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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
للجلسة رقم ) (٦٢٠بتاريخ )٢٠١٤ / ١٠ / ١٤م(
) (١المصادقة علي محضر اجتماع المجل س األعل ى للجامع ات الجلس ة رق م
) (٦١٩بتاريخ .٢٠١٤ / ٩ / ٢١
 القرار:
المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلسة رقم )(٦١٩
بتاريخ .٢٠١٤ / ٩ / ٢١

) (٢كتاب السيد األستاذ الدكتور  /وزير التعليم العالي بش أن موافق ة س يادته
عل ي م ا انتھ ي إلي ه رأي المستش ار الق انوني ل وزارة التعل يم الع الي
بخصوص فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة المنيا لخل و المنص ب
في .٢٠١٤ / ١١ / ٢
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
) (١فتح باب الترشح لمنصب رئيس جامعة المنيا لخلو المنصب في / ١١ / ٢
.٢٠١٤
) (٢تكلي ف اللجن ة المختص ة بترش يح رؤس اء الجامع ات وعم داء الكلي ات
والمعاھ د والمش كلة ب القرار ال وزاري رق م ) (٢١٨٥بت اريخ / ٧ / ٦
 ٢٠١٤باستكمال أعمالھا حتى نھاية العام الجامعي .٢٠١٥ / ٢٠١٤

 اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس االعل ى للجامع ات الجلس ة رق م) (١١بتاريخ  ٢٠١٤/١٠/٩والذي يتضمن القرارات التالية:
 القرار:
 اعتم اد محض ر اجتم اع ھيئ ة مكت ب المجل س االعل ى للجامع ات الجلس ة رق م )(١١بتاريخ  ٢٠١٤/١٠/٩والذي يتضمن القرارات التالية:

) (٣اقت راح جامع ة طنط ا بش أن تطبي ق ق رار المجل س األعل ى للجامع ات
الص ادر بجلس ته المنعق دة بت اريخ  ٢٠١٤ / ٦ / ٢٨والمتض من
تخصيص ع دد ) (٢٥منح ة دراس ية مجاني ة بكلي ات جامع ة المنص ورة
لمرحلت ي )البك الوريوس  /الليس انس( ألبن اء منطق ة حالي ب وش التين
بجنوب مصر علي أبناء سيناء وذلك علي النحو المقرر بالنس بة ألبن اء
منطقة حاليب وشالتين.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
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١ـ تخصيص عدد ) (٢٥منحة دراس ية مجاني ة بكلي ات جامع ة طنط ا لمرحلت ي
)البكالوريوس ـ الليسانس( ألبناء سيناء.
٢ـ أن يتم تعميم ذلك علي جميع الجامعات الحكومية المصرية.

) (٤كتاب جامعة المنوفية بشأن نقل تبعية تجارب وبحوث اإلنت اج الحي واني
بط وخ طنبش ا م ن كلي ة الزراع ة إل ي إدارة الجامع ة )وح دة ذات ط ابع
خاص(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
١ـ نقل تبعية وحدة تجارب وبحوث اإلنتاج الحيواني بطوخ من كلية الزراع ة ـ
جامعة المنوفية إلي إدارة الجامعة )كوحدة ذات طابع خ اص( لح ين إنش اء
كلية الطب البيطري.
٢ـ تعديل المادة ) (٣من الئحة الوحدة والخاصة بتشكيل مجلس اإلدارة.

) (٥كتاب جامع ة مدين ة الس ادات بش أن إنش اء وح دة المش روعات التنموي ة
والبيئي ة بالجامع ة )وح دة ذات ط ابع خ اص( واعتم اد الئحتھ ا المالي ة
واإلدارية.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ةعلى إنش اء وح دة المش روعات التنموي ة والبيئي ة
بالجامعة مدينة السادات )وحدة ذات طابع خاص(

) (٦اقتراح جامع ة اإلس كندرية بش أن إنش اء ع دد ) (٨ب رامج بنظ ام التعل يم
المفت وح )مرحل ة الليس انس( بنظ ام الس اعات المعتم دة بكلي ة اآلداب
بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
أوالً :إنش اء ع دد ) (٦ب رامج بنظ ام التعل يم المفت وح بكلي ة اآلداب ـ جامع ة
اإلسكندرية )مرحلة الليسانس( بنظام الساعات المعتمدة وھي:
١ـ الدراسات الفلسفية والسياسية.
٢ـ الدراسات االجتماعية وسوسيولوجيا العالقات الدولية.
٣ـ العلوم النفسية والسلوكية.
٤ـ المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية.
٥ـ تكنولوجيا المعلومات والمكتبات.
٦ـ برنامج اللغات والترجمة بما يشمله من ش غب اللغ ة اإلنجليزي ة واللغ ة
الفرنسية واللغة التركية.
ثانيا ً :إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

) (٧اقتراح جامعة الزقازيق بشأن مش روع الالئح ة الداخلي ة لكلي ة الص يدلة
بالجامعة )مرحلة البكالوريوس(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي االقت راح وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.

) (٨مذكرة تفاھم للتعاون األكاديمي ب ين جامع ة اإلس كندرية )معھ د البح وث
الطبية( وكلية الطب ـ فيا مونبيليه جامعة روما "تور فير جاتا".
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بالمذكرة.

) (٩مذكرة تفاھم بين كلية الطب بجامع ة المنوفي ة مدين ة ش ين الك وم وكلي ة
الطب جامعة  I owaمدينة  I owaالواليات المتحدة األمريكية.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بالمذكرة.

) (١٠مذكرتي تفاھم بين جامعة جنوب الوادي وكل من:
أوالً  :جامعة ميازاكي باليابان.
ثانيا ً  :مركز البحوث اليبنتز )ايفادو( بجامعة دورتموند بألمانيا.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بالمذكرتين.

) (١١اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة المنصورة وجامع ة ن ابولي في دريكو
الثاني بإيطاليا لتبادل الخبرات في البح ث العلم ي والمعلوم ات وط رق
التدريس.
 القرار:

أح يط المجل س علم ا ً باتفاقي ة تع اون مش ترك ب ين جامع ة المنص ورة وجامع ة ن ابولي
فيدريكو الثاني بإيطاليا لتبادل الخبرات في البح ث العلم ي والمعلوم ات وط رق
التدريس.

) (١٢اقت راح جامع ة اإلس كندرية بش أن إدراج درج ة الماجس تير األوروب ي
المصري بين جامعة اإلسكندرية وجامع ة س المنكا ف ي اللغ ة والثقاف ة
األسبانية بالالئحة الداخلية لكلي ة اآلداب بالجامع ة )مرحل ة الدراس ات
العليا( ومشروع الالئحة الدراسية المقترحة لھا.
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 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي :
 -١إدراج درجة الماجستير األوروبي المصري بين جامعة اإلسكندرية وجامعة
س المنكا ف ي اللغ ة والثقاف ة األس بانية بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة اآلداب
بالجامعة )مرحلة الدراسات العليا(
 -٢الالئحة الدراسية المقترحة لھا
 -٣إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (١٣اقتراح جامعة سوھاج بشأن مشروع الالئح ة الداخلي ة لكلي ة الص يدلة
بالجامعة )مرحلة البكالوريوس(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي :
 -١الالئحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة سوھاج )مرحلة البكالوريوس(.
 -٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (١٤اقتراح جامعة دمي اط بش أن إج راء تع ديل بج دول الدراس ة واالمتح ان
الخاص بالفرق ة اإلعدادي ة )الفص ل الدراس ي األول والث اني( بالالئح ة
الداخلية لكلية الفنون التطبيقية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
 -١إج راء تع ديل بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة الفن ون التطبيقي ة جامع ة دمي اط ف ي
تقييم المق ررات الدراس ية الت ي ل يس امتحان ات تحريري ة والت ي تق وم عل ى
المناقشة فقط بالفرقة اإلعدادية )الفصل الدراسي األول والثاني( وذلك على
النحو المبين بمذكرة الجامعة .
 -٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (١٥اتفاقية تعاون علمي وثقافي بين جامعة اإلسكندرية وجامعة س ابينزا ـ
روما ـ إيطاليا.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً باالتفاقية.

) (١٦كتاب جامعة حلوان بشأن مشروع الالئح ة الداخلي ة لش عبة الدراس ات
القانونية باللغ ة اإلنجليزي ة لكلي ة الحق وق بالجامع ة )بنظ ام الس اعات
المعتمدة(.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
) (١الالئح ة الداخلي ة لش عبة الدراس ات القانوني ة باللغ ة اإلنجليزي ة لكلي ة
الحقوق بالجامعة )بنظام الساعات المعتمدة(.
) (٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (١٧كت اب جامع ة أس وان بش أن مش روع الالئح ة الداخلي ة لكلي ة الحق وق
)مرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة(.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ي الق رار وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.

) (١٨اقتراح جامعة قناة السويس تع ديل مس مى المعم ل المرك زي للخ دمات
العلمي ة والص يانة ليص بح مس ماه مرك ز الخدم ة العام ة لص يانة األجھ زة
)وحدة ذات طابع خاص -تتبع ادارة الجامعة( واعتماد الئحته.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
) (١تعديل مسمى المعمل المرك زي للخ دمات العلمي ة ةالص يانة ليص بح مس ماه مرك ز
الخدمة العامة ليصبح مسماه مركز الخدمة العامة لص يانة األجھ زة )وح دة ذات ط ابع
خاص -تتبع ادارة جامعة قناة السويس
) (٢اعتماد الالئحة الخاصة بالمركز

 (١٩اقت راح جامع ة الفي وم بش أن اعتم اد الالئح ة الداخلي ة الجدي دة )مرحل ة
البكالوريوس( بنظ ام الس اعات المعتم دة ف ي الب رامج األربع ة )اآلث ار
المص رية القديم ة ـ اآلث ار اإلس المية ـ ت رميم اآلث ار ـ اآلث ار اليوناني ة
والرومانية(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي :
) (١الالئحة الداخلية الجديدة )مرحلة البكالوريوس( بنظ ام الس اعات المعتم دة
في البرامج األربعة )اآلثار المصرية القديمة ـ اآلثار اإلسالمية ـ ترميم اآلث ار ـ
اآلث ار اليوناني ة والروماني ة( عل ى أن تطب ق اعتب ارا م ن الع ام الج امعي
٢٠١٥/٢٠١٤
)(٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٢٠اقتراح جامعة سوھاج بشان التعديالت المقترحة لشروط القبول
والتسجيل لبرنامج الدبلومه والماجستير في الترجمة )بنظام
الساعات المعتمدة بكلية اآلداب الجامعة(.
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 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
) (١التع ديالت المقترح ة لش روط القب ول والتس جيل لبرن امج الدبلوم ه
والماجستير في الترجمة )بنظام الساعات المعتمدة بكلية اآلداب جامع ة
سوھاج( .ا
) (٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٢١اقتراح جامعة طنطا بشأن تص ويب الخط أ الم ادي للدرج ة المخصص ة
لالمتح ان التحري ري لمق رر )تش خيص االض طرابات الس لوكية( ال ذي
يدرس بالفصل الدراسي األول للطالب المقي دين بالفرق ة الرابع ة قس م
علم النفس وذلك من ) ١٠٠درجة( لتصبح ) ٥٠درجة( لتصبح بكلية
اآلداب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي :
) (١تصويب الخط أ الم ادي للدرج ة المخصص ة لالمتح ان التحري ري لمق رر
)تشخيص االضطرابات السلوكية( الذي ي درس بالفص ل الدراس ي األول
للطالب المقيدين بالفرقة الرابعة قسم علم النفس بكلية االداب – جامعة
طنطا وذلك من ) ١٠٠درجة( لتصبح ) ٥٠درجة(
) (٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٢٢اقت راح جامع ة اإلس كندرية بش أن مش روع الئح ة برن امج اللغ ات
التطبيقية )مرحل ة الليس انس( بنظ ام الس اعات المعتم دة بكلي ة اآلداب
بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
 -١الئح ة برن امج اللغ ات التطبيقي ة )مرحل ة الليس انس( بنظ ام الس اعات
المعتمدة بكلية اآلداب بجامعة االسكندرية.
 -٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٢٣اقت راح جامع ة المنص ورة بش أن إنش اء برن امج اللغ ة الفرنس ية
التخصص ية ض من قس م اللغ ة الفرنس ية )مرحل ة الليس انس( بنظ ام
الساعات المعتمدة بكلية اآلداب بالجامعة والالئحة الدراسية المقترحة
له.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي االقت راح وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.
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) (٢٤اقتراح جامعة القاھرة بشأن األحكام االنتقالية لتطبيق الئحة الس اعات
المعتم دة )مرحل ة الدراس ات العلي ا( بكلي ة دار العل وم بالجامع ة الع ام
الجامعي .٢٠١٥ / ٢٠١٤
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي االقت راح وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.

) (٢٥بروتوك ول تع اون ب ين كلي ة التربي ة بجامع ة أس يوط وھيئ ة إنق اذ
الطفولة الدولية.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بشأن بروتوك ول تع اون ب ين كلي ة التربي ة بجامع ة أس يوط
وھيئة إنقاذ الطفولة الدولية.

) (٢٦اقتراح جامع ة أس يوط بش أن إض افة إج راء امتحان ات دبل وم الترجم ة
تحريريا ً مع تطبيق نسبة  %٢٠أعمال فصلية عل ي ك ل م ادة م ا ع دا
مادتي:
١ـ الترجمة المنظورة وشبه التتبعية )الفرقة األولى(
٢ـ الترجمة الفورية )الفرقة الثانية(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
أوال :إضافة إجراء امتحانات دبلوم الترجمة تحريري ا ً م ع تطبي ق نس بة %٢٠
أعمال فصلية علي كل مادة ما عدا مادتي:
١ـ الترجمة المنظورة وشبه التتبعية )الفرقة األولى(
٢ـ الترجمة الفورية )الفرقة الثانية(.
حيث تج ري االمتحان ات فيھ ا ش فويا م ع تطبي ق  %٢٠اعم ال فص لية ف ي ك ل
منھما بالالئحة الداخلية بكلية االداب بجامعة اسيوط
ثانيا َ:إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٢٧توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت اريخ ٢٠١٤ / ٩ / ٢٣
بالموافق ة عل ي ترقي ة الس يد ال دكتور  /ھش ام ج الل عل ي الش يمى ـ
الم درس بقس م الھندس ة المعماري ة بكلي ة الھندس ة جامع ة ف اروس
لشغل وظيفة أستاذ مساعد.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ي مخاطب ة الس يد األس تاذ ال دكتور رئ يس جامع ة
فاروس لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقي ة الس يد ال دكتور  /ھش ام
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جالل علي الشيمى ـ المدرس بقسم الھندسة المعماري ة بكلي ة الھندس ة لجامع ة
فاروس لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصوله عل ي تق دير جي د ف ي بحث ين
وعلى تق دير مقب ول ف ي س بعة أبح اث وعل ى تق دير ض عيف ف ي بح ث بإجم الي
نق اط  ٦٠/٦٠ودرج ة مناقش ة  ١٠ / ٧.٥ودرج ة نش اط علم ي ٣٠/٢٨
بإجمالي تقييم .١٠٠ / ٩٥.٥

) (٢٨توصية اللجنة االستشارية العليا باجتماعھا بت اريخ ٢٠١٤ / ٩ / ٢٣
بالموافقة عل ي ترقي ة الس يدة ال دكتورة  /من ي محم د ش عبان ـ م درس
بقس م التولي د وأم راض النس اء بكلي ة الط ب جامع ة الق اھرة لش غل
وظيفة أستاذ مساعد.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ي مخاطب ة الس يد األس تاذ ال دكتور رئ يس جامع ة
القاھرة لعرض الموضوع علي مجلس الجامعة لترقية السيدة الدكتورة  /مني
محمد شعبان ـ المدرس بقس م التولي د وأم راض النس اء بكلي ة الط ب بالجامع ة
لشغل وظيفة أستاذ مساعد وذلك لحصولھا علي تقدير جيد جداً في بحث وجيد
في بحثين وعل ى تق دير مقب ول ف ي خمس ة أبح اث بإجم الي نق اط ٦٠/٤١.٥٩
ودرج ة مناقش ة  ١٠ / ٦ودرج ة نش اط علم ي  ٣٠/١٧بإجم الي تقي يم نھ ائي
.١٠٠ / ٦٤.٥

) (٢٩كتاب جامعة أسوان بشأن الالئح ة الداخلي ة لوح دة إدارة المش روعات
التطوير بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي الالئحة الداخلي ة لوح دة إدارة مش روعات التط وير
بجامعة أسوان.

) (٣٠كتاب السيدة رئيس المجلس القومي للمرأة بشأن تزايد تعدي الجھ ات
والمؤسسات المختلفة علي اختصاصات ومھام المجلس.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً كت اب الس يدة رئ يس المجل س الق ومي للم رأة بش أن تزاي د
تعدي الجھات والمؤسسات المختلفة علي اختصاصات ومھام المجلس..

) (٣١كتاب رئ يس قط اع مكت ب وزي ر التعل يم الع الي بش أن ق رارات اجتم اع
مجلس ال وزراء المنعق دة  ٢٠١٤ / ٧ / ٢ومنھ ا ت ولي جمي ع الس ادة
ال وزراء مراجع ة موق ف الق روض المتاح ة ل وزارتھم م ن مؤسس ات
التمويل الدولية المختلفة ومراجعة سبب عدم السحب منھا.
 القرار:
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أح يط المجل س علم ا ً بكت اب رئ يس قط اع مكت ب وزي ر التعل يم الع الي بش أن
قرارات اجتماع مجلس ال وزراء المنعق دة  ٢٠١٤ / ٧ / ٢ومنھ ا ت ولي جمي ع
الس ادة ال وزراء مراجع ة موق ف الق روض المتاح ة ل وزارتھم م ن مؤسس ات
التمويل الدولية المختلفة ومراجعة سبب عدم السحب منھا.

) (٣٢مذكرة إدارة الشئون القانونية بأمانة المجلس األعلى للجامعات بش أن
كتاب ھيئة النيابة اإلدارية ـ نيابة التعليم العالي والبحث العلم ي بش أن
الش كوى المقدم ة م ن الس يد  /عص ام س الم ش رف األم ين الع ام
ألكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ضد الس يد األس تاذ ال دكتور  /ع الء
ال دين محم د الغزال ي رئ يس أكاديمي ة الس ادات للعل وم اإلداري ة لقي ام
األخير بحرمانه والعاملين بمكتبه من الحوافز الشھري المقرر بالئحة
وقواعد صرف العاملين باإلداريين باألكاديمية.
 القرار:
قرر المجلس حفظ الموضوع.

