )61التماس الطالبة  /أم صالح محمد ديا بشنن طلب لحويلها ممن كليمة
اآلدا انتسمما موجم بجامعممة عممين شمممس إلممى كليممة اآلدا انتسمما
موج جامعة القاهرة نممراً لمروفهما المر مية حيمث أنهما ممن سمكان
العمرانية وأنها لعاني من أورام بالمخ.
 القرار:
إحالة المو وع إلى السيد أ.د  /رئيس جامعة القاهرة.
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( )67الممرأي القممانوني للسمميد األسممتاذ الممدكتور  /جممابر نصممار رئمميس جامعممة
القمماهرة بشممنن مممدا إمكانيممة لرشمميح الطممال الحاصمملين علممى شممهادة
ثانويممة جديممدة عممام  2015للجامعممات الحكوميممة المصممرية فممي العممام
الجامعي  2016 / 2015في وء أنهم سبر لرشيحهم في األعوام
الما ية بحصولهم على نفس نوع الشهادة الثانوية أو شهادة ثانوية
أخرا.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على الرأي القانوني للسيد األستاذ الدكتور  /جابر نصار
رئيس جامعة القاهرة بشنن مسمنلة الطلبمة الحاصملين علمى الثانويمة السمودانية
والذي يفيد بما يلي:
أوالً :بالنسبة للطال المذين يحصملون علمى الثانويمة السمودانية للعمام الدراسمي
 2016 / 2015ولم يسبر لهم التقدم إلي مكتب التنسير ولرشيحهم إلي
أي كلية أو معهمد فتطبمر ذات القواعمد المقمرر لطبيقهما فمي العمام الما مي
ومن ثم يتم لنسيقهم وفقا ً لهذه القواعد.
ثانياً :بالنسبة للطمال المذين حصملوا علمى الثانويمة السمودانية همذا العمام ولنكمد
سبر لرشيحهم في أعموام  2013ـ  2014إلمى كليمات ومعاهمد مصمرية
عن طرير مكتب التنسير وحصملوا بمذل علمى فرصمة لاللتحماق بمالتعليم
الجامعي.
فإن هؤالء الطال ما زالوا مقيدين في كليمالهم التمي رشمحوا إليهما وممن
ثممم فإنم وفقما ً للقممانون ال يجمموز إعممادة لرشمميحهم مممرة أخممرا .وذلم فممي
وء المبررات اآللية:
1ـ م أن هممؤالء الطممال قممد سممبر لهممم أن لحصمملوا علممى فرصممة للدراسممة
بالمعاهد والكليات التابعة لوزارة التعليم العاليع األمر المذي يعمد فمي
حقيقتم إهممدار للمممال العممام حيممث حرممموا زمالئهممم مممن الترشممح علممى
هذه الفرصة.
2ـ يجدر التنوي أيضما ً إلمى أن فمتح همذه البما سميكون بابما ً خلفيما ً إلدارة
مبمماد المسمماواة ولكممافؤ الفممرص حيممث أن األمممر فممي حقيقت م يبممدو
لحايال على منع التحسين في الثانوية العامة المصرية.
3ـ أن المجلس األعلمى للجامعمات همو الجهمة المنموط بهما رسمم السياسمة
العامة للتعلميم الجمامعي والبحمث العلممي فمي الجامعمات والعمم علمى
لوجيههمما ولنسمميقها بممما يتفممر مممع حاجممات الممبالد وليسممير لحقيممر
األهداف القومية واالجتماعيمة واالقتصمادية والعلميمة للدولمة وكمذل
لنميم قبول الطال في الجامعات ولحديد أعمدادهم ع وذلم طبقما ً لمما
لضمممنت المممادة ( )19مممن قممانون لنممميم الجامعممات رقممم  49لسممنة
 1972التي لضمنت اختصاصات المجلس األعلى للجامعات.
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( )69كتمما السمميد األسممتاذ الممدكتور  /رئمميس لجنممة شم ون مممديري وأعضمماء
اإلدارات القانونيممة للجامعممات المصممرية للتفضم بممالنمر فممي الموافقممة
على األلي:
ـ زيادة حصة مساهمة ك جامعة بمبلغ 2000جني بحيث لصبح
قيمة المساهمة لك جامعة 7000بدالً من .5000
ـ زيادة حصة وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة بمبلغ 2000
جني بحيث لصبح قيمة المساهمة لك منهما  9000بدال من
.7000
ـ زيادة قيمة المكافنة الشهرية المقررة ألعضاء اللجنة والمشرف
على األمانة الفنية ووكي الوزارة المختص والمس ول المالي
للجنة وسكرلارية األمانة الفنية بنسبة  %50بحيث لصبح
 %150من أساسي المرلب بدالً من  %100حيث أن قيمة
المكافنة لم لزد منذ حوالي  15عاما ً لقريباً.
 القرار:
قرر المجلس إحالة المو موع إلمى السميد األسمتاذ المدكتور المستشمار القمانوني
للمجلس األعلى للجامعات للدراسة.