) (٣٣القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء رقم ) (٨بت اريخ / ٢٧
 ٢٠١٤ / ٨بشأن موض وع آلي ات التواص ل وح ل المش اكل الملح ة أو
المعوقات التي تعترض عمل الجامعات والمجلس.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي السادة رؤساء الجامع ات إلرس ال المعوق ات
التي تعترض عمل الجامعات والمجلس إلي السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم
العالي.

) (٣٤تقرير اللجنة المشكلة للنظر ف ي اقت راح جامع ة المني ا نق ل قس م عل وم
الحاس ب بكلي ة عل وم الحاس ب بكلي ة العل وم إل ي قس م عل وم الحاس ب
بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي توص ية اللجن ة المش كلة للنظ ر ف ي اقت راح جامع ة
المنيا نقل قسم علوم الحاسب بكلية علوم الحاسب بكلية العلوم إل ي قس م عل وم
الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة والتي تتمثل فيما يلي:
١ـ دمج قسم علوم الحاسب مع قسم الرياضيات بكلية العلوم جامعة المنيا.
٢ـ يج وز ألعض اء ھيئ ة الت دريس بقس م عل وم الحاس ب )س ابقا ً( بكلي ة العل وم
جامعة المنيا الذين تم الموافقة علي تقدمھم للجن ة العلمي ة لفح ص اإلنت اج
العلم ي لش غل وظ ائف األس اتذة واألس اتذة المس اعدين رق م )(٤٧
الحاس بات والمعلوم ات التق دم للنق ل إل ي كلي ة الحاس بات والمعلوم ات
بالجامعة بعد موافقة الكليتين علي ذلك واعتماد مجلس الجامعة.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

٣ـ تلت زم كلي ة الحاس بات والمعلوم ات بتق ديم كاف ة الخ دمات التعليمي ة بكلي ة
العلوم في المقررات الت ي تخص ھا وھ ذا يس ري عل ي كاف ة كلي ات الجامع ة
الواح دة حي ث ال ب د أن تق دم أي كلي ة خ دماتھا التعليمي ة للكلي ات األخ رى
بتدريس المقررات التي تخصھا.

) (٣٥اقت راح جامع ة طنط ا بش أن إج راء تع ديل جزئ ي ب المواد )(٨.٧.٥.٣
لدبلومات الدراسات العليا بالالئحة الداخلية بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
١ـ إجراء تعديل جزئي بالمواد ) (٨.٧.٥.٣لدبلومات الدراسات العلي ا بالالئح ة
الداخلي ة لكلي ة اآلداب جامع ة طنط ا وذل ك عل ي النح و المب ين بم ذكرة
الجامعة.
بعد التعديل
قبل التعديل
المادة )(٣
المادة )(٣
أ( يعتب ر الطال ب ناجح ا ً ف ي المق رر أ( يعتبر الطالب ناجحا ً في المقر الدراس ي
الدراسي متى حصل عل ي نس بة %٦٥
مت ى حص ل عل ي نس بة  %٦٠ف أكثر
ف أكثر وتك ون تقديرات ه عل ي النح و
وتكون تقديراته علي النحو التالي:
التالي:
١ـ ممتاز ) ٩٠درجة فأكثر(
١ـ ممتاز ) ٩٠درجة فأكثر(
٢ـ جيد جداً )من  : ٨٠أقل من (٩٠
)من  : ٧٠أقل من (٨٠
٢ـ جيد جداً ) ٨٠ـ  ٨٩فأكثر(
٣ـ جيد
٤ـ مقبول ) من  :٦٠أقل من (٧٠
) ٧٥ـ  ٧٩درجة(
٣ـ جيد
٤ـ مقبول ) ٦٥ـ  ٧٤درجة(
ب( ويس مح للطال ب الراس ب ف ي م ادة أو
ب( يس مح للطال ب الراس ب ف ي م ادتين مادتين علي األكث ر ب دخول امتح ان ال دور
علي األكثر ب دخول االمتح ان ف ي دور الثاني الذي يعق د خ الل ش ھر س بتمبر م ن
س بتمبر م ن نف س الع ام وف ي حال ة نف س الع ام وف ي حال ة رس وب الطال ب أو
رس وبه ف ي أكث ر م ن م ادتين يعي د حرمانه ف ي أكث ر م ن م ادتين ف ي امتح ان
الطال ب الس نة دراس ة وامتحان ا ً ف ي الدور األول ال ذي يعق د خ الل ش ھر يولي و
أو رسوبه في أي مقرر في امتحان ال دور
جميع المواد.
ج( يعق د امتح ان ال دبلومات التخصص ية الثاني يكون امتحان الطالب في المق ررات
ف ي نھاي ة الع ام الج امعي ويت ألف الدراس ية الت ي رس ب فيھ ا فق ط ف ي الع ام
االمتح ان م ن اختب ارات تحريري ة الدراس ي الت الي ،وف ي جمي ع األح وال ال
وش فوية ف ي المق ررات الت ي درس ھا يسمح لدبلومات نظام العام الواحد وثماني
م رات ل دبلومات نظ ام الع امين باس تثناء
الطالب.
المتق دمين بأع ذار مرض ية تقبلھ ا اللجن ة
الطبي ة بالجامع ة أو أع ذار قھري ة وذل ك
كله بموافقة مجلس الكلية.
المادة )(٥
المادة )(٥
بالنس بة لقس م الجغرافي ا ف إن القي د يش ترط للقي د بالدبلوم ه التخصص ية ف ي

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

بالدبلومه التخصصية في الخرائط يش ترط
حص ول الطال ب عل ى ال دبلوم الع ام ف ي
المساحة والخرائط.

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

الخ رائط بقس م الجغرافي ا حص ول الطال ب
علي الدبلوم العام ف ي المس احة والخ رائط
أو الحص ول عل ى درج ة الليس انس ف ي
المساحة والخرائط.
المادة )(٧
يح رم الطال ب م ن دخ ول امتح ان ال دور
األول إذا قلت مواظبته علي الحضور ع ن
 %٦٥ف ي ك ل مق رر دراس ي بن اءا عل ي
طل ب القس م المخ تص وموافق ة مجل س
الكلية علي ذلك ،ويعتبر الطالب راسبا ً في
المق رر الدراس ي ال ذي ح رم م ن التق دم
لالمتحان فيه.

المادة )(٧
لمجل س الكلي ة بن اء عل ي طل ب مجل س
القس م المخ تص أن يح رم الطال ب م ن
التقدم إلي االمتحان في مق ررات الدبلوم ه
كلھ ا أو بعض ھا إذا كان ت مواظبت ه ف ي
المحاضرات وال دروس النظري ة والعملي ة
تق ل ع ن ) (%٦٥م ن مجموعھ ا الفعل ي
وفي ھذه الحال ة يعتب ر الطال ب راس با ً ف ي
المق ررات الت ي ح رم م ن التق دم إل ي
االمتحان فيھا.
المادة)(٨
المادة )(٨
أوالً  :قس م االجتم اع  :بن د رق م ) : (١أوالً  :قس م االجتم اع بن د رق م ) (١دبل وم
التنمية االجتماعية.
دبلوم التنمية الصناعية .
ثاني ا ً :قس م الجغرافي ا  :بن د رق م ) (١ثاني ا ً :قس م الجغرافي ا بن د رق م ): (٢
ال دبلوم التخصص ي ف ي المس احة
الدبلومه التخصصية في الخرائط
الحديثة والخرائط.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٦اقتراح جامعة سوھاج إجراء تعديل علي بعض المواد اآلتي ة بالالئح ة
الداخلية لكلية اآلداب بالجامعة:
١ـ تعديل المادة ) (١٨المعادلة بالقرار الوزاري رقم )(١٧٠٣
٢ـ تعديل المواد ).(٢٧) ،(٢٦) ،(٢١) ،(١٧
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
١ـ تعديل المواد اآلتية بالالئحة الداخلية لكلية اآلداب جامعة سوھاج:
ـ المادة ) (١٨المعدلة بالقرار الوزاري رقم )(١٧،٢
ـ المادتين )(٢٦،١٧
ـ المادتين )(٢١،٢٧
وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة:
بعد التعديل
قبل التعديل
المادة )(١٧
المادة )(١٧
يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجس تير ف ي
اآلداب أن يكون حاصالً علي الليسانس اآلداب أن يك ون حاص الً عل ي الليس انس
في اآلداب بتقدير جيد علي األقل من ف ي اآلداب بتق دير جي د عل ي األق ل م ن
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إحدى الجامعات المصرية أو علي درجة
معادلة لھا من معھد علمي آخر معترف
به من المجلس األعلى للجامعات وأن
يتابع الدراسة لمدة سنة دراسة بالقسم
الذي تخرج فيه وفقا ً لما ھو مبين بالمادة
) (٢٥من ھذه الالئحة ويجوز لمجالس
األقسام من ھذه الالئحة ويجوز لمجالس
األقسام المختصة عقد اختبار للطالب
المتقدمين.
المادة )(١٨
١ـ يسمح للطال ب بتأدي ة امتحان ات الس نة
التمھيدية للماجستير أربع م رات فق ط
في عامين متتاليين.
٢ـ تعق د االمتحان ات م رتين ف ي ك ل ع ام
أولھ ا ف ي نھاي ة الس نة الجامعي ة
واألخ رى ف ي بداي ة الس نة التالي ة ف ي
الموعد الذي يحدده مجلس الكلية.
٣ـ ال يع د الطال ب ناجح ا ً إال إذا حص ل ف ي
ك ل مق رر م ن مق ررات الدراس ة عل ى
 %٧٠علي األقل من مجموع درجات
المقرر.
٤ـ الطال ب ال ذي يرس ب ف ي م ادة أو
م ادتين علي ه اإلع ادة فيھم ا  ،وإذا
رس ب ف ي أكث ر م ن م ادتين ي ؤدي
االمتحان في جميع المواد.

المادة )(٢١
١ـ يتقدم الطالب بعد نجاحه في امتحان
السنة التمھيدية للماجستير وبعد
اجتيازه بنجاح دورتي اللغة العربية
واألجنبية اللذين يحددھما مجلسا
القسمين المختصين ومجلس الكلية
بخطة مقترحة للبحث الذي يود إعداد
رسالة للماجستير فيه وتناقش الخطة
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احدي الجامع ات المص رية أو عل ي درج ة
معادلة لھا من معھد علمي معترف به من
المجل س األعل ى للجامع ات وأن يتب ع
الدراس ة لم دة س نة دراس ة بالقس م ال ذي
تخ رج في ه وفق ا ً لم ا ھ و مب ين بالم ادة
) (٢٥م ن ھ ذه الالئح ة ويج وز لمج الس
األقس ام المختص ة عق د اختب ار للط الب
المتق دمين ،عل ي أن يك ون التس جيل ف ي
شھري إبريل وأكتوبر من كل عام.
المادة )(١٨
١ـ يسمح للطال ب بتأدي ة امتحان ات الس نة
التمھيدية للماجستير أربع م رات فق ط
في عامين متتاليين.
٢ـ تعق د االمتحان ات م رتين ف ي ك ل ع ام
أولھ ا ف ي نھاي ة الس نة الجامعي ة
واألخ رى ف ي بداي ة الس نة التالي ة ف ي
الموعد الذي يحدده مجلس الكلية.
٣ـ ال يع د الطال ب ناجح ا ً إال إذا حص ل ف ي
ك ل مق رر م ن مق ررات الدراس ة عل ى
 %٧٠علي األقل من مجموع درجات
المقرر.
٤ـ الطال ب ال ذي يرس ب ف ي م ادة أو
م ادتين علي ه اإلع ادة فيھم ا  ،وإذا
رس ب ف ي أكث ر م ن م ادتين ي ؤدي
االمتحان في جميع المواد.
٥ـ الطال ب ال ذي يرس ب ف ي م ادة أو
م ادتين أو أكث ر ف ي ال دور الث اني م ن
الع ام األول يعط ي مھل ة ش ھر ين ذر
خاللھا بسداد رس وم إع ادة القي د وف ي
حالة عدم الحض ور للس داد يلغ ي قي ده
وليس له الحق في التقدم مرة أخرى.
المادة )(٢١
يق وم الطال ب بع د نجاح ه ف ي الس نة
التمھيدي ة للماجس تير بالكلي ة أو كلي ة
أخرى مناظرة بع د اجتي از حلق ة المناقش ة
بإع داد رس الة ف ي موض وع للبح ث يق ره
نائ ب رئ يس الجامع ة للدراس ات العلي ا
والبح وث بالجامع ة بن اء عل ي موافق ة
مجل س الكلي ة وبع د أخ ذ رأي مج الس
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مناقشة علنية في حلقة مناقشة
 Seminarيحضرھا أعضاء لقسم
المختص.
٢ـ يقوم الطالب بعد نجاحه في امتحان
السنة التمھيدية للماجستير بالكلية أو
أي كلية أخرى مناظرة وفقا ً لما ھو
مبين في المادة ) (٢٥من ھذه
الالئحة وبعد اجتيازه حلقة المناقشة،
بإعداد رسالة في موضوع للبحث
يقره نائب رئيس الجامعة للدراسات
العليا والبحوث بالجامعة بناء علي
موافقة مجلس الكلية وبعد أخذ رأي
مجالس األقسام المختصة في مدة ال
تقل عن سنة وال يزيد علي أربع
سنوات من تاريخ موافقة مجلس
الكلية علي التسجيل لمدة عام قابل
للتجديد مرة أخرى فقط بناء علي
تقرير المشرف على الرسالة وبعد
أخذ رأي مجالس األقسام المختصة.
المادة )(٢٦
يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور في
اآلداب على أن يكون حاصالً على درجة
الماجستير في اآلداب بتقدير جيد على
األقل من إحدى الجامعات المصرية أو
على درجة معادلة لھا من معھد علمي
معترف به من الجامعة وأن يجتاز حلقة
المناقشة  Seminarالتي يحضرھا
أعضاء القسم المختص  ،كما ينبغي علي
المتقدم اجتياز مستوي اللغة األجنبية
الذي يحدده القسم والكلية.
المادة )(٢٧
يقوم طالب الدكتوراه بإعداد بحث مبتكر
في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا
والبحوث بعد موافقة مجلس الكلية لمدة
سنتين علي األقل من تاريخ موافقة
مجلس الكلية علي التسجيل  ،وال تزيد
مدة التسجيل علي خمس سنوات ،
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األقس ام المختص ة ف ي م دة ال تق ل ع ن
س نتين وال تزي د ع ن أرب ع س نوات م ن
تاريخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل
 ،ولمجل س الكلي ة اإلبق اء عل ى التس جيل
لم دة ع ام قابل ة للتجدي د م رة أخ رى فق ط
بن اء عل ي تقري ر المش رف عل ي الرس الة
وبعد أخذ رأي مجالس األقسام المختصة.

المادة )(٢٦
يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتور في
اآلداب على أن يكون حاصالً على درجة
الماجستير في اآلداب بتقدير جيد على
األقل من إحدى الجامعات المصرية أو
على درجة معادلة لھا من معھد علمي
معترف به من الجامعة وأن يجتاز حلقة
المناقشة  Seminarالتي يحضرھا
أعضاء القسم المختص  ،كما ينبغي علي
المتقدم اجتياز مستوي اللغة األجنبية
الذي يحدده القسم والكلية  ،علي أن
يكون التسجيل في شھري ابريل وأكتوبر
من كل عام.
المادة )(٢٧
يقوم طالب الدكتوراه بإعداد بحث مبتكر
في موضوع يقره مجلس الدراسات العليا
والبحوث بعد موافقة مجلس الكلية لمدة
سنتين علي األقل من تاريخ موافقة
مجلس الكلية علي التسجيل  ،وال تزيد
مدة التسجيل علي خمس سنوات ،
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ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين
آخرين استثناء ألسباب قھرية يقرھا آخرين استثناء ألسباب قھرية يقرھا
مجلس الكلية بناء علي تقرير للمشرف .مجلس الكلية بناء علي اقتراح للمشرف.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٧اقت راح جامع ة الق اھرة بش أن تغيي ر مس مي )قس م ط ب الص ناعات
واألمراض المھنية إلي قس م الط ب المھن ي والبيئ ي( ال وارد بالالئح ة
الداخلي ة لكلي ة الط ب بالجامع ة  ،وذل ك تمش يا م ع الئح ة الدراس ات
العلي ا الص ادرة ب رقم  ١٥٧٠بت اريخ ) ٢٠٠٩ / ٧ / ١٥بنظ ام
الساعات المعتمدة( بتغيير مسمي الدرجة بالقسم.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي :
) (١تغيير مسمي )قسم طب الص ناعات واألم راض المھني ة إل ي قس م الط ب
المھني والبيئي( بكلية الطب -جامعة القاھرة
) (٢اتخ اذ االج راءات الالزم ة لتع ديل الالئح ة الداخلي ة لكلي ة الط ب جامع ة
القاھرة بما يسمح بذلك.
) (٣إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٨اقت راح جامع ة اإلس كندرية بش أن إض افة مق رر الكيمي اء الحيوي ة ف ي
تغذي ة اإلنس ان )(Biochemistry Of Human Nutrition
ورقمه الك ودي ) (١٥٠٧) (١) (٦١٠كمقرراختي اري يض اف لقائم ة
المق ررات االختياري ة لل دبلوم ف ي تخص ص التغذي ة بالمعھ د الع الي
للصحة العامة بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي االقت راح وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.

) (٣٩اقت راح جامع ة المنص ورة بش أن إج راء بع ض التع ديالت بالالئح ة
الداخلي ة لكلي ة الص يدلة بالجامع ة )مرحل ة البك الوريوس( )بنظ ام الس اعات
المعتمدة(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي :
) (١إج راء بع ض التع ديالت بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة الص يدلة بالجامع ة
)مرحل ة البك الوريوس( )بنظ ام الس اعات المعتم دة(وذل ك عل ى النح و
المبين بمذكرة الجامعة.
) (٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

) (٤٠اقت راح جامع ة طنط ا إض افة دبل وم " الكيمي اء الحيوي ة التحليلي ة "
بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة العل وم )مرحل ة الدراس ات العلي ا( بنظ ام
الساعات المعتمدة ومشروع الئحته الدراسية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي االقت راح وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.

) (٤١اقت راح جامع ة أس وان إض افة دبل وم " الكيمي اء الحيوي ة التحليلي ة "
بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة العل وم )مرحل ة الدراس ات العلي ا( بنظ ام
الساعات المعتمدة ومشروع الئحته الدراسية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة عل ي االقت راح وإص دار الق رار ال وزاري ال الزم ف ي ھ ذا
الشأن.

) (٤٢كتاب جامعة بورس عيد بش أن إرج اء تطبي ق الالئح ة الداخلي ة الجدي دة
بكلية ري اض األطف ال لمرحل ة البك الوريوس الص ادرة ب القرار ال وزاري رق م
) (٩٤٦بت اريخ  ٢٠١٤ / ٤ / ٢لح ين االنتھ اء م ن تص ويب األخط اء م ع
استمرار تطبيق الالئحة القديمة.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى إرج اء تطبي ق الالئح ة الداخلي ة الجدي دة بكلي ة
رياض األطف ال لمرحل ة البك الوريوس الص ادرة ب القرار ال وزاري رق م )(٩٤٦
بت اريخ  ٢٠١٤ / ٤ / ٢لح ين االنتھ اء م ن تص ويب األخط اء م ع اس تمرار
تطبيق الالئحة القديمة.

 اعتم اد محض ر اجتم اع المجل س االعل ى لش ئون التعل يم والط الب الجلس ةرقم ) (٤٠بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٢
 القرار:
اعتم اد محض ر اجتم اع المجل س االعل ى لش ئون التعل يم والط الب الجلس ة رق م )(٤٠
بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٢والذي يتضمن القرارات التالية:

 (٤٣رؤية وزارة التعل يم الع الي لتحقي ق االس تقرار ف ي الجامع ات المص رية
ف ي ض وء توص ية المجل س األعل ى لش ئون التعل يم والط الب بجلس ته
المنعق دة بت اريخ  ،٢٠١٤ / ١٠ / ١٣وف ي ض وء م ا عرض ه الس يد
األس تاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي ورئ يس المجل س األعل ى
للجامعات في ضوء أن بعض الجامعات تتسم باألعداد الكبي رة للط الب
وقلة اإلمكانات المتاحة األم ر ال ذي يس تلزم مع ه العم ل عل ي ض رورة
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الحف اظ عل ى اس تقرار الجامع ات المص رية وانتظ ام العملي ة التعليمي ة
خالل العام الجامعي وذلك من خالل المحاور التالية:
ـ منظومة األمن الجامعي.
ـ التواصل الدائم والمباشر مع الطالب.
ـ استطالع رأي الطالب في تطوير العملية التعليمية.
ـ التواجد الفعال ألعضاء ھيئة التدريس م ع الط الب داخ ل وخ ارج المحاض رات
وتطبيق اللوائح اإلدارية لنسب الحضور.
ـ المش اركة الفعال ة ف ي ح ل مش كالت الط الب )مرحل ة جامعي ة أول ى ـ دراس ات
عليا(.
ـ االھتمام بمعامل الكليات والمعامل البحثية.
ـ الخ دمات الطالبي ة )دع م الكت اب الج امعي ـ ص ندوق التكاف ل االجتم اعي ـ
الخدمات الطبية ـ .(....
ـ التع اون والتفاع ل وتوثي ق العالق ة م ع الجھ ات األخ رى ذات الص لة بالعملي ة
التعليمي ة مث ل وزارات " الثقاف ة ـ الش باب ـ الس ياحة " لمعالج ة األزم ة
الثقافية.
ـ تنفيذ البروتوكول األمني بين وزارة التعليم ووزارة الداخلية.
ـ إعداد وإنشاء مركز إلعداد القادة بكل جامعة الكتشاف واالستفادة من الط الب
الذين سيصبحون قادة المستقبل.

 القرار:
قرر المجلس الموافق ة عل ى تكلي ف الس ادة ن واب رؤســـ ـاء الجامع ات لش ئون
التعليم والطالب بإع داد وتقي يم رؤي تھم ح ول ھ ذه المح اور لتحقي ق االس تقرار
ف ي الجامع ات والحف اظ علـــــــ ـي العملي ة التعليمي ة فــــــ ـي الع ام الجامعــ ـي
.٢٠١٥ / ٢٠١٤

) (٤٤كتاب السيد أ.د  /رئيس قط اع التعل يم ب وزارة التعل يم الع الي بش أن م ا
تم نشره بجريدة األھرام المسائي تحت عنوان )أزمة القب ول اإلقليم ي
تتعقد والتعليم العالي تبحث ع ن مخ رج ( والمتض من ش كاوي الط الب
من قرار القبول اإلقليمي.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي إحالة الموضوع إلي اللجنة العليا للتنسيق.

) (٤٥كت اب مكت ب تنس يق القب ول بالجامع ات والمعاھ د بش أن تق دم بع ض
الطالب الحاصلين علي بعض الشھادات المعادلة الصادرة من مدارس
خارج الدولة المانحة لھذه الشھادات.
 القرار:
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة:
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الدرجة
االسم
نائب رئيس جامعة القاھرة لشئون التعليم
أ.د  /عز الدين عمر أبو ستيت
والطالب
نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم
أ.د  /محمد الحسيني الطوخي
والطالب
أ.د  /السيد عبد العظيم الشرقاوي نائب رئيس جامعة السويس لشئون التعليم
والطالب
رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة
أ.د  /الھاللي الشربيني
التعليم العالي
رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي
أ  /السيد عبد ﷲ عطا
والمشرف علي تنسيق القبول
رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية
أ  /محمد سعد محمد
والتعليم
لدراسة موضوع تقدم بعض الطالب الحاصلين عل ي الش ھادات المعادل ة الص ادرة م ن
م دارس خ ارج ال دول المانح ة لھ ذه الش ھادات  ،وتق ديم تقري ر ف ي ھ ذا يع رض عل ي
المجلس في جلسة قادمة.

) (٤٦كت اب الس يد أ.د  /رئ يس جامع ة المنص ورة بش أن قب ول الط الب
الحاصلين علي الثانوي ة الفني ة لمس اعدي الخ دمات الص حية والتابع ة
لمستش فيات جامع ة المنص ورة وع ددھم ) (١٧٢طال ب وطالب ة
بالمعاھ د الفني ة للتم ريض التابع ة لكلي ات التم ريض بالجامع ات
المصرية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ قبول الط الب الحاص لين عل ي الثانوي ة الفني ة لمس اعدي الخ دمات الص حية
بالمعاھد الفنية للتمريض التابعة لكليات التمريض بالجامعات المصرية ف ي
الع ام الج امعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤ع ن طري ق المعاھ د الفني ة للتم ريض
مباشرة وبموافقة الكلية و الجامعة  ،مع مراعاة القواعد المقررة والواردة
بالالئحة الموحدة للمعاھد الفنية للتم ريض الص ادرة ب القرار ال وزاري رق م
) (٥٤١٠بتاريخ ٢٠١٢. / ١٢ / ١٢
٢ـ ي تم قب ول ھ ؤالء الط الب اعتب ارا م ن الع ام الج امعي  ٢٠١٦ / ٢٠١٥ع ن
طري ق مكت ب تنس يق القب ول بالجامع ات والمعاھ د ض من ط الب الش ھادات
الفني ة م ع مراع اة القواع د المق ررة ف ي ھ ذا الش أن وال واردة ب القرار
الوزاري رقم ) (٥٤١٠بتاريخ .٢٠١٥ / ١٢ / ١٢

) (٤٧كتاب السيد أ.د  /رئيس جامعة بني س ويف المتض من أن ع دد الط الب
المس تجدين بكلي ة الع الج الطبيع ـي بالجامع ة ھ ذا الع ام / ٢٠١٤
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 ٤٠٣) ٢٠١٥طالب( يمثل عبئ ا ً كبي را عل ي الكلي ة ف ي ض وء طاقتھ ا
االستيعابية واإلمكانات المادية والبشرية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي إحالة الموضوع إلي لجنة قطاع العالج الطبيعي.

) (٤٨كتاب السيد أ.د  /المشرف عل ي إدارة ص ندوق تط وير التعل يم برئاس ة
مجلس الوزراء بشأن الطلب ات الخاص ة بقب ول خريج ي م دارس الني ل
المصرية التابعة للصندوق.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي تشكيل لجنة من السادة:
الدرجة
االسم
نائب رئيس جامعة بنھا لشئون التعليم
أ.د  /سليمان محمد مصطفي
والطالب
نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم
أ.د  /محسن محمود مقشط
والطالب
أ.د  /عصام الدين متولي علي عبد ﷲ نائب رئيس جامعة مدينة السادات لشئون
التعليم والطالب
المشرف علي إدارة صندوق تطوير التعليم
أ.د  /عبد الوھاب أحمد الغندور
ـ رئاسة مجلس الوزراء
رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي
أ  /السيد عبد ﷲ عطا
والمشرف علي تنسيق القبول
رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية
أ  /محمد سعد محمد
والتعليم
لدراسة موضوع نظام وقواعد قبول خريجي مدارس النيل المصرية التابعة لصندوق
تطوير التعليم برئاسة مجل س ال وزراء بالجامع ات المص رية ،وتق ديم تقري ر ف ي ھ ذا
الشأن يعرض علي المجلس في جلسة قادمة.

) (٤٩كت اب الس يد أ.د  /رئ يس جامع ة المنص ورة بش أن طل ب ف تح ب اب
التح ويالت الورقي ة م ن كلي ات الط ب بالجامع ات المص رية الحكومي ة
للط الب المرش حين ع ام  ٢٠١٥ / ٢٠١٤واألع وام القادم ة إل ي
برن امج مانشس تر للتعل يم الطب ي بكلي ة الط ب بجامع ة المنص ورة م ن
داخل وخارج النطاق الجغرافي للجامعة أسوة بالعام الماضي.
 القرار:
١ـ قب ول التحوي ل المن اظر ب ين كلي ات الجامع ات المص رية لاللتح اق ب البرامج
الجديدة فقط في ضوء الحد األدنى للقطاع.
٢ـ قبول التحويل إلي كلية غير مناظرة لاللتحاق ب البرامج الجدي دة فق ط بش رط
استيفاء الحد األدنى للكلية المحول إليھا والشروط األخرى للكلية.
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وذل ك كل ه بمراع اة قواع د تقلي ل االغت راب المنص وص عليھ ا ب القرار
ال وزاري رق م  ١٩٣٧بت اريخ  ٢٠١٤ / ٦ / ١٦وبش رط موافق ة الكلي ة
والجامعة المعنية بالتحويل  ،علي أن يستمر الطالب في الدراسة بالبرنامج
الجديد المحول إليه حتى تخرجه إال في حالة اس تنفاذ م رات الرس وب وفق ا ً
لما ھو منصوص عليه باللوائح الداخلية لھذه البرامج.

) (٥٠كت اب الس يد أ.د  /نائ ب رئ يس جامع ة اإلس كندرية لش ئون التعل يم
والط الب بش أن تحدي د الم دة الزمني ة لالحتف اظ ب أوراق اإلجاب ة
بالجامعات وكيفية التخلص منھا.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على قراره الصادر في ھذا الشأن.

) (٥١استفسارات بعض الجامعات وبعض أولي اء أم ور الط الب بش أن م دي
إمكاني ة قب ول الط الب الحاص لين عل ى الثانوي ة المعادل ة ) العربي ة
واألجنبية( الذين يتخلف ون ع ن التق دم لمكت ب التنس يق ع ام حص ولھم
علي الش ھادة الثانوي ة ع ن طري ق الجامع ات مباش رة أس وة بالثانوي ة
العام ة والش ھادات الفني ة طبق ا ً لقـ ـرار المجل س األعلــ ـى للجامع ات
الصادر بجلسته بتاريخ .٢٠١٤ / ١ / ١٦
 القرار:
قرر المجل س الموافق ة عل ى س ريان ق راره الص ادر بجلس ته بت اريخ / ١ / ١٦
 ٢٠١٤ـ بشأن إحالة موضوع قبول الط الب الحاص لين عل ى الش ھادة الثانوي ة
العامة المصرية والشھادات الفنية والذين يتخلفون عن التقدم لمكت ب التنس يق
عام حصولھم علي الش ھادة الثانوي ة إل ي الس ادة رؤس اء الجامع ات للنظ ر ف ي
م دي إمكاني ة قب ولھم ع ن طري ق الجامع ات مباش رة ـ عل ى الط الب الحاص لين
على الشھادات الثانوية المعادلة )العربية ـ األجنبية( بشرط توافر أماكن خالي ة
واس تيفاء الح د األدن ى المطل وب س نة حص ول الطال ب عل ى الثانوي ة المعادل ة
وفي ضوء الطاقة االستيعابية لكل كلية.

) (٥٢كت اب الس يدة أ.د  /عمي دة كلي ة االقتص اد والعل وم السياس ية جامع ة
الق اھرة المتض من طل ب الموافق ة عل ى قب ول ع دد ) (٢٦طال ب م ن
الحاص لين عل ى الش ھادات الثانوي ة المعادل ة ھ ذا الع ام ٢٠١٤
واجتازوا اختبار االلتحاق بشعبة اللغة الفرنسية الذي يعقد بالكلية.
 القرار:
قرر المجلس الموافق ة عل ى الق رار وفق ا ً لألس ماء ال واردة بكت اب الس يدة أ.د /
عميدة الكلية المرفق ،وذلك في ضوء قرار المجلس األعل ى للجامع ات الص ادر
بجلسته بتاريخ  ٢٠١٤ / ٦ / ٦في ھذا الشأن.
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) (٥٣كت اب الس يد أ.د  /رئ يس جامع ة المنص ورة بش أن النظ ر ف ي اس تثناء
أبن اء محافظ ات )مرس ي مط روح ـ ش مال س يناء ـ جن وب س يناء ـ
الوادي الجديد( وكذلك العاملين بالقط اع الحك ومي والخ اص وأبن ائھم
بھذه المحافظات من شرط ضرورة مضي ثالث س نوات م ن حص ولھم
على الشھادات )الثانوية العام ة ـ الثانوي ة العربي ة المعادل ة ـ الثانوي ة
األجنبي ة المعادل ة ـ الش ھادات الفني ة ـ الثانوي ة األزھري ة( لاللتح اق
ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.
 القرار:
قرر المجلس التمسك بقراره السابق الصادر بجلسته المنعق دة بت اريخ ٤ / ٢٣
 ٢٠١٤ /المتضمن ما يلي:
١ـ التأكيد على قرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة بش أن نظ ام القب ول
ببرامج التعليم المفتوح والتي منھا شرط ضرورة مضي خمس سنوات من
حصول الطالب علي الشھادة الثانوية قبل االلتحاق ببرامج التعليم المفت وح
بالجامعات المصرية.
٢ـ التأكي د عل ي الموافق ة عل ي قب ول الط الب أبن اء المحافظ ات النائي ة التالي ة
)مرسي مطروح ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ الوادي الجديد( والراغبين
في االلتحاق ببرامج التعليم المفتوح بالجامع ات المص رية بع د مض ي ث الث
س نوات )بح د أدن ى( م ن حص ولھم عل ى الش ھادات الثانوي ة ) الثانوي ة
العربي ة المعادل ة ـ الثانوي ة األجنبي ة المعادل ة ـ الش ھادات الفني ة ـ الثانوي ة
األزھرية(.

) (٥٤كتاب السيد أ.د  /رئ يس قط اع الش ئون الثقافي ة والبعث ات بش أن كت اب
وزارة الخارجي ة المتض من ع دد ) (٧ط الب س نغاليين ت م قب ولھم
بجامع ة األزھ ر ف ي الع ام الج امعي  ٢٠١٣ / ٢٠١٢وت م تحوي ل
ملفاتھم إل ي جامع ة الق اھرة ،وطل ب وزارة الخارجي ة اس تثناء ھ ؤالء
الطالب وتحويلھم لمواصلة دراستھم بجامعة القاھرة بشكل طبيعي.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على تحويل عدد ) (٧طالب السنغاليين الذين ت م قب ولھم
بجامع ة األزھ ر ف ي الع ام الج امعي  ٢٠١٣ / ٢٠١٢إل ي الكلي ات المن اظرة
بجامعة الق اھرة ف ي الع ام الج امعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤ف ي ض وء موافق ة كليت ي
العلوم والتجارة بجامعة القاھرة لعدم إجادتھم اللغة العربيةوفقا للبيان التالي:
الكلية
م اسم الطالب
الكلية
م اسم الطالب
العلوم
 ٢خالي فالي
العلوم
 ١مباي ديوف
العلوم
 ٤لميني ندياي
 ٣مامادو ديكاريا دللو العلوم
التجارة
 ٦عبدﷲ باه
العلوم
 ٥بابا مباي
 ٧ميمونة حيدارا جالو التجارة
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) (٥٥كت اب الس يد أ.د  /رئ يس قط اع الش ئون الثقافي ة والبعث ات المتض من
االستفس ار ع ن م دي إمكاني ة قب ول الط الب الواف دين )م ن مختل ف
الجنس يات( ال ذين يدرس ون بدول ة ليبي ا ف ي الجامع ات والمعاھ د
المصرية للعام الجامعي .٢٠١٥ / ٢٠١٤
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ سريان قرار المجل س األعل ى للجامع ات الص ادر بجلس ته بت اريخ / ٨ / ٢٣
 ٢٠١٤بش أن الس ماح للط الب العائ دين م ن دولت ي ليبي ا وأوكراني ا
والمقي دين بجامع ات ھ اتين ال دولتين بالتحوي ل إل ي كلي ات المن اظرة
بالجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وبشرط موافقة الجامع ة
ـ علي الطالب الوافدين م ن مختل ف الجنس يات ال ذين يدرس ون بدول ة ليبي ا
م ع تطبي ق ض وابط الواف دين م ن حي ث الرس وم والمص روفات الدراس ية
والموافقات األمنية ،وذلك في ضوء قرار المجلس األعلى للقوات المسلحة
رقم  ٣٠لسنة  ٢٠١١الصادر في ھذا الشأن.
٢ـ أن يكون الطالب المحول )المصري ـ الوافد( منقول في كليت ه المح ول منھ ا
إلي فرقة أعلى من الفرقة اإلعدادي ة أو الفرق ة األول ى بالكلي ات الت ي ل يس
بھا فرقة إعدادية.
٣ـ بالنسبة للطالب المستجدين أو الذين لم يجتازوا الفرقة اإلعدادية أو الفرق ة
األول ى بالكلي ات الت ي ل يس بھ ا فرق ة إعدادي ة )س واء ال ذين ل م ي دخلوا
االمتحانات أو الراسبين( يتم تحويلھم إل ي الجامع ات المص رية ع ن طري ق
مكت ب تنس يق القب ول بالجامع ات والمعاھ د ف ي ض وء الفرق ة األول ى م ن
المادة ) (٨٧من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشرط استيفائھم
الحد األدنى للكلية الراغبين في التحويل إليھا سنة حصولھم عل ى الش ھادة
الثانوي ة م ع إعف ائھم م ن ش رط إثب ات القي د أثن اء التحوي ل نظ راً للظ روف
التي تمر بھا ھذه البالد.