( )70كتممما السممميد أ.د  /رئممميس جامعمممة القممماهرة بشمممنن طلمممب زيمممادة أعمممداد
الطمممال أوائممم الثانويمممة العاممممة ـ المسمممتثنون ممممن قواعمممد التوزيمممع
الجغرافممي واإلقليمممي عنممد لمموزيعهم علممى الكليممات والمعاهممد الجامعيممة
من  100طالب بك شعبة إلي  150طالب بك شعبة (ريا ة ـ علوم
ـ أدبي).
 القرار:
قرر المجلس التنكيد على القواعد السابر إقرارها في هذا الشنن.

( )76لعيين السميد أ.د  /محممد سممير حممزة (األسمتاذ بكليمة العلموم ـ جامعمة
عمممين شممممس) أمينممما ً مسممماعداً للمجلمممس األعلمممى للجامعمممات لشممم ون
العالقات الثقافية.
 القرار:
قممرر المجلممس الموافقممة علممى لعيممين السمميد أ.د  /محمممد سمممير حمممزة ( األسممتاذ
بكليمة العلموم ـ جامعمة عمين شممس) أمينما ً مسماعداً للمجلمس األعلمى للجامعمات
لش ون العالقات الدولية.

( )77منتدا الجامعات المصرية البريطانية في الفترة من  11ـ 16
أكتوبر .2015
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 القرار:

أحيط المجلس علما ً بمنتدا الجامعات المصرية البريطانية في الفترة ممن  11ـ
 16أكتمموبر  2015وذل م بحضممور أكثممر مممن ( )15جامعممة بريطانيممةع وجميممع
الجامعات الحكومية المصرية ( )23جامعة مصريةع قمدمت منهما ( )12جامعمة
عممروض للمشمماركة ببممرامج وأبحمماث مشممتركة وعشممرون جامعممة خاصممة قممدمت
منها ( )5جامعات عروض لبرامج مع جامعات بريطانية.
والممذي يهممدف إلممي فممتح بمما التعممارف ولبممادل اآلراء والخبممرات لعم م بممرامج
مشممتركة سممواء فممي المرحلممة الجامعيممة األولممى أو مرحلممة الدراسممات العليمما أو
مشاريع بحثية مشتركة ع وكذل لبادل أعضماء هي مة التمدريس والطمال سمواء
لجممزء مممن العمام أو أكثممر مممع فممتح البمما للتقممدم للجهممات الدوليممة فممي المشمماريع
البحثية الدولية.
ويرافر وفد الجامعات البريطانيمة وفمد رفيمع المسمتوي ممن الحكوممة والهي مات
العاملة في مجال التعليم العالي بالمملكة المتحدة:
1ـ وزارة العلوم ـ اإلبداع ـ األعمال (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي )
.)BIS
2ـ إلحاد الجامعات البريطانية (.)UUK
3ـ هي ة لموي التعليم العالي الحكومية ()HFQE
4ـ هي ة جودة التعليم (.)QAA
 -5أكاديمية أعضاء هي ة التدريس )(HEA
 -6هي ة إعداد قادة التعليم العالي )(HEFL
ويممرأس الوفممد المستشممار العلمممي لممرئي المموزراء البريطمماني prof.Robert
والسيدة  Claire Durkinالوكي الدائم لموزارة العلموم – االبمداع – االعممال
والمس ول األول عن التعليم العالي بالمملكة المتحدة.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حالم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمد الشيحي
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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ( )638بتاريخ (2015 / 10 / 17م)
( )1النمر في مو وع طال الثانوية السودانية.
 القرار:
قرر المجلس أن يقوم مكتمب لنسمير القبمول بالجامعمات والمعاهمد بإعمداد إقمرار
ولعهد يوقع علي ولي أمر الطالب والطالب الذي لم لرشيح همذا العمام 2015
 2016 /بنن لرشيح ال يعني إثبات قيده بالكلية المرشح لهما حتمى يمتم فحمص
ملف أوراق الطالمب األصملي وإثبمات شخصميت والتنكمد ممن عمدم سمبر لرشمح
الجديمد لهممذا العممام  2016 / 2015ويحممال إلمى التحقيممر ع وذلم لطبيقما ً لقممرار
المجلس األعلى للجامعات الصمادر بجلسمت المنعقمدة بتماريخ 2015 / 10 / 8
في هذا الشنن.