) (٥٦كت اب الس يد أ.د  /نائ ب رئ يس جامع ة بنھ ا لش ئون التعل يم والط الب
بش أن موافق ة مجل س الجامع ة عل ى قب ول ع دد ) (٥٠طال ب ليب ي
للدراس ة بقس م اللغ ة العربي ة بكلي ة اآلداب بجامع ة بنھ ا ف ي الع ام
الج امعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤ممول ة م ن جمعي ة ش ئون المح اربين
للتأھيل والتنمية.
 القرار:

أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد أ.د  /نائب رئ يس جامع ة بنھ ا لش ئون التعل يم
والط الب بش أن موافق ة مجل س الجامع ة عل ى قب ول ع دد ) (٥٠طال ب ليب ي
للدراس ة بقس م اللغ ة العربي ة بكلي ة اآلداب بجامع ة بنھ ا ف ي الع ام الج امعي
 ٢٠١٥ / ٢٠١٤ممولة من جمعية شئون المحاربين للتأھيل والتنمية.
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) (٥٧كتاب السيد أ.د  /رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات المتضمن
إعادة النظر في القرار الوزاري رقم ) (٦٨٩بتاريخ / ٣ / ٢١
 ٢٠٠٩بعدم قبول الشھادات الثانوية السودانية إال إذا كانت صادرة
من دولة السودان مباشرة.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي اللجنة العليا للتنسيق.

) (٥٨كتاب وزارة التعليم العالي بشأن االلتماس المقدم م ن الطالب ة  /ص فاء
أسعد خليل الحاصلة علي الثانوي ة األزھري ة القس م األدب ي للمكف وفين
والمقيمة بمحافظة أسوان والتي تلتمس الموافقة على قبولھا بجامع ة
أسوان نظراً لظروفھا ضمن الطالب المكفوفين.
 القرار:

قرر المجلس الموافقة علي سريان البندين )عاش راً ـ ح ادي عش ر( م ن الق رار
ال وزاري رق م  ١٩٣٧بت اريخ  ٢٠١٤ / ٦ / ١٦بش أن قواع د وش روط قب ول
الط الب المص ريين والش ھادات الثانوي ة العام ة المعادل ة م ن ال دول العربي ة
بالجامعات المصرية علي الطالب المصريين الحاص لين عل ي الش ھادة الثانوي ة
األزھرية.

) (٥٩التم اس ول ي أم ر الطالب ة  /من ه ﷲ ح اتم محم ود الحاص لة عل ي
الثانوي ة العام ة  ٢٠١٣ومرش حة للمعھ د الفن ي للس ياحة والفن ادق،
ويل تمس الموافق ة عل ى قبولھ ا بكلي ة اآلداب جامع ة الق اھرة ض من
الطالب المعاقين واستثنائھا من حداثة المؤھل لظروف إعاقتھا.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد علي قرارات ه الس ابقة ف ي ھ ذا الش أن  ،والق رار ال وزاري
رق م  ١٩٣٧بت اريخ  ٢٠١٤ / ٦ / ١٦الص ادر بش أن نظ ام وقواع د القب ول
بالجامعات الحكومية المص رية ف ي الع ام الج امعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤المتض من
أن حداث ة المؤھ ل ف ي جمي ع الش ھادات الثانوي ة ش رط ض روري لاللتح اق
بالجامعات الحكومية المصرية.

) (٦٠كتاب أ.د  /رئيس جامعة طنطا بش أن النظ ر ف ي تحوي ل الطالب ة  /ن دي
مجدي المقيدة بالفرقة األولى بكلية الط ب بجامع ة س رت بليبي ا والت ي
تم عمل مقاصة لھا وتم فرض مواد عليھا من قب ل كلي ة الط ب جامع ة
طنطا.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً في ضوء موافقة الجامعة.
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) (٦١كت اب الس يد األس تاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي ورئ يس المجل س
األعل ى للجامع ات وكت اب الس يد الس فير  /مس اعد وزي ر الخارجي ة
للش ئون القنص لية والمص ريين بالخ ارج بش أن تحوي ل بع ض الط الب
المقي دين بكلي ات الجامع ات )الحكومي ة ـ الخاص ة( بدول ة ال يمن إل ي
الكليات المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية وذل ك نظ را للظ روف
األمنية غير المستقرة التي تمر بھا جمھورية اليمن.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى س ريان ق رار المجل س األعل ى للجامع ات الص ادر
بجلسته بتاريخ  ٢٠١٤ / ٨ / ٢٣ـ بشأن السماح للط الب العائ دين م ن دولت ي
ليبي ا وأوكراني ا والمقي دين بجامع ات ھ اتين ال دولتين بالتحوي ل إل ي الكلي ات
المن اظرة بالجامع ات المص رية ع ن طري ق الجامع ات مباش رة وبش رط موافق ة
الجامع ة ـ عل ى الط الب المص ريين العائ دين م ن دولت ي ال يمن والع راق نظ راً
للظ روف الت ي تم ر بھ ا ھ ذه ال بالد  ،وذل ك ف ي ض وء ق رار المجل س األعل ى
للقوات المسلحة رقم  ٣٠لسنة  ٢٠١١الصادر في ھذا الشأن.

) (٦٢كت اب الس يد أ.د  /نائ ب رئ يس جامع ة اإلس كندرية لش ئون التعل يم
والط الب المتض من النظ ر ف ي م دي إمكاني ة الموافق ة عل ي تحوي ل
الطالب  /ھشام أحمد عبد الس الم المقي د بالفرق ة األول ى ب اقي لإلع ادة
بكلي ة الص يدلة جامع ة بن ي س ويف إل ي كلي ة الص يدلة جامع ة
اإلسكندرية نظرا لظروفه المرضية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على تحوي ل الطال ب /ھش ام أحم د عب د الس الم م ن كلي ة
الص يدلة جامع ة بن ي س ويف إل ي كلي ة الص يدلة جامع ة اإلس كندرية ف ي الع ام
الجامعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤نظراً لظروفه المرضية وذلك في ضوء قرار اللجن ة
الطبية بجامعة اإلسكندرية وموافقة الجامعة.

) (٦٣االلتماس المقدم من الطالبة  /داليا محم د يوس ف ال دمرداش الحاص لة
علي الثانوي ة العام ة الس عودية ع ام  ٢٠١٣والمقي دة بالفرق ة األول ى
)باقي ة لإلع ادة( بكلي ة الط ب البيط ري بجامع ة أس يوط ع ام ٢٠١٤
وترغب في تحويلھا إلي كلي ة الط ب البيط ري جامع ة المني ا ف ي الع ام
الجامعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤وذلك في ضوء ظروفھا المرضية.
اس تعرض المجل س الموض وع ف ي ض وء توص ية المجل س االعل ى لش ئون التعل يم
والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/١٠/١٢

 القرار:

قرر المجلس الموافقة علي تحويل الطالبة  /داليا محمد يوس ف ال دمرداش م ن
كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط إلي كلية الط ب البيط ري جامع ة المني ا ف ي
العام الجامعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤في ضوء استيفاء الطالبة للحد األدن ى لقط اع
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الطب البيطري سنة حص ولھا عل ى الش ھادة الثانوي ة نظ راً لظروفھ ا المرض ية
وذلك في ضوء قرار اللجنة الطبية بجامعة المنيا وموافقة الجامعة.

) (٦٤االلتماس المقدم من الطالب  /مارك ماھر مراد المقيد بالفرق ة األول ى
بكلية ھندسة شبرا بجامعة بنھا عام  ٢٠١٤ويرغب في التحوي ل إل ي
كلي ة الھندس ة بجامع ة الق اھرة ف ي الع ام الج امعي ٢٠١٥ / ٢٠١٤
نظراً لظروفه المرضية.
 القرار:
قرر المجلس عدم الموافقة في ضوء رأي جامعة القاھرة بانتھاء أعمال اللجنة
الطبية وعدم وجود طاقة استيعابية.

) (٦٥كتاب السيد أ.د  /رئيس جامع ة أس وان المتض من النظ ر ف ي االلتم اس
المق دم م ن الطال ب  /محم د ش ارف عي د أحم د ف رج المقي د بالفرق ة
الثاني ة م ن )الخ ارج( بكلي ة التم ريض جامع ة المني ا ع ام / ٢٠١٤
 ٢٠١٥ويل تمس التحوي ل إل ي كلي ة التم ريض جامع ة أس وان نظ راً
لظروفه النفسية التي تحول دون إتمام دراسته بكلية التمريض جامعة
المنيا.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي تحويل الطالب  /محمد شارف عيد أحمد فرج نظ راً
لظروفه المرضية علي أن يتم قيده بنفس صفته المح ول بھ ا ،وذل ك ف ي ض وء
قرار اللجنة الطبية بجامعة أسوان وموافقة الجامعة.

) (٦٦االلتماس المقدم من ولي أمر الطالب  /أحمد شرف حسين عبد الحمي د
صبره بش أن م دي إمكاني ة تحويل ه م ن الفرق ة الثالث ة بكلي ة التج ارة )ش عبة
اللغ ة اإلنجليزي ة( بجامع ة الزق ازيق إل ي الش عبة المن اظرة بكلي ة التج ارة
بجامعة عين شمس نظراً لظروفه االجتماعية بنقل محل سكن األسرة.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي جامعة عين شمس للنظر ف ي ض وء ظ روف
الطالب واألسرة.

) (٦٧كتاب السيد أ.د  /رئيس جامع ة الق اھرة المتض من أن ه ال يوج د أم اكن
بكلي ات جامع ة الق اھرة لقب ول التحوي ل المن اظر لتقلي ل االغت راب
للحاالت المرضية في ضوء المادة ) (٨٦من الالئحة التنفيذية لق انون
تنظيم الجامعات.
 القرار:
قرر المجلس تطبيق القواعد القانونية المقررة.
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) (٦٨كتاب السيد أ.د  /رئيس جامعة المنوفية بشأن النظر في م دي إمكاني ة
الموافقة علي فتح باب التحويالت للطالب المستجدين بالع ام الج امعي
 ٢٠١٥ / ٢٠١٤عن طريق الجامعة.
 القرار:
ق رر المجل س التأكي د عل ى القواع د المنص وص عليھ ا ب القرار ال وزاري رق م
 ١٩٣٧بتاريخ  ٢٠١٤ / ٦ / ١٦الصادر بشأن نظام وقواعد القبول والتحويل
بالجامعات الحكومية المصرية للش ھادة الثانوي ة العام ة المص رية وم ا يعادلھ ا
والشھادات الفنية في العام الجامعي .٢٠١٥ / ٢٠١٤

) (٦٩كتاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھ د بش أن النظ ر ف ي م دي
إمكانية إعفاء الطالب  /يوس ف مھ اب نص ر م ن ش رط دراس ة ال ثالث
س نوات ف ي الش ھادة الثانوي ة األمريكي ة وقبول ه بإح دى الجامع ات
الحكومي ة بدراس ة ع اميين دراس يين فق ط )الص ف الح ادي ـ الص ف
الثاني عشر(.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى إعف اء الطال ب  /يوس ف مھ اب نص ر م ن ش رط
دراسة الثالث سنوات في الشھادة الثانوية األمريكية وقبوله بإح دى الجامع ات
المصرية )الحكومية ـ الخاصة( بدراسة عامين دراسيين فقط )الصف الحادي ـ
الصف الثاني عشر( ،وذلك بشرط دراسة الطالب اثن ي عش ر س نة دراس ية ف ي
التعل يم قب ل الج امعي م نھم ث الث س نوات دراس ية بالمرحل ة الثانوي ة بع د
اإلعدادية المصرية أو الصف التاسع في التعليم األجنبي وأن يكون أخر س نتين
م نھم عل ي النظ ام األمريك ي  ،م ع ض رورة اس تيفائه ب اقي الش روط المطلوب ة
لقبول الشھادة الثانوية الكندية بالجامعات المصرية في عام التقدم  ،م ع تعم يم
ذلك على الحاالت المثيلة.

) (٧٠كتاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاھ د بش أن النظ ر ف ي م دي
إمكانية إعفاء الطالب  /مينا لوقا حلمي عطا م ن ش رط دراس ة ال ثالث
س نوات ف ي الش ھادة الثانوي ة الكندي ة وقبول ه بإح دى الجامع ات
الحكومي ة بدراس ة ع اميين دراس يين فق ط )الص ف الح ادي ـ الص ف
الثاني عشر(.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى إعف اء الطال ب  /مين ا لوق ا حلم ي عط ا م ن ش رط
دراسة الثالث س نوات ف ي الش ھادة الثانوي ة الكندي ة وقبول ه بإح دى الجامع ات
المصرية )الحكومية ـ الخاصة( بدراسة عامين دراسيين فقط )الصف الحادي ـ
الصف الثاني عشر( ،وذلك بشرط دراسة الطالب اثن ي عش ر س نة دراس ية ف ي
التعل يم قب ل الج امعي م نھم ث الث س نوات دراس ية بالمرحل ة الثانوي ة بع د
اإلعدادية المصرية أو الصف التاسع في التعليم األجنبي وأن يكون أخر س نتين
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م نھم عل ي النظ ام األمريك ي  ،م ع ض رورة اس تيفائه ب اقي الش روط المطلوب ة
لقبول الشھادة الثانوية الكندية بالجامعات المصرية في عام التقدم  ،م ع تعم يم
ذلك على الحاالت المثيلة.

) (٧١كتاب السيد اللواء أ.م  /محافظ البحر األحم ر المتض من الطل ب المق دم
م ن بع ض خريج ي الثانوي ة التجاري ة  ٢٠١٤ / ٢٠١٣م ن أبن اء
حاليب وشالتين بشأن رغبتھم في االلتحاق بكليات التجارة بالجامعات
المصرية وإعفائھم من امتحانات المعادلة.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى قب ول الط الب خريج ي الثانوي ة التجاري ة ع ام
 ٢٠١٤ / ٢٠١٣م ن أبن اء )حالي ب ـ ش التين ـ أب و رم اد( بكلي ات التج ارة
بج امعتي )جن وب ال وادي ـ أس وان( ف ي الع ام الج امعي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤ع ن
طري ق الج امعتين مباش رة وب دون إج راء امتحان ات المعادل ة وذل ك ف ي ض وء
منظومة الدولة لتنمية وتطوير ھذه المناطق ورف ع مس توي التعل يم والحض ارة
بھا.

) (٧٢اقت راح الس يد أ.د  /الغري ب زاھ ر إس ماعيل أس تاذ تكنولوجي ا التعل يم
بجامعة المنصورة حول إنشاء الجامعة التطبيقية المفتوحة.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي الجامعات للدراسة.

) (٧٣كتاب السيد أ.د  /رئيس جامع ة كف ر الش يخ المتض من النظ ر ف ي م دي
إمكاني ة الموافق ة عل ى تحوي ل الطال ب  /محم د الس يد عب د الس الم ـ
الحاصل علي الثانوية العامة ع ام  ٢٠١٤ـ م ن كلي ة الھندس ة جامع ة
طنطا إلي كلية الھندس ة جامع ة كف ر الش يخ نظ راً للنق ل اإلداري ل ولي
األمر وموافقة الجامعة على ذلك.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي تحويل الطالب وذلك في ضوء موافقة الجامعة.

) (٧٤االلتم اس المق دم م ن مدرس و اللغ ات والم واد بالجامع ات المص رية
)ض من تعيين ات أوائ ل الخ ريجين( بش أن طل ب تس وية أوض اعھم
بالجامع ات وتح ويلھم م ن الك ادر الع ام إل ي الك ادر الخ اص بمش روع
قانون تنظيم الجامعات الجديد.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على مراعاة ذلك في قانون تنظيم الجامعات الجديد.
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) (٧٥النظر في إمكانية إيق اف قب ول ط الب بمعھ د الجزي رة الع الي للحاس ب
اآلل ي ونظ م المعلوم ات ب المقطم ف ي تخصص ات )المحاس بة ـ إدارة
األعمال ـ تجارة خارجية( الدراسة باللغة اإلنجليزية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي إيقاف قبول طالب بمعھ د الجزي رة الع الي للحاس ب
اآلل ي ونظ م المعلوم ات ب المقطم ف ي تخصص ات )المحاس بة ـ إدارة األعم ال ـ
تجارة خارجية( الدراسة باللغة اإلنجليزية

) (٧٦النظ ر ف ي معادل ة ماجس تير الفلس فة ف ي ال ديموجرافيا الت ي يمنحھ ا
المركز الديموجرافي بالقاھرة ـ معھد التخطيط القومي ج.م.ع.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي إحال ة الموض وع إل ي الس يد وزي ر التخط يط للنظ ر
ف ي تش كيل لجن ة بيني ة م ن أعض اء م ن وزارة التخط يط والمجل س األعل ى
للجامعات لدراسة الموضوع.

) (٧٧كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بشأن اقتراح الھيئة
العامة لمحو األمي ة وتعل يم الكب ار ع دم حص ول الطال ب عل ي ش ھادته
الجامعية إال بعد محو أمية عدد ) (٤مواطنين خالل فترة دراسته.
 القرار:
قرر المجلس تأجيل الموضوع لحين حضور وزير التربية والتعليم.

) (٧٨الشكوى المقدمة من الدكتور  /أحمد فھمي عبد الجواد المدرس بكلي ة
اآلداب جامعة قناة السويس باإلس ماعيلية بش أن التض رر م ن توص ية
اللجن ة العلمي ة للغ ة اليوناني ة والالتيني ة واإليطالي ة واأللماني ة
والروسية واألسبانية وآدابھا بعدم الترقية لوظيفة أستاذ مساعد.
 القرار:
ق رر المجل س إحال ة الموض وع إل ي المستش ار الق انوني ل وزير التعل يم الع الي
للدراس ة وإب داء ال رأي وإع ادة ع رض الموض وع عل ى المجل س ف ي جلس ة
قادمة.

) (٧٩بخص وص حال ة الس يد األس تاذ ال دكتور  /أحم د مص طفي عثم ان
بسيوني األستاذ المتفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة وعضو اللجنة
العلمي ة لجراح ة األن ف واألذن والحنج رة بال دورة الحادي ة عش ر
والتحقيقات التي تعرض لھا.
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 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي جامعة القاھرة للتحقيق فيما ورد بالشكوى
المقدمة من السيد األستاذ الدكتور  /أحمد مصطفي عثمان بسيوني األستاذ
المتفرغ بقسم األنف واألذن والحنجرة بكلية الطب ـ جامعة القاھرة.

) (٨٠تع ديل ق رار المجل س األعل ى للجامع ات الص ادر بت اريخ / ١٢ / ٢
 ٢٠١٠بشأن معادل ة درج ة ال دكتوراه الت ي يحص ل عليھ ا المبع وثين
على نفقة الدولة من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وك ذا
الط الب الواف دين للخ ارج للحص ول عل ى درج ة ال دكتوراه عل ى م نح
الدراسة مقدمة للدولة.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى تع ديل ق راره الس ابق الص ادر بجلس ته المنعق دة
بتاريخ  ٢٠١٠ / ١٢ / ٢ليصبح على النحو التالي:
أوالً :الموافقة علي معادلة درجة الدكتوراه التي يحصل عليھا كل من المعيدين
والمدرس ين المس اعدين الموف ودين للحص ول عل ي درج ة ال دكتوراه م ن
الخارج في بعثات علمية )علي نفقة الدولة ،علي م نح مقدم ة م ن إح دى
المؤسسات أو الھيئات التعليمية  ،وك ذلك الموف دين ف ي إج ازات دراس ية
للحصول على درجة الدكتوراه على منح شخصية( والموفدين من :ـ
١ـ الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ) (٤٩لسنة
 ١٩٧٢والئحته التنفيذية.
٢ـ الجامع ات الخاص ة واألھلي ة الخاض عة لق انون الجامع ات الخاص ة
واألھلية رقم ) (١٢لسنة  ٢٠٠٩والئحته التنفيذية.
٣ـ المعاھد العالية الخاصة الخاضعة إلشراف وزارة التعليم العالي.
٤ـ جامعة األزھر.
٥ـ أكاديمية السادات والكليات التابعة لوزارة التعليم العالي.
٦ـ المراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة البحث العلمي.
ثاني ا ً :أن ي تم التنس يق ف ي ھ ذا الش أن ب ين لجن ة المع ادالت ب المجلس األعل ى
للجامعات والمكاتب الثقافية المصرية بالخارج ع ن طري ق اإلدارة العام ة
للبعثات بوزارة التعليم العالي.
ثالثا ً :تع رض الح االت الخاص ة بالموف دين أو المبع وثين للحص ول عل ى درج ة
ال دكتوراه ف ي تخصص ات الط ب البش ري أو ط ب الف م واألس نان أو
التم ريض أو الع الج الطبيع ي عل ى لجن ة المع ادالت ب المجلس األعل ى
للجامعات ويصدر بش أنھا ق رارات معادل ة شخص ية حال ة بحال ة موض حا ً
بھ ا التخصص ات المن اظرة الت ي تمنحھ ا الجامع ات المص رية الخاض عة
لقانون تنظيم الجامعات رقم  ٤٩لس نة  ١٩٧٢م ن كلي ات الط ب البش ري
وكليات طب الفم واألسنان وكليات التمريض وكليات العالج الطبيعي بھا.
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) (٨١كتاب السيد أ.د  /رئيس جامعة بن ي س ويف المتض من أن ھن اك أع داد
زائ دة وغي ر مالئ م قبولھ ا اإلقليمي ة القب ول فض الً ع ن زي ادة األع داد
المرش حة ع ن  % ١٠م ن ع دد الط الب بكليت ي التعل يم الص ناعي
والتمريض من الحاصلين على الدبلومات الفنية.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على ما جاء بالقرار الوزاري رقم  ١٩٣٧بتاريخ ٦ / ١٦
 ٢٠١٤ /بشأن نظام وقواعد قبول الطالب الحاص لين عل ى الش ھادات الثانوي ة
ع ام  ٢٠١٤بالجامع ات الحكومي ة المص رية ف ي الع ام الج امعي / ٢٠١٤
.٢٠١٥

) (٨٢كتاب السيد األس تاذ ال دكتور  /رئ يس جامع ة طنط ا بش أن طل ب إع ادة
النظر في قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بت اريخ ٢٣
 ٢٠١٤ / ٨ /بشأن الطالب الحاصلين عل ى الثانوي ة العام ة المص رية
 ٢٠١٤والمرشحين عن طريق مكتب التنس يق لكلي ات خ ارج نط اقھم
الجغراف ي وال راغبين ف ي التحوي ل المن اظر لتقلي ل االغت راب كح االت
مرض ية ف ي ض وء الم ادة  ٨٦م ن الالئح ة التنفيذي ة لق انون تنظ يم
الجامعات.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على قـــراره السابق الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣
 ٢٠١٤ / ٨ /في ھذا الشأن.

) (٨٣كت اب جامع ة المنص ورة المتض من أوراق الطالب ة  /الش يماء البيل ي
والمقيدة بالسنة اإلعدادية بكلية الصيدلة ـ جامعة بنغ ازي بدول ة ليبي ا
ف ي الع ام الج امعي  ٢٠١٤ / ٢٠١٣والت ي ترغ ب ف ي التحوي ل إل ي
كلية الصيدلة ـ جامعة المنص ورة نظ راً للظ روف الت ي تم ر بھ ا ليبي ا،
وموافقة الكلية على ذلك.
 القرار:
ق رر المجل س ع دم الموافق ة عل ى تحوي ل الطالب ة  /الش يماء البيل ي والمقي دة
بالسنة اإلعدادية بكلية الصيدلة ـ جامعة بنغازي بدولة ليبيا ف ي الع ام الج امعي
 ٢٠١٤ / ٢٠١٣إلي كلية الصيدلة ـ جامعة المنصورة.

) (٨٤الالئحة اإلدارية والمالية لالتحادات الطالبية الجديدة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
) (١الالئحة اإلدارية والمالية لالتحادات الطالبية الجديدة بعد إج راء التع ديالت
المطلوب ة عليھ ا م ع ممثل ي اتح اد ط الب مص ر ،والت ي أقرھ ا المجل س
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األعل ى لش ئون التعل يم والط الب ف ي جلس ته بجامع ة المنوفي ة ي وم ١٢
أكتوبر الجاري.
) (٢إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٨٥النظر في كتاب جامعة طنطا بشأن الموافقة عل ى إنش اء وح دة النس خ
والطبع بمطبعة جامعة طنطا )وحدة ذات طابع خاص بالجامعة(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
) (١إنش اء وح دة النس خ والطب ع بمطبع ة جامع ة طنط ا )وح دة ذات ط ابع
خاص بالجامعة(.
) (٢اعتماد الالئحة المالية واإلداري ة لوح دة النس خ والطب ع بمطبع ة جامع ة
طنطا.
) (٣اتخاذ اإلجراءات الالزمة في ھذا الشأن.

) (٨٦ترش يح الس ادة رؤس اء لج ان قطاع ات تط وير التعل يم الج امعي
بالمجلس األعلى للجامعات للدورة ).(٢٠١٧ / ٢٠١٤
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى ترش يح الس ادة التالي ة أس ماؤھم لرئاس ة لج ان
قطاعات تطوير التعليم الجامعي بالمجلس األعل ى للجامع ات لل دورة )/ ٢٠١٤
:(٢٠١٧
لجنة قطاع
الوظيفة
االسم
الدراسات الھندسية
أ.د /محمد عبد الحميد األستاذ المتفرغ بكلية
الھندسة ـ جامعة عين شمس والتكنولوجية والصناعية
شعيرة
األستاذ المتفرغ بكلية الطب ـ الدراسات الطبية
أ.د /حسين خالد
جامعة القاھرة
الدراسات القانونية
أ.د /أحمد جمال الدين األستاذ المتفرغ بكلية
الحقوق ـ جامعة المنصورة
موسي
األستاذ المتفرغ بكلية اآلداب اآلداب
أ.د /محمد حمدي
ـ جامعة القاھرة
إبراھيم
األستاذ المتفرغ بكلية العلوم ـ العلوم األساسية
أ.د /أحمد فؤاد باشا
جامعة القاھرة
أ.د /محمد محمود عبد األستاذ المتفرغ بكلية التجارة الدراسات التجارية
ـ جامعة عين شمس
المجيد
االقتصاد والعلوم
أ.د /جودة عبد الخالق األستاذ المتفرغ بكلية
االقتصاد والعلوم السياسية ـ السياسية
جامعة القاھرة
طب األسنان
أ.د /مجيد أمين محمد األستاذ المتفرغ بكلية طب
األسنان ـ جامعة القاھرة
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األستاذ المتفرغ بكلية
أ.د /ماھر الدمياطي
الصيدلة ـ جامعة الزقازيق
أ.د /محمد إبراھيم أنور األستاذ المتفرغ بكلية الطب
البيطري ـ جامعة القاھرة
الدسوقي
األستاذ المتفرغ بكلية
أ.د /سعد زكي نصار
الزراعة ـ جامعة القاھرة
األستاذ المتفرغ بكلية التربية
أ.د /حسن حسين
ـ جامعة حلون
الببالوي
األستاذ المتفرغ بكلية التربية
أ.د /محمد صبحي
الرياضية ـ جامعة حلوان
حسانين
األستاذ المتفرغ بكلية الفنون
أ.د /محمد حازم فتح
الجميلة ـ جامعة حلوان
ﷲ
أ.د /على عمر عبد ﷲ األستاذ المتفرغ بكلية
السياحة والفنادق ـ جامعة
حلوان
األستاذ المتفرغ بكلية
أ.د /حريصة الشيمي
التمريض ـ جامعة عين
شمس
أ.د /عبد الرحمن عطيه األستاذ المتفرغ بكلية
االقتصاد المنزلي ـ جامعة
حلوان
أ.د /محمد جمال الدين األستاذ المتفرغ بكلية
الحاسبات والمعلومات ـ
درويش
جامعة القاھرة

الدراسات الصيدلية

أ.د /ليلي أحمد السيد
كرم الدين
أ.د /عدلي رضا
أ.د /محمد محمد غنيم
أ.د /كمال شكري

الطب البيطري
الدراسات الزراعية
الدراسات التربوية
التربية الرياضية
الفنون والتربية
الموسيقية
السياحة والفنادق
التمريض
التربية النوعية واالقتصاد
المنزلي
علوم الحاسب
والمعلوماتية

األستاذ المتفرغ بمعھد
الدراسات العليا للطفولة ـ
جامعة عين شمس
األستاذ المتفرغ بكلية اإلعالم الدراسات اإلعالمية
ـ جامعة القاھرة
األستاذ المتفرغ بكلية اآلداب الخدمة االجتماعية
ـ جامعة المنصورة
األستاذ المتفرغ بكلية العالج دراسات العالج الطبيعي
الطبيعي ـ جامعة القاھرة

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حاتم

الطفولة ورياض األطفال

وزير التعليم العالي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د /السيد أحمد أحمد عبد الخالق
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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ) (٦٢١بتاريخ )٢٠١٤/١٠/٢١م(
) (١متابعة األوضاع في الجامعات المصرية ومدي انتظ ام العملي ة التعليمي ة
واألحداث التي تشھدھا بعض الجامعات.
 القرار:
أكد المجلس على ما يلي:
١ـ استمرار العملية التعليمية واس تقرارھا تحقيق ا ً لرس الة الجامع ات المص رية
ومواجھة كل من يعترض الطريق بكل حزم وحسم وفقا ً للقانون.
٢ـ تفعيل كل المنابر التي يمارس الطلبة من خاللھا أنشطتھم بكافة أنواعھا.
٣ـ التأكيد على أھمية التواص ل م ع الط الب والح وار ال دائم معھ م ومش اركتھم
أنشطتھم وفاعلياتھم.
٤ـ التأكيد على قيام الجامعات ومرافقھا المختلفة بتقديم أفض ل خدم ة للمجتم ع
وخاصة من خالل المستشفيات الجامعية والتي تمث ل نقط ة مض يئة ف ي ك ل
محافظ ة حي ث تتحم ل الع بء األكب ر ف ي اس تقبال ومعالج ة م ا يزي د ع ن
١٤مليون مواطن يترددون عليھا سنويا ً.
٥ـ أن الجامعات المصرية وھي تعمل في ظل قانون يمنحھا االس تقالل ف ي أداء
رسالتھا تحرص على التعاون والتنسيق الكاملين مع األجھزة التنفيذية ف ي
اإلقل يم ال ذي توج د في ه وف ي نف س الوق ت نھي ب بمختل ف ھ ذه األجھ زة
معاونتھ ا ودعمھ ا ف ي أداء ھ ذه الرس الة خاص ة م ا يتعل ق بقط اع
المستشفيات الجامعية في إطار من التعاون االيجابي والبناء.
٦ـ يؤكد المجلس علي أن رؤساء الجامعات المصرية تحملوا ويتحملون الكثير
م ن الجھ د والعن اء خاص ة ف ي الس نوات األخي رة انطالق ا م ن إحساس ھم
بالمسئولية الوطنية ولذلك فھم مصممون على بذل كل الجھ د والعم ل عل ى
الوصول بالجامعة إلي بر األمان ھذا فضالً عن التط وير ف ي ك ل جان ب م ن
جوانب العملية التعليمية وفي قطاع المستشفيات الجامعية.

) (٢المخالف ات الت ي ارتكب ت بش أن مستش في الط وارئ ف ي جامع ة
اإلسكندرية.
 القرار:
أكد المجلس على ما يلي:
) (١أن رؤساء الجامعات حريصون على أال يخفوا أي وجه من أوجه القص ور
التي تشوب العمل في ظل صعوبات معروفة للجميع ويؤكدون على أنه ال
أح د ف وق المحاس بة أو المس ائلة ولك نھم ف ي نف س الوق ت يؤك دون عل ى
ض رورة االس تمرار ف ي مس يرة اإلص الح ف ي إط ار م ن التع اون الفع ال
وااليجابي من الجمي ع داخ ل الجامع ة وب ين الجامع ة والجھ ات المس ئولة
في المحافظة أو اإلقليم وال وزارات ذات الص لة ،ھ ذا التع اون ال ذي يؤك د
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المجلس على أن الجامعات في حاجة ش ديدة إلي ه والتأكي د أيض ا عل ى أن
ھذه الجھات واألجھزة ـ تقديرا منھا للمسئولية ـ لن تتأخر في تقديم ه إن
شاء ﷲ تعالي.
) (٢دعمه الكامل لجامعة اإلسكندرية إدارة وأساتذة وعاملين وطالبا ً ونثمن ما
تقدمه ألبناء المحافظة من خدمات ال غني عنھا على غرار ك ل الجامع ات
المصرية.

) (٣كتاب السيد األستاذ الدكتور  /أسامة إب راھيم س يد أحم د )رئ يس جامع ة
اإلسكندرية( بشأن طلب قبول اعتذار سيادته عن استكمال فترة رئاس ته
لجامعة اإلسكندرية.
اس تعرض المجل س الموض وع فـــــــ ـي ض وء كتـــ ـاب الس يد األس تاذ
ال دكتور  /أس امه إب راھيم س يد أحم د )رئ يس جامع ة اإلس كندرية( ف ي
ھذا الشأن.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
١ـ أحيط المجل س علم ا ً باعت ذار الس يد األس تاذ ال دكتور  /أس امه إب راھيم س يد
احم د )رئ يس جامع ة اإلس كندرية( ع ن اس تكمال فت رة رئاس ته لجامع ة
اإلس كندرية ،وت م تق ديم الش كر لس يادته عل ى الفت رة الت ي قض اھا رئيس ا ً
للجامعة.
٢ـ رفع الموضوع إلي السلطة المختصة التخاذ ما يلزم.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حاتم

وزير التعليم العالي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /السيد أحمد أحمد عبد الخالق
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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
للجلسة رقم ) (٦٢٢بتاريخ )٢٠١٤ / ١٠ / ٣٠م(
) (١المصادقة على محضر اجتم اع المجل س األعل ى للجامع ات الجلس ة رق م
) (٦٢٠بتاريخ .٢٠١٤ / ١٠ / ١٤
 القرار:
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلسته رق م )(٦٢٠
بتاريخ .٢٠١٤ / ١٠ / ١٤

) (٢المصادقة على محضر اجتم اع المجل س األعل ى للجامع ات الجلس ة رق م
) (٦٢١بتاريخ .٢٠١٤ / ١٠ / ٢١
 القرار:
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلسته رق م )(٦٢١
بتاريخ .٢٠١٤ / ١٠ / ٢١

* اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات الجلس ة رق م
) (١٢بتاريخ .٢٠١٤ / ١٠ / ٢٦
 القرار:
اعتم اد محض ر اجتم اع ھيئ ة مكت ب المجل س األعل ى للجامع ات الجلس ة رق م
) (١٢بتاريخ  ،٢٠١٤ / ١٠ / ٢٦والذي يتضمن الموضوعات التالية:

) (٣اقت راح جامع ة الزق ازيق بش أن تع ديل الم ادة ) (١٠الفق رة )ب( م ن
الالئحة الداخلية )مرحلة الدراسات العليا( لكلية الطب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تعديل المادة ) (١٠الفقرة )ب( من الالئحة الداخلية )مرحلة الدراس ات العلي ا(
لكلية الطب بجامعة الزقازيق لتصبح على النحو التالي:
" يج ب عل ي الطال ب الحص ول عل ى درج ة الماجس تير خ الل س ت س نوات م ن
تاريخ التسجيل ويجوز لمجلس الكلية الموافقة على مد فت رة التس جيل س نويا
لم دة ال تتج اوز س نتين أخي رتين بع د ھ ذا الت اريخ بموافق ة مجل س الدراس ات
العليا بالجامعة وذلك بعد استطالع رأي مجلس القسم والكلية المختصين".
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.
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) (٤اقت راح جامع ة حل وان بش أن تع ديل ع دد س اعات امتحان ات أخ ر الع ام
بس اعتين ب دال م ن ث الث س اعات بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة الخدم ة
االجتماعية مرحلة البكالوريوس.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تع ديل ع دد س اعات امتحان ات أخ ر الع ام بس اعتين ب دالً م ن ث الث س اعات
بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة الخدم ة االجتماعي ة بجامع ة حل وان )مرحل ة
البكالوريوس(.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٥اقت راح جامع ة حل وان بش أن تع ديل الم ادة ) (٣٤فق رة )ب( ال واردة
بالالئحة الداخلية لكلية الخدمة االجتماعية مرحلة الدراسات العليا.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تع ديل ن ص الم ادة رق م ) (٣٤فق رة )ب( بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة الخدم ة
االجتماعي ة جامع ة حل وان )مرحل ة الدراس ات العلي ا( بنظ ام الس اعات
المعتمدة لتصبح على النحو التالي:
" أن يجتاز الطالب امتحان تأھيلي بغرض الكشف عن قدراته عل ى التفكي ر
العلم ي الم نظم ف ي ض وء م ا يقترح ه مجل س الكلي ة م ن اختب ارات
تحريري ة وش فھية ويك ون قب ول الطال ب ف ي ض وء اجتي ازه لھ ذه
االختبارات على النحو التالي:
)أ( أن يحصل على  %٦٥من نتائج التحريري.
)ب( أن يحصل على  %٦٥من نتائج االختبار الشفھي.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٦الوسائل واآلليات لتنفيذ توصيات ورشة العمل التي أع دتھا لجن ة قط اع
علوم الحاسب والمعلوماتية تحت عنوان
"."Developing Computer Science Curricula
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى التقري ر المق دم م ن لجن ة قط اع عل وم الحاس ب
والمعلوماتي ة تح ت عن وان" Developing Computer Science
 ،"Curriculaوإرساله إلي السادة رؤساء الجامعات.