( )2النمممر فممي لوصممية المجلممس األعلممى لشم ون التعلمميم والطممال بتمماريخ 1
 2015 / 10/بشنن االستعداد النتاخابات االلحادات الطالبية بالجامعات
المصرية للعام الجامعي .2016 / 2015
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
1ـ م الموافقممة علممى اجممراء انتخابممات االلحممادات الطالبيممة بالجامعممات والمعاهممد
المصممرية للعممام الجممامعي  2016 / 2015وفق ما ً لقممانون لنممميم الجامعممات
والئحتممم التنفيذيمممة ووفقممما ً لالئحمممة الماليمممة واإلداريمممة لاللحمممادات الطالبيمممة
الصممادرة بممالقرار المموزاري رقممم ( )4951بتمماريخ  2014 / 11 / 30مممع
إدخال التعديالت المرفقة لبعا مواد هذه الالئحة  .علمى أن لمتم االنتخابمات
الطالبية وفقا ً للجدول الزمني المرفر.
2ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشننع وينشر في الجريدة الرسمية.

( )3إعادة لشكي اللجنة المكلفة بو ع قانون لنميم الجامعات الجديد.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علمى إعمادة لشمكي اللجنمة المكلفمة بو مع قمانون لنمميم
الجامعات الجديد بإ افة السادة التالية أسمااهم:
رئيس جامعة بنها
أ.د  /علي محمد شمس الدين
رئيس جامعة طنطا
أ.د  /عبد الحكيم عبد الخالر خلي
رئيس جامعة حلوان
أ.د  /ياسر حسني محمد صقر
رئيس جامعة القاهرة
أ.د  /جابر جاد نصار
رئيس جامعة المنوفية
أ.د  /معوض محمد معوض
رئيس جامعة المنيا
أ.د  /جمال الدين علي أبو المجد
رئيس جامعة اإلسكندرية
أ.د  /رشدي رجاء زهران
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( )4النمر في لقيميم نممام وقواعمد قبمول الطمال بالجامعمات والمعاهمد للعمام
الجامعي (.)2016 / 2015
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
1ـ استمرار اللجنة المشمكلة فمي همذا الشمنن فمي أعمالهما علمى أن لقموم بإعمداد
لقرير عن ايجابيات وسملبيات قواعمد القبمول وأعممال مكتمب التنسمير خمالل
السنوات األربع األخيرة وإرسال إلي الجامعات المصرية.
2ـ لقوم الجامعات المصرية بإرسال مالحمتهما ومقترحالهما إلمى اللجنمة إلعمداد
لقرير نهائي يعرض على المجلس األعلى للجامعات.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حالم

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