** اعتماد محضر اجتماع المجلس األعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث
رقم ) (١١بتاريخ .٢٠١٤ / ٨ / ١٩
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 القرار:
قرر المجلس اعتماد محضر اجتم اع المجل س األعل ى لش ئون الدراس ات العلي ا
والبح وث رق م ) (١١بت اريخ  ٢٠١٤ / ٨ / ١٩وال ذي يتض من الق رارات
التالية.:

) (٧اقت راح جامع ة الفي وم بتحدي د مقاب ل تحس ين الخدم ة ومقاب ل الت دريب
لطالب الدراسات العليا بكليات الجامعة.
 القرار:
قرر المجلس سحب الموضوع.

) (٨رغبة كلية التربية الرياضية بجامعة المنيا في إصدار مجلة دولي ة تح ت
مسمي " مجلة علوم الرياضة والتربية".
 القرار:
أح يط المجل س علم ا ً برغب ة كلي ة التربي ة الرياض ية بجامع ة المني ا ف ي إص دار
مجلة دولية تحت مسمي " مجلة علوم الرياضة والتربية".

) (٩النظر في بع ض المقترح ات المتعلق ة بكيفي ة إس ھام الجالي ات المص رية
بالوالي ات المتح دة ف ي مب ادرة رئ يس الجمھوري ة ل دعم االقتص اد
المصري.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بالمقترحات المتعلقة بكيفية إسھام الجاليات المصرية
بالواليات المتحدة في مبادرة رئيس الجمھورية لدعم االقتصاد المصري.

) (١٠تقرير اللجنة المشكلة بشأن ممارسات بع ض الجامع ات بتق ديم ب رامج
أكاديمية ومھنية داخ ل مص ر وخارجھ ا غي ر ملتزم ة بش روط الج ودة
وغير معتمدة من المجلس األعلى للجامعات.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على التقرير علي أن تستمر اللجنة المشكلة من السادة:
السيد أ.د  /حسين محمد عيسى رئيس جامعة عين شمس
السيد أ.د /محمد أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف
الس يد أ.د /س عيد توفي ق أس تاذ ادارة االعم ال بكلي ة التج ارة جامع ة الق اھرة
وعضو لجنة المعادالت
الس يد أ.د /ع ادل مب روك أس تاذ ادارة االعم ال بكلي ة التج ارة جامع ة الق اھرة
وعضو لجنة المعادالت
لدراس ة الموض وع ف ي أعمالھ ا عل ي أن تق دم تقري ر يع رض ف ي الجلس ة
القادمة.
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) (١١اإلفادة عما إذا كانت وظيفة عميد معھد تعادل أو ت وازي وظيف ة عمي د
كلية من عدمه ؟ وھل يطبق عليھا قرار المجلس األعل ى للجامع ات أم
ال ؟.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد علي أن قرار المجلس األعلى للجامعات رقم  ٥٩٦بت اريخ
 ٢٠١٣ / ٨ / ٢٢مل زم عل ى االع ارات الخارجي ة ف ي ال دول الخارجي ة ب دافع
مصلحة قومية خارج البالد للمعار خارجيا.

) (١٢النظر في إصدار قرار تنفيذي باعتماد شھادة المواطن الرقمي DCC
ش ھادة تكنولوجي ا المعلوم ات واالتص ال  AITCتع ادل ش ھادة
.ICDL
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ اعتم اد الش ھادتين )م واطن الرقم ي  DCCوتكنولوجي ا المعلوم ات
واالتصال .( AITC
٢ـ رأي لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية والذي ينص علي:ـ
أن برن امج  MICITوالمق دم م ن ش ركة  MKCL Arabiaوم دي
مالئمت ه لمح و األمي ة الرقمي ة وك ذلك التقي يم الفن ي لنظ ام الت دريب
اإللكترون ي مناس ب كبرن امج ت دريبي لمھ ارات تكنولوجي ا المعلوم ات
واستخدام الحاسب.

) (١٣تح ديث توص ية ع ام  ١٩٧٤الخاص ة بوض ع المش تغلين بالبح ث
العلمي.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي اللجنة المشكلة برئاسة:ـ السيد أ.د  /إبراھيم
عبد الوھاب سالم )نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث(
لدراسة الموضوع وتقديم تقرير يعرض على المجلس في الجلسة القادمة.

) (١٤المش اكل الت ي تواج ه الط الب الم اليزيين الدارس ين بالجامع ات
المصرية.
 القرار:
ق رر المجل س إحال ة الموض وع إل ي الس يد أ.د  /عل ي عب د العزي ز عل ي ـ نائ ب
رئ يس جامع ة ع ين ش مس لش ئون الدراس ات العلي ا والبح وث والس يد أ.د /
الھالل ي الش ربيني الھالل ي ـ رئ يس قط اع الش ئون الثقافي ة والبعث ات ب وزارة
التعل يم الع الي لمراجع ة البرن امج التنفي ذي بحي ث يك ون ش امل لك ل متطلب ات
الطالب الوافد.
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) (١٥اقتراح إنشاء مستودع رقمي عن مل ف انج از أعض اء ھيئ ة الت دريس
والطالب بالجامعات الحكومية المصرية.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى م ذكرة التف اھم للمش روع لتوحي د مل ف انج از
أعضاء ھيئة الت دريس والعم ل عل ى س ن وإص دار الل وائح والق وانين المنظم ة
والملزمة لتشجيع أعضاء ھيئة التدريس عل ى اس تخدام وتح ديث بيان اتھم مث ل
ربط شرط تحديث البيانات بالترقية للمدرسين واألساتذة المس اعدين ولترش يح
للوظائف اإلدارية لألساتذة وبالمشاركة في لجان الترقي ات لألس اتذة واألس اتذة
المتفرغين.

) (١٦مستحقات شركة مايكروسوفت عن رخصة البرمجيات والنظم
المطبقة في الجامعات المصرية وفي وزارة التعليم العالي.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على التعاقد مع شركة مايكروسوفت مع تفويض أمانة
المجلس األعلى للجامعات بتحصيل االرتباط المالي من الجامعات واتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتعاقد بعد إرسال مطالبة مالية إلي رؤساء الجامعات
بخصوص مستحقات الشركة.

) (١٧بيانات إحصائية عن أعداد المتقدمين إلعالن البعثات للع ام الث اني م ن
الخطة الخمسية السابعة لألعوام .٢٠١٧ / ٢٠١٣
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ أحيط المجلس علما ً بالبيانات اإلحصائية عن أعداد المتقدمين إلعالن
البعثات للعام الثاني من الخطة الخمسية السابعة لألعوام / ٢٠١٣
.٢٠١٧
٢ـ تشكيل لجنة من السادة :
أ.د /اب راھيم عب دالوھاب س الم  -نائ ب رئ يس جامع ة طنط ا لش ئون الدراس ات العلي ا
والبحوث
ا.د /علي عبدالعزيز عل ى  -نائ ب رئ يس جامع ة ع ين ش مس لش ئون الدراس ات العلي ا
والبحوث
أ.د /ماجد محمد نجم  -نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الدراسات العليا والبحوث
أ.د /الھالل ي الش ربيني الھالل ي – رئ يس قط اع الش ئون الثقافي ة والبعث ات ب وزارة
التعليم العالي
ا.د /السيد محمد تاج الدين -رئيس االدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي
أ.د /عمرو عدلي -المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتكنولوجيا
لوضع تصور عن التخصصات التي يمكن إرسال بعثات لھا.
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) (١٨كت اب جامع ة دمي اط بش أن استفس ار الس ادة أعض اء ھيئ ة الت دريس
المع ارين للعم ل ف ي الجماھيري ة الليبي ة ع ن م دي إمكاني ة ع ودتھم
واستالم العمل بمقر عملھم لحين استقرار األوضاع في ليبيا.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على استقطاع المدة السابقة التي قضاھا السادة أعضاء
ھيئة التدريس المعارين للعمل في الجماھيرية الليبية من مدة إعارتھم.

) (١٩اقت راح جامع ة المني ا بش أن اتخ اذ اإلج راءات التش ريعية الت ي تكف ل
صرف بدل حضور مجالس األقسام.
 القرار:
قرر المجل س إحال ة الموض وع إل ي الس يد األس تاذ ال دكتور  /الس يد أحم د عب د
الخ الق وزي ر التعل يم الع الي )ورئ يس اللجن ة المش كلة لتع ديل ق انون تنظ يم
الجامعات( التخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة لذلك ومخاطبة وزارة المالية.

) (٢٠كت اب ج امعتي )س وھاج ـ أس يوط( بش أن النس خة النھائي ة لالئح ة
المالية واإلدارية الموحدة لمراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية.
 القرار:
قرر المجلس إرسال الموضوع إل ي الس ادة رؤس اء الجامع ات للدراس ة وإب داء
الرأي.

) (٢١كت اب الس يد الل واء أ.م أم ين ع ام مجل س ال وزراء بش أن توجيھ ات
الس يد المھن دس رئ يس مجل س ال وزراء نح و تفعي ل توجيھ ات الس يد
رئ يس الجمھوري ة ع ن اجتم اع اللجن ة الوطني ة التنس يقية لمكافح ة
الفساد بتاريخ .٢٠١٤ / ٨ / ٢٨
 القرار:
أحيط المجلس علم ا ً بكت اب الس يد الل واء أ.م أم ين ع ام مجل س ال وزراء بش أن
توجيھات السيد المھندس رئيس مجل س ال وزراء نح و تفعي ل توجيھ ات الس يد
رئ يس الجمھوري ة ع ن اجتم اع اللجن ة الوطني ة التنس يقية لمكافح ة الفس اد
بتاريخ .٢٠١٤ / ٨ / ٢٨

) (٢٢تفعيل القرار الجمھوري بالقانون رقم  ٢٤لسنة  ٢٠١٤بتعديل بع ض
أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم  ٤٩لسنة .١٩٧٢
 القرار:
قرر المجلس سحب الموضوع من جدول األعمال.
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) (٢٣كتاب السيد األستاذ الدكتور  /وزير الثقافة بشأن طلب الموافقة على
قيام دار األوبرا المصرية بإقامة حفالت فنية لطالب الجامعات
المصرية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ الموافقة علي قيام دار األوبرا المصرية بإقامة حفالت فنية لطالب
الجامعات المصرية.
٢ـ تكليف السيد األستاذ الدكتور  /على شمس الدين )رئيس جامعة بنھا(
بتنسيق مبادرة وزارة الثقافة.

) (٢٤كتاب السيد األستاذ رئيس قطاع التعليم العالي بشأن ما ورد في كتاب
المجلس االستشاري لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي تحت
عنوان " دراسات من أجل مصر".
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد األستاذ رئيس قطاع التعليم العالي بشأن ما
ورد في كتاب المجلس االستشاري لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي
تحت عنوان " دراسات من أجل مصر".

) (٢٥كتاب رئاسة الوزراء بشأن ما وجه به السيد رئيس الجمھورية بحظر
االستعانة بأي من السادة أعضاء الجھات القضائية سواء عن طريق
الندب أو التكليف أو تحت أي مسمي أخر للعمل كمستشارين قانونيين
أو خبراء أو بأية صفة كانت في أكثر من وزارة أو محافظة أو
مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية أو أية جھة إدارية أيا كان مسماھا
القانوني.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بكتاب رئاسة الوزراء بشأن ما وجه به السيد رئيس
الجمھورية بحظر االستعانة بأي من السادة أعضاء الجھات القضائية سواء
عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أي مسمي أخر للعمل كمستشارين
قانونيين أو خبراء أو بأية صفة كانت في أكثر من وزارة أو محافظة أو
مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية أو أية جھة إدارية أيا كان مسماھا
القانوني ،وإرساله للسادة رؤساء الجامعات.

) (٢٦كتاب السيد رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع مكتب الوزير
بشأن اآللية الوطنية المقترحة لتنظيم التعاون الدولي في البحث
العلمي بالنسبة للموضوعات ذات الحساسية.
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 القرار:

أحيط المجلس علما ً كتاب السيد رئيس قطاع التعليم والمشرف على قطاع
مكتب الوزير بشأن اآللية الوطنية المقترحة لتنظيم التعاون الدولي في البحث
العلمي بالنسبة للموضوعات ذات الحساسية ،وإرساله للسادة رؤساء
الجامعات.

) (٢٧كتاب السيد وزير المالية بشأن ضرورة التزام الجامعات بتنفيذ نسب
التمويل الواردة بالتأشير الخاص بموازنات الجامعات ـ لبنود
االستخدام وتسھيل أعمال اللجنة المشكلة من وزارة المالية الستكمال
أعمال الفحص على مستوي الجامعات المصرية تحقيقا ً لالنضباط
المالي وتالفيا آلية زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد وزير المالية بشأن ضرورة التزام الجامعات
بتنفيذ نسب التمويل الواردة بالتأشير الخاص بموازنات الجامعات ـ لبنود
االستخدام وتسھيل أعمال اللجنة المشكلة من وزارة المالية الستكمال أعمال
الفحص على مستوي الجامعات المصرية تحقيقا ً لالنضباط المالي وتالفيا آلية
زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة ،وإرساله للسادة رؤساء الجامعات.

) (٢٨اقتراح جامعة طنطا بشأن إجراء بعض التعديالت على الئحة
الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الطب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ إجراء بعض التعديالت علي الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
بكلية الطب ـ جامعة طنطا وذلك علي النحو المبين بمذكرة الجامعة:
النص بعد التعديل
النص قبل التعديل
مسار البحث ص ٢بند رقم ١
مسار البحث ص ٢بند رقم ١
ال يحصل الطالب علي الدرجة قبل أن يقوم ال يحصل الطالب علي الدرجة قبل أن
بنشر بحث من الرسالة في مجلة علمية يقوم بنشر بحث من الرسالة في
مجلة علمية معتمدة ومحكمة )على
معتمدة من اللجان الدائمة للترقيات.
أن تكون مجلة دولية في حالة
نظام الدراسة:ص ٣فقرة ،٤ص ٤فقرة الدكتوراه(.
 ١،٢والعام الجامعي يتكون من فصلين
دراسيين مدة كل منھما خمسة عشر أسبوعا ً نظام الدراسة:ص ٣فقرة  ،٤ص٤
شاملة االمتحانات ،ويبدأ فصل الخريف فقرة  ٢ ،١والعام الجامعي يتكون
بالسبت الثالث من سبتمبر  ،ويبدأ فصل من فصلين دراسيين مدة كل منھما
الربيع بالسبت الثاني من فبراير ،ويمكن خمسة عشر أسبوعا ً شاملة
فتح فصل دراسي صيفي يبدأ في األسبوع االمتحانات ويبدأ الفصل الدراسي
األول من يوليو لمدة  ٨أسابيع )شاملة األول من أول نوفمبر ،ويبدأ الفصل
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االمتحانات( في بعض أقسام الكلية حسب الدراسي الثاني من أول مايو.
الحاجة.
ص ٥فقرة ٣
ص ٥فقرة ٣
ال يحسب للطالب مقرر حصل فيه
ال يحسب للطالب مقرر حصل فيه على تقدير على تقدير أقل من ) (Cضمن
أقل من ) (Cضمن الساعات المطلوبة الساعات المطلوبة للحصول على
للحصول على الدرجة.
الدرجة.
التقييم المستمر )ص (٦فقرة أخيرة
ويشمل تقييم المقررات الدراسية اإللزامية
واالختيارية في نھاية كل فصل دراسي من
خالل االمتحانات ،ويستصدر للطالب شھادة
بالنتيجة.
التقييم المستمر )ص (٦فقرة أخيرة
ويشمل تقييم المقررات الدراسية
اإللزامية واالختيارية في نھاية كل
وكذلك يشمل التقييم المستمر تقييم المسار فصل دراسي من خالل االمتحانات،
البحثي )الرسالة( والبرنامج التدريبي من وكذلك يشمل التقييم المستمر تقييم
خالل تقارير نصف سنوية ترسل للطالب.
المسار البحثي )الرسالة( والبرنامج
التدريبي من خالل تقارير نصف
سنوية يقدمھا المشرف على الرسالة
لمجلس القسم وتعرض على مجلس
الكلية ويجوز إرسال نسخة منھا
للطالب.
ص ٧فقرة)(١
ص ٧فقرة)(١
ويعقد امتحان نھائي شامل )  Finalويعقد امتحان نھائي شامل ) Final
(Comprehensive
 (Comprehensive Examتحريريا Exam
وشفويا وعمليا ً وإكلينيكيا في درجة تحريريا وشفويا وعمليا ً وإكلينيكيا
التخصص بعد اجتياز المقررات الدراسية في درجة التخصص بعد اجتياز
بنجاح وبمتوسط تراكمي للدرجات المقررات الدراسية بنجاح وبمتوسط
) (CGPAال يقل عن ) ، (Cوإال توجب تراكمي للدرجات ) (CGPAال يقل
على الطالب التسجيل في مقررات اختيارية عن ) ، (Cوإال توجب على الطالب
إضافية أو إعادة بعض المقررات اإللزامية التسجيل في مقررات اختيارية
لتحسين المتوسط التراكمي للدرجات  ،إضافية أو إعادة بعض المقررات
ويھدف االمتحان إلي قياس كفاءة الطالب اإللزامية لتحسين المتوسط التراكمي
عمقا ً وشموالً وكذلك قياس قدرة الطالب للدرجات  ،ويھدف االمتحان إلي
المنھجية على التأمل والتحليل واالستنتاج قياس كفاءة الطالب عمقا ً وشموالً
واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه وكذلك قياس قدرة الطالب المنھجية
على التأمل والتحليل واالستنتاج
من مشكالت.
واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض
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الباب الثاني :شروط االلتحاق ,وقواعد القيد عليه من مشكالت.
للدراسات العليا
مادة ) (٣شروط االلتحاق والقيد لدرجتي الباب الثاني :شروط االلتحاق والقيد
لدرجتي الدبلوم والماجستير:
الدبلوم والماجستير:
) (٤أن يقدم موافقة جھة العمل على القيد،
متضمنة منح الطبيب تفرغا لمدة عام مادة ) (٣شروط االلتحاق والقيد
)فصلين دراسيين( علي األقل في الجزء لدرجتي الدبلوم والماجستير:
) (٤أن يقدم موافقة جھة العمل على
الثاني لدرجة الماجستير.
) (٥أن يستوفي الطالب شروط القسم القيد ،متضمنة منح الطبيب تفرغا
العلمي )إن وجدت( بعد موافقة مجلس لمدة عام )فصلين دراسيين( علي
األقل في الجزء الثاني لدرجة
الكلية واعتمادھا كالئحة داخلية للقسم.
) (٦أن يسدد الرسوم الدراسية ومصاريف الماجستير.
التدريب واستھالك األجھزة.
) (٥أن يستوفي الطالب شروط
القسم العلمي )إن وجدت( بعد
موافقة مجلس الكلية.
) (٦أن يسدد الرسوم الدراسية
ومصاريف التدريب واستھالك
األجھزة والمقابل المالي لدورات
) (٨موافقة مجلس القسم المختص ولجنة الحاسب اآللي واالنترنت طبقا ً
الدراسات العليا بالكلية واعتماد أ.د /نائب للقواعد والنظم التي يحددھا مجلس
الجامعة.
رئيس الجامعة للدراسات العليا.

مادة ) (٤شروط االلتحاق والقيد لدرجة
الدكتوراه:
) (٣أن يسدد الرسوم الدراسية ومصاريف
التدريب واستھالك األجھزة.
) (٤أن يستوفي الطالب شروط القسم
العلمي )إن وجدت( بعد موافقة مجلس
الكلية واعتمادھا كالئحة داخلية للقسم.
) (٦موافقة مجلس القسم المختص ولجنة
الدراسات العليا بالكلية واعتماد أ.د /نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا.

) (٨موافقة مجلس القسم المختص
وتوصية لجنة الدراسات العليا
وموافقة مجلس الكلية واعتماد أ.د/
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.
مادة ) (٤شروط االلتحاق والقيد
لدرجة الدكتوراه:
) (٣أن يسدد الرسوم الدراسية
ومصاريف التدريب واستھالك
األجھزة والمقابل المالي لدورات
الحاسب اآللي واالنترنت طبقا ً
للقواعد والنظم التي يحددھا مجلس
الجامعة.
) (٤أن يستوفي الطالب شروط
القسم العلمي )إن وجدت( بعد
موافقة مجلس الكلية.
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مادة ) (٥فتح باب التقدم للقيد:
١ـ ترسل األقسام إلدارة الدراسات العليا
بالكلية خالل شھري يونيو ونوفمبر من كل
عام اقتراحاتھا باألعداد المسموح قبولھا
للقيد في درجات الدبلوم والماجستير
والدكتوراه ويعلن عنھا بعد موافقة لجنة
الدراسات العليا.
٢ـ يفتح باب التقدم للقيد لدرجات الدبلوم
والماجستير والدكتوراه مرتين في السنة
خالل شھري يناير وأغسطس من كل عام
على أن تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي
األول اعتبارا من األسبوع الثاني من فبراير
واألسبوع الثالث من سبتمبر على التوالي
من كل عام ويجوز للطالب البدء في
البرنامج التدريبي ) بعد استيفاء الشروط
المقررة ( قبل أن يتقدم للقيد ،وقبول الطلبة
الوافدين يكون طبقا ً لما تحدده اإلدارة العامة
للوافدين بوزارة التعليم العالي.
مادة ) (٦مدة القيد:
ال يجوز أن تزيد مدة القيد عن أربع سنوات
لدرجة الدبلوم وخمس سنوات لدرجة
الماجستير وست سنوات لدرجة الدكتوراه.
وفي حالة إيقاف القيد ال تحتسب مدة
اإليقاف من مدة القيد ويجوز إضافة عام
أخر لمدة القيد استنادا إلي التقارير السنوية
من المشرف الرئيسي وبعد موافقة مجلس
القسم ولجنة الدراسات العليا واعتماد أ.د /
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.
مادة ) (٧وقف القيد:
يمكن وقف القيد قبل انتھاء مدته األصلية
وذلك لمدة ال تتجاوز أربع فصول دراسية
متتالية أو غير متتالية وذلك لرعاية الطفل
أو مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج أو
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) (٦موافقة مجلس القسم المختص
ولجنة الدراسات العليا بالكلية
واعتماد أ.د /نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا.
مادة ) (٥فتح باب التقدم للقيد:
١ـ ترسل األقسام إلدارة الدراسات
العليا بالكلية خالل شھري سبتمبر
ومارس من كل عام اقتراحاتھا
باألعداد المسموح قبولھا للقيد في
الماجستير
ودرجتي
الدبلوم
والدكتوراه ويعلن عنھا بعد توصية
لجنة الدراسات العليا وموافقة
مجلس الكلية.
٢ـ يفتح باب التقدم للقيد لدرجات
الدبلوم والماجستير والدكتوراه
مرتين في العام خالل شھري أكتوبر
وإبريل على أن تبدأ الدراسة في
الفصل الدراسي األول اعتبارا من
أول نوفمبر وتبدأ الدراسة في الفصل
الدراسي الثاني اعتبارا من أول مايو
،وقبول الطلبة الوافدين يكون طبقا ً
لما تحدده اإلدارة العامة للوافدين
بوزارة التعليم العالي.
مادة ) (٦مدة القيد:
ال يجوز أن تزيد مدة القيد عن أربع
سنوات لدرجة الدبلوم وخمس
سنوات لدرجة الماجستير وست
سنوات لدرجة الدكتوراه .وفي حالة
إيقاف القيد ال تحتسب مدة اإليقاف
من مدة القيد ويجوز إضافة عام أخر
لمدة القيد استنادا إلي التقارير
السنوية من المشرف الرئيسي وبعد
موافقة مجلس القسم ولجنة
الدراسات العليا واعتماد أ.د  /نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا.
مادة ) (٧وقف القيد:
يمكن وقف القيد قبل انتھاء مدته
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رعاية الوالدين أو التجنيد أو المرض أو
أثناء المنح التدريبية والمھمات الرسمية
علي أن يتم ذلك بعد موافقة القسم والكلية
والجامعة وبانتھاء مدة اإليقاف على الطالب
أن يتقدم بطلب لرفع إيقاف القيد.
مادة ) (٨إلغاء القيد:
لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

األصلية وذلك لمدة ال تتجاوز أربع
فصول دراسية متتالية أو غير
متتالية وذلك لرعاية الطفل أو
مرافقة الزوج أو الزوجة للخارج أو
رعاية الوالدين أو التجنيد أو
المرض أو أثناء المنح التدريبية
والمھمات الرسمية أو أي سبب من
األسباب المانعة من االنتظام في
الدراسة علي أن يتم ذلك بعد موافقة
القسم والكلية والجامعة وبانتھاء
مدة اإليقاف على الطالب أن يتقدم
بطلب لرفع إيقاف القيد وإعادة قيده.

مادة ) (٨إلغاء القيد:
والماجستير
الدبلوم
لدرجات
والدكتوراه
الباب الثالث قواعد الدراسة في درجات الباب الثالث قواعد الدراسة في
درجات الدراسات العالية
الدراسات العالية

مادة ) (١٢نظام الدراسة:
الدراسة بنظام الساعات المعتمدة والعام
الجامعي يتكون من فصلين دراسيين مدة كل
منھما خمسة عشر أسبوعا ً شاملة
االمتحانات .يبدأ فصل الخريف بالسبت
الثالث من سبتمبر .ويبدأ فصل الربيع
بالسبت الثاني من فبراير .ويجوز فتح فصل
دراسي صيفي يبدأ في األسبوع األول من
يوليو لمدة  ٨أسابيع )شاملة االمتحانات(
في بعض أقسام الكلية حسب الحاجة.
مادة ) (١٣البرنامج التفصيلي للمقررات:
يتكون الفصل الدراسي من تسع ساعات
معتمدة تقسم كالتالي  :أربع ساعات معتمدة
للمقررات اإللزامية وساعتان معتمدتان
لمقررين اختياريين وساعتان معتمدتان
للتدريب وساعة معتمدة واحدة لألنشطة
العلمية .وتقوم األقسام المانحة للدرجة تحت

مادة ) (١٢نظام الدراسة:
الدراسة بنظام الساعات المعتمدة
والعام الجامعي يتكون من فصلين
دراسيين مدة كل منھما خمسة عشر
أسبوعا ً شاملة االمتحانات .يبدأ
الفصل الدراسي األول من أول
نوفمبر ،ويبدأ الفصل الدراسي الثاني
من أول مايو وتعقد االمتحانات خالل
شھر فبراير وأغسطس من كل عام.
مادة ) (١٣البرنامج التفصيلي
للمقررات:
يتكون الفصل الدراسي من تسع
ساعات معتمدة تقسم كالتالي :أربع
ساعات معتمدة للمقررات اإللزامية
وساعة معتمدة واحدة لمقرر
اختياري واحد وثالث ساعات معتمدة
للتدريب وساعة معتمدة واحدة
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إشراف لجنة الدراسات العليا بالكلية بوضع
البرنامج التفصيلي للمقررات الدراسية
والذي يتكون من:
١ـ المحاضرات النظرية )إلزامية
واختيارية( ،ويختار الطالب مقررين
اختياريين لكل فصل دراسي بشرط أال يتكرر
نفس المقرر في الفصول الدراسية المتعاقبة
للدرجة العلمية  ،وتبين الجداول في الباب
السابع المقررات االختيارية والساعات
المعتمدة والنقاط المعتمدة لھا  ،ويجوز
للجنة الدراسات العليا إضافة مقررات
اختيارية أخرى واعتمادھا من مجلس
الكلية.
٢ـ التدريب العملي واإلكلينيكية والمعملي
والميداني ،ويعتبر التدريب جزءاً أساسيا ً
من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية.
ويسمي التدريب في العام األول تدريبا ً
أساسيا ً ويكون بين القسم المانح للدرجة
واألقسام ذات الصلة ،ويسمي في العام
الثاني والثالث تدريبا ً تخصصياً ،وفي العام
الرابع والخامس تدريبا ً متقدما ،ويكون
التدريب التخصصي والمتقدم في األقسام
المانحة ،ويجوز أن يبدأ الطالب البرنامج
التدريبي قبل القيد )بعد استيفاء الشروط
المقررة(.
مادة ) (١٤المرشد األكاديمي:
يحدد القسم العلمي التابع له الطالب مرشداً
أكاديميا ً من أعضاء ھيئة التدريس بالقسم
لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة الدراسة.
بينما يستبدل المشرف الرئيسي على
الرسالة بالمرشد األكاديمي في حالة تسجيل
الطالب بروتوكول الرسالة.
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لألنشطة العلمية .وتقوم األقسام
المانحة للدرجة تحت إشراف مجلس
الكلية بوضع البرنامج التفصيلي
للمقررات الدراسية والذي يتكون
من:
١ـ المحاضرات النظرية )إلزامية
واختيارية( ،ويختار الطالب مقررين
اختياريين لكل فصل دراسي بشرط
أال يتكرر نفس المقرر في الفصول
الدراسية المتعاقبة للدرجة العلمية،
وتبين الجداول في الباب السابع
المقررات االختيارية والساعات
المعتمدة والنقاط المعتمدة لھا ،
ويجوز لمجلس الكلية إضافة
مقررات اختيارية أخرى.
٢ـ التدريب العملي واإلكلينيكية
والمعملي والميداني ،ويعتبر التدريب
جزءاً أساسيا ً من متطلبات الحصول
على الدرجة العلمية .ويسمي
التدريب في العام األول تدريبا ً
أساسيا ً ويكون بين القسم المانح
للدرجة واألقسام ذات الصلة،
ويسمي في العام الثاني والثالث
تدريبا ً تخصصياً ،وفي العام الرابع
والخامس تدريبا ً متقدما ،ويكون
التدريب التخصصي والمتقدم في
األقسام المانحة.
مادة ) (١٤المرشد األكاديمي:
يحدد القسم العلمي التابع له الطالب
مرشداً أكاديميا ً من أعضاء ھيئة
التدريس بالقسم لتقديم النصح
واإلرشاد خالل فترة الدراسة .بينما
يستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف
الرئيسي على الرسالة في حالة
تسجيل الطالب بروتوكول الرسالة.

مادة ) (١٥التسجيل للفصل الدراسي:
التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب مادة ) (١٥التسجيل للفصل
بحضور الفصل الدراسي وحساب المقررات الدراسي:
الدراسية له وال يعتبر الطالب مسجال في أي التسجيل شرط أساسي لكي يسمح
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مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل
المواعيد المقررة  ،والطالب الذي ال يقوم
بإنھاء إجراءات التسجيل قبل نھاية األسبوع
الثاني من فصلي الخريف والربيع أو
اإلسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق
له حضور المحاضرات  ،ويحق للطالب أن
يحذف أو يضيف أي مقرر قبل نھاية
اإلسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي
) الخريف والربيع( أو نھاية اإلسبوع األول
من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف
واإلضافة واعتماده  ،وال يسمح للطالب
بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له
متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب
السابق أوالً.
ويجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية
من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن
برنامجه الدراسي وذلك بعد موافقة مجلس
الكلية بنا ًء على اقتراح مجلس القسم
المختص وموافقة لجنة الدراسات ،كما
يسمح للطالب بتحويل عدد من الساعات
المعتمدة أو المقررات التي سبق له أن
درسھا في جامعة أخرى علي أن تكون من
بين متطلبات الحصول على الدرجة وأن
يكون قد اجتازھا بتقدير ال يقل عن )(C+
أو ما يعادلھا  ،وبشرط أال يزيد مجموعھا
عن  %٣٠من مجموع الساعات الدراسية
الالزمة للحصول علي الدرجة  ،وذلك بعد
موافقة مجلس القسم المختص ولجنة
الدراسات العليا ومجلس الكلية.
مادة ) (١٦مدة الدراسة لدرجتي الدبلوم
والماجستير:
لنيل درجة الدبلوم

مادة ) (١٩نظام الدراسة للدكتوراه:
١ـ الجزء األول :مدته )إن وجد( فصالن
دراسيان )عام كامل( ويحدد منھج الدراسة
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للطالب بحضور الفصل الدراسي
وحساب المقررات الدراسية له وال
يعتبر الطالب مسجال في أي مقرر إال
بعد سداد الرسوم الدراسية خالل
المواعيد المقررة  ،والطالب الذي ال
يقوم بإنھاء إجراءات التسجيل
ال يحق له حضور المحاضرات ،
ويحق للطالب أن يحذف أو يضيف
أي مقرر قبل نھاية اإلسبوع الثاني
من بداية فصلي الدراسة بعد تعبئة
نموذج الحذف واإلضافة واعتماده ،
وال يسمح للطالب بالتسجيل في
مقرر دراسي إذا كان له متطلب
سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب
السابق أوالً.
ويجوز للطالب التسجيل في مقررات
دراسية من خارج القسم أو الكلية أو
الجامعة ضمن برنامجه الدراسي
وذلك بعد موافقة مجلس الكلية بنا ًء
على اقتراح مجلس القسم المختص
وموافقة لجنة الدراسات ،كما يسمح
للطالب بتحويل عدد من الساعات
المعتمدة أو المقررات التي سبق له
أن درسھا في جامعة أخرى علي أن
تكون من بين متطلبات الحصول
على الدرجة وأن يكون قد اجتازھا
بتقدير ال يقل عن ) (C+أو ما
يعادلھا  ،وبشرط أال يزيد مجموعھا
عن  %٣٠من مجموع الساعات
الدراسية الالزمة للحصول علي
الدرجة  ،وذلك بعد موافقة مجلس
القسم المختص ولجنة الدراسات
العليا ومجلس الكلية.
مادة ) (١٦مدة الدراسة لدرجتي
الدبلوم والماجستير:
لنيل درجة الدبلوم.
مادة ) (١٩نظام الدراسة للدكتوراه:
ـ الجزء األول :مدته )إن وجد(
فصالن دراسيان )عام كامل( ويحدد
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والتدريب في الجزء األول بين األقسام
المعنية بالتدريس طبقا ً لحاجة األقسام
المانحة للدرجة  ،ويجتاز بعده الطالب
امتحانا وال يشترط النجاح فيه بالكامل
لالنتقال للدراسة في الجزء الثاني أو تسجيل
رسالة الدكتوراه.

الباب الرابع  :قواعد وأحاكم رسائل
الماجستير والدكتوراه
مادة ) (٢٠ماھية الرسالة:
ويجب أن يحصل البحث على موافقة مجلس
القسم وأن تقره لجنة الدراسات العليا.
مادة ) (٢١تسجيل رسائل الماجستير
والدكتوراه:
يقدم الطالب خالل الفصل الدراسي األول
مقترحا بعدد من النقاط البحثية ويتم تسجيل
رسالة الماجستير والدكتوراه بعد الفصل
الدراسي األول مباشرة.
 -٥ال يجوز اشتراك عضو ھيئة التدريس
في االشراف او في لجنة المناقشة والحكم
على الرسالة .
 -٦اذا حدث تغيير جوھري في موضوع
الرسالة يعتبر ذلك تسجيال جديدا من تاريخ
التغيير الذي يتم بموافقة المشرفين بعد
موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا
 -٧يتم تقييم البحث على أساس تقرير
المتابعة المعتمد من عضوين من لجنة
االشراف على االقل وذلك لكل فصل دراسة
على حده ويخطر الطالب رسميا بنتيجة
تقرير المشرفين عن طريق ادارة الدراسات
العليا بالكلية.
 -٨في حالة اعارة او سفر احد المشرفين
خارج البالد لمدة عام او اكثر يتقدم بتقرير
عن مدى تقدم الطالب في البحث  .وفي حالة
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منھج الدراسة والتدريب في الجزء
األول بين األقسام المعنية بالتدريس
طبقا ً لحاجة األقسام المانحة للدرجة
 ،ويجتاز بعده الطالب امتحانا وال
يشترط النجاح فيه بالكامل لالنتقال
للدراسة في الجزء الثاني أو تسجيل
رسالة الدكتوراه  ،ويحدد منھج
الدراسة والتدريب في الجزء األول
بين األقسام المعنية بالتدريس
والتدريب طبقا ً لحاجة األقسام
المانحة للدرجة.
الباب الرابع  :قواعد وأحاكم رسائل
الماجستير والدكتوراه
مادة ) (٢٠ماھية الرسالة:
ويجب أن يحصل البحث على موافقة
مجلس القسم وأن تقره لجنة
الدراسات العليا ومجلس الكلية.
مادة ) (٢١تسجيل رسائل الماجستير
والدكتوراه:
يقدم الطالب خالل الفصل الدراسي
األول مقترحا بعدد من النقاط البحثية
ويتم تسجيل رسالة الماجستير
والدكتوراه بعد الفصل الدراسي
األول.
 -٢يتقدم الطالب الذي يرغب في
مناقشة الرسالة بعدد سبعة نسخ من
الرسالة ) منھا نسخ للمشرفين
الداخلي
للممتحنين
ونسختان
والخارجي( مقترنة بقرص كمبيوتر
مدمج يحتوي على الرسالة المقدمة
ويجب ات تختوي الرسالة المقدمة
ألى لجنة الحكم والمناقشة على
نسخة من خطة البحث )
البروتوكول( المعتمد من مجلس
الكلية وملخص الرسالة.
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ما اذا تقدم بتقرير يتفق مع تقارير باقي
المشرفين يفيد االنتھاء من الجزء االكبر من
الرسالة بما ال يعطل استكمال البحث يظل
اسمه على الرسالة بشرط اقضاء نصف
المدة المقررة على االقل ويضم ھذه التقارير
لباقي تقارير المشرفين التمام االنتھاء من
الرسالة وصالحيتھا للمناقشة وفي ھذه
الحالة يتم صرف مكافأة االشراف له .
 -٩في حالة وفاة احد المشرفين يستمر
اسمه في لجنة االشراف اذا تقدم باقي
المشرفين بتقارير تفيد االنتھاء من الجزء
االكبر من الرسالة بما ال يعطل استكمال
البحث بشرط القضاء نصف المدة المقررة
على االقل عن الرسالة .وفي ھذه الحالة يتم
صرف مكافأة االشراف لورثته  .وفي حالة
الوفاة قبل القضاء نصف المدة المقررة برفع
اسم المشرف.
 -١٠عند االنتھاء من الرسالة تقدم لجنة
االشراف على الرسالة تقريرا لمجلس القسم
المختص يفيد ان الرسالة اصبحت صالحة
للعرض على لجنة الحكم والمناقشة ويعرض
ھذا التقرير على لجنة الدراسات العليا
القراره في حالة تعارض تقارير المشرفين
يؤخذ برأي االغلبية على أن يكون من بينھم
المشرف الرئيسي كما يقدم الطالب اقرارا
بأنه ال يوجد اي جزء من الرسالة قد سبق
تقديمه لنيل أي درجة علمية في أي مؤسسة
تعليمية أو نسخة من كتاب او مقالة تخص
باحثا آخر دون االشارة ألى المصدر.
 -١١يتقدم الطالب الذي يرغب في مناقشة
الرسالة بعدد سبعة نسخ من الرسالة ) منھا
نسخ للمشرفين ونسختان للممتحنين
الداخلي والخارجي( مقترنة بقرص كمبيوتر
مدمج يحتوي على الرسالة المقدمة ويجب
أن تحتوي الرسالة المقدمة ويجب ان
تحتوي الرسالة المقدمة الى لجنة الحكم
والمناقشة على نسخة من البروتوكول
المعتمد من لجنة الدراسات العليا ويوضع
بعد الملخص العربي.
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مادة ) (٢٣المناقشة والحكم على رسائل
الماجستير والدكتوراه:
٢ـ يجب مناقشة الرسالة قبل بدء امتحان
الجزء الثاني للماجستير والدكتوراه بشھرين
علي األقل ويجب على الطالب قبل مناقشة
الرسالة استيفاء متطلبات القسم المانح
للدرجة والكلية والجامعة،
وكذلك الحصول على الرخصة الدولية
لقيادة الحاسب اآللي  ICDLواجتياز
اختبار اتقان اللغة االنجليزية لشھادة
 TOEFLبنجاح بتقدير  ٦٠للدبلوم
والماجستير و ٨٠للدكتوراة أو شھادة
 IELTSبتقدير  ٥للدبلوم والماجستير و٧
للدكتوراة.
 -٨يجب قبول نشر ما ال يقل عن بحث واحد
مستنبط من الرسالة في مجلة علمية معتمدة
من اللجان الدائمة والترقيات )على أن تكون
مجلة دولية في حالة الدكتوراة ( وذلك قبل
الحصول على الدرجة.
الباب الخامس قواعد وأحكام امتحانات
الدراسات :
مادة ) (٢٤التقييم المستمر:
ويشمل تقييم المقررات الدراسية اإللزامية
واالختيارية في نھاية كل فصل دراسي من
خالل االمتحانات ،وكذلك يشمل التقييم
المستمر تقييم المسار البحثي )الرسالة(
والبرنامج التدريبي من خالل تقارير نصف
سنوية ترسل للطالب ،ويستصدر للطالب
شھادة بالنتيجة.
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مادة ) (٢٣المناقشة والحكم على
رسائل الماجستير والدكتوراه:
٢ـ يجب مناقشة الرسالة قبل بدء
امتحان الجزء الثاني للماجستير
والدكتوراه بشھرين علي األقل
ويجب على الطالب قبل مناقشة
الرسالة استيفاء متطلبات القسم
المانح للدرجة والكلية والجامعة،
وكذلك الحصول على دورتي الحاسب
اآللي واللغة اإلنجليزية وفقا ً للقواعد
والنظم التي يحددھا مجلس الجامعة
في ھذا الشأن.
 -٨يجب قبول نشر ما ال يقل عن
بحث واحد مستنبط من الرسالة في
مجلة علمية معتمدة ومحكمة من
اللجان الدائمة والترقيات )على أن
تكون مجلة دولية في حالة الدكتوراة
( وذلك قبل تشكيل لجنة المناقشة
والحكم على الرسالة وقبل الحصول
على الدرجة.
الباب الخامس قواعد وأحكام
امتحانات الدراسات :
مادة ) (٢٤التقييم المستمر:
ويشمل تقييم المقررات الدراسية
اإللزامية واالختيارية في نھاية كل
فصل دراسي من خالل االمتحانات،
وكذلك يشمل التقييم المستمر تقييم
المسار البحثي )الرسالة( والبرنامج
التدريبي من خالل تقارير نصف
سنوية ترسل للطالب ،ويستصدر
للطالب شھادة بالنتيجة.

ال يحصل للطالب مقرر حصل فيه على تقرير
أقل من ) (cضمن الساعات المطلوبة ويعقد امتحان نھائي شامل تحريريا ً
للحصول على الدرجة.
وشفويا ً وعمليا ً وإكلينيكيا في درجة
التخصص بعد اجتياز المقررات
ويعقد امتحان نھائي شامل تحريريا ً وشفويا ً الدراسية بنجاح وبمتوسط تراكمي
وعمليا ً وإكلينيكيا في درجة التخصص بعد للدرجات ) (CGPAال يقل عن).(c
اجتياز المقررات الدراسية بنجاح وبمتوسط
تراكمي للدرجات ) (CGPAال يقل عن).(c
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مادة ) (٢٦نظام االمتحان:
-١تعلن إدارة الدراسات العليا بالكلية
مواعيد االمتحانات التحريرية والشفوية
واإلكلينيكية والعملية وكذلك مواعيد تصحيح
االمتحانات التحريرية قبل بداية االمتحانات
بشھر على األقل،
 -٢يلتزم القسم بتقديم اوراق اسئلة
االمتحان التحريري ونماذج االجابة ) مبينا
بھا توزيع الدرجات( للكنترول وكذلك يلتزم
القسم باالنتھاء من تصحيح االوراق
التحريرية ولجان الشفوي واالكلينيكي
والعملي خالل ثالثة اسابيع من تاريخ آخر
امتحان تحريري بالقسم  ،وتكون المسئولية
الرئيسية المتحانات الدراسات العليا على
رئيس مجلس القسم.
 -٣تلتزم ادارة الدراسات العليا بابالغ
الكنترول بمواعيد تصحيح االمتحانات
التحريرية ويتم التصحيح داخل صاالت
الكنترول ويلتزم المصححون بمواعيد
التصحيح وباتباع نموذج االجابة كما
يلتزمون باعادة كراسات االجابة الى
الكنترول في نفس اليوم.
 -٤يتم تسليم جميع اصول درجات لجان
االمتحان الشفوي والعملي واالكلينكي
للكنترول مدونة بالدرجات الواضحة وموقعة
من االساتذة المشاركين في االمتحان.
 -٥يلتزم الكنترول باالنتھاء من اعمال
الرصد والجمع والمراجعة واعالن النتيجة
خالل اسبوعين التاليين النتھاء اعمال
االمتحانات والتصحيح.

مادة ) (٢٦نظام االمتحان:
تعلن إدارة الدراسات العليا بالكلية
مواعيد االمتحانات التحريرية
والشفوية واإلكلينيكية والعملية
وكذلك مواعيد تصحيح االمتحانات
التحريرية قبل بداية االمتحانات
بشھر على األقل ،وذلك بعد موافقة
مجلس الكلية واعتماد أ.د  /نائب
رئيس الجامعة للدراسات العليا
والبحوث.
وتتم أعمال االمتحانات التحريرية
وفقا ً ألحكام قانون تنظيم الجامعات
والئحته التنفيذية وطبقا ً للقرارات
الصادرة من مجلس الجامعة
ومجلس الدراسات العليا والبحوث
والقرارات الجامعية األخرى المنظمة
ألعمال االمتحانات.

مادة ) (٢٧شروط التقدم المتحان الدبلوم
والماجستير:
امتحان الجزء األول:
يشترط استكمال الطالب للبرنامج التدريبي
المطلوب واجتياز فصلين دراسيين بنجاح
)عام من تاريخ القيد( واستيفاء نسبة
حضور ال تقل عن  % ٧٥من الساعات
المعتمدة لكل مادة من مواد الجزء األول وأن

مادة ) (٢٧شروط التقدم المتحان
الدبلوم والماجستير:
امتحان الجزء األول:
يشترط استكمال الطالب للبرنامج
التدريبي المطلوب واجتياز فصلين
دراسيين بنجاح )عام من تاريخ
القيد( واستيفاء نسبة حضور ال تقل
عن  % ٧٥من الساعات المعتمدة
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يتقدم بطلب دخول االمتحان مرفقا به كتيب لكل مادة من مواد الجزء األول وأن
المتابعة معتمدا من األقسام قبل بداية يتقدم بطلب دخول االمتحان مرفقا به
االمتحان بشھر على األقل.
كتيب المتابعة معتمدا من األقسام قبل
بداية االمتحان ويكون االمتحان في
نھاية كل فصل دراسي امتحانا نھائيا ً
لمواد ھذا الفصل من الجزء األول.
مادة )(٢٩
والماجستير:
يتم تشكيل لجنة وضع االمتحان التحريري
من ثالثة أساتذة ھم رئيس القسم وأستاذ
عامل وأستاذ متفرغ ويتم اختيارھما
بالتناوب بمعرفة مجلس القسم وفي حالة
عدم وجود العدد الكافي من األساتذة ينتدب
الباقي من خارج الجامعة وفي نفس
التخصص وتلتزم اللجنة بوضع نماذج
اإلجابة واتباع األساليب الحديثة في تقييم
الطالب وتشكل لجان تصحيح االمتحان
التحريري من األساتذة واألساتذة
المساعدين بمعرفة مجلس القسم وذلك وفقا ً
ألحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته
التنفيذية وطبقا ً للقرارات الجامعية المنظمة
في ھذا الشأن.

مادة ) (٢٩لجان امتحان الدبلوم
والماجستير:
يتم تشكيل لجنة وضع االمتحان
التحريري من ثالثة أساتذة ھم رئيس
القسم وأستاذ عامل وأستاذ متفرغ
ويتم اختيارھما بالتناوب بمعرفة
مجلس القسم وفي حالة عدم وجود
العدد الكافي من األساتذة ينتدب
الباقي من خارج الجامعة وفي نفس
التخصص وتلتزم اللجنة بوضع
نماذج اإلجابة واتباع األساليب
الحديثة في تقييم الطالب وتشكل
لجان تصحيح االمتحان التحريري
من األساتذة واألساتذة المساعدين
بمعرفة مجلس القسم وذلك وفقا ً
ألحكام قانون تنظيم الجامعات
والئحته التنفيذية وطبقا ً للقرارات
الجامعية المنظمة في ھذا الشأن.

لجان

امتحان

الدبلوم

مادة ) (٣١شروط نيل درجة الدبلوم ودرجة
الماجستير:
١ـ استيفاء نسبة حضور ال تقل عن %٧٥
من الساعات المعتمدة واجتياز المقررات
الدراسية بنجاح وبمتوسط تراكمي للدرجات
) (CGPAال يقل عن ).(C+
٦ـ لدرجة الدبلوم.
٧ـ قبول نشر ما ال يقل عن بحث واحد
مستنبط من الرسالة في مجلة علمية معتمدة
من اللجان الدائمة للترقيات.

مادة ) (٣١شروط نيل درجة الدبلوم
ودرجة الماجستير:
١ـ استيفاء نسبة حضور ال تقل عن
 %٧٥من الساعات المعتمدة
واجتياز المقررات الدراسية بنجاح
للدرجات
تراكمي
وبمتوسط
) (CGPAال يقل عن ).(C+
٦ـ لدرجة الدبلوم.
٧ـ قبول نشر ما ال يقل عن بحث
واحد مستنبط من الرسالة في مجلة
علمية دولية معتمدة ومحكمة.
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مادة ) (٣٢منح درجة الدبلوم والماجستير
يتم منح درجة الدبلوم أو الماجستير
مادة ) (٣٣الجداول:
درجة الدبلوم.
مادة ) (٣٧شروط نيل درجة الدكتوراه
١ـ استيفاء نسبة حضور ال تقل عن %٧٥
من الساعات المعتمدة واجتياز المقررات
الدراسية بنجاح وبمتوسط تراكمي للدرجات
) (CGPAال يقل عن ).(C+
٧ـ قبول نشر ما ال يقل عن بحث واحد
مستنبط من الرسالة في مجلة علمية معتمدة
من اللجان الدائمة للترقيات.
الباب السادس  :األحكام االنتقالية
مادة )(٤٢
لمجلس الجامعة بناءاً على اقتراح مجلس
كلية الطب أن يقرر ما يراه مناسبا ً فيما لم
يرد به نص في ھذه الالئحة وذلك بما ال
يتعارض مع أحكام قانون تنظيم رقم ٤٩
لسنة  ١٩٧٢والئحته التنفيذية.
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مادة ) (٣٢منح درجة الدبلوم
والماجستير يتم منح درجة الدبلوم
أو الماجستير
مادة ) (٣٣الجداول:
درجة الدبلوم.
مادة ) (٣٧شروط نيل درجة
الدكتوراه
١ـ استيفاء نسبة حضور ال تقل عن
 %٧٥من الساعات المعتمدة
واجتياز المقررات الدراسية بنجاح
للدرجات
تراكمي
وبمتوسط
) (CGPAال يقل عن ).(C+
٧ـ قبول نشر ما ال يقل عن بحث
واحد مستنبط من الرسالة في مجلة
علمية دولية معتمدة ومحكمة.
مادة )(٤٢
لمجلس الجامعة بناءاً على اقتراح
مجلس كلية الطب أن يقرر ما يراه
مناسبا ً فيما لم يرد به نص في ھذه
الالئحة وذلك بما ال يتعارض مع
أحكام قانون تنظيم رقم  ٤٩لسنة
 ١٩٧٢والئحته التنفيذية او
والنظم
والقواعد
القرارات
الجامعية..

مادة ) (٤٣التحويل إلي الالئحة الجديدة:
مادة ) (٤٣التحويل إلي الالئحة
يمكن السماح للطالب المسجل في ظل الجديدة:
الئحته مختلفة التحويل إلي ھذه الالئحة بعد يمكن السماح للطالب المسجل في
إجراء مقاصة للمقررات التي قام بدراستھا ظل الئحته مختلفة التحويل إلي ھذه
من قبل لجنة الدراسات العليا بالكلية الالئحة بعد إجراء مقاصة للمقررات
واعتماد أ.د  /نائب رئيس الجامعة للدراسات التي قام بدراستھا من قبل مجلس
العليا والبحوث.
القسم المختص وتوصية لجنة
الدراسات العليا وما يقرره مجلس
الكلية وموافقة مجلس الدراسات
العليا والبحوث واستصدار قرار
رئيس الجامعة في ھذا الشأن.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – أكتوبر ٢٠١٤

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

) (٣٩كتاب جامعة المنيا بشأن اعتماد اللوائح المالية واإلدارية لبعض
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي اعتماد اللوائح المالية واإلدارية لبعض المراكز
والوحدات ذات الطابع الخاص بجامعة المنيا وھى :
١ـ مركز الخدمة العامة لتطوير وتشغيل دور الضيافة )استراحة كبار الزوار(.
٢ـ اعتماد الالئحة المالية الخاصة بمستشفي طب األسنان بالجامعة.
٣ـ مركز الخدمة العامة للبحوث والدراسات األثرية بكلية اآلداب.
٤ـ مركز الخدمة العامة للھندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية بكلية
الزراعة.
٥ـ مركز الخدمة العامة لإلبداع الفني والحرفي.
٦ـ مركز الخدمة العامة لإلنتاج بكلية الھندسة.
٧ـ مركز الخدمة العامة للسياحة والفنادق.
٨ـ مركز الفنون الجميلة للخدمة العامة.
٩ـ مركز الخدمة العامة للطباعة بكلية اآلداب.
١٠ـ مركز الخدمة العامة للتخصصات النوعية بكلية التربية النوعية.
١١ـ مركز الخدمة العامة لإلنتاج والدراسات الزراعية بكلية الزراعة.
١٢ـ مركز الخدمة العامة لبحوث وتطوير صناعة الخبز.
١٣ـ مركز الخدمة العامة للطباعة.
١٤ـ مركز الخدمة العامة لتحسين خدمة السيارات.
١٥ـ مركز الخدمة العامة لصناعة األثاث وتجارة العمارة.
١٦ـ مركز الخدمة العامة لألراضي المخصصة للمنشآت الجامعية.
١٧ـ مركز الخدمة العامة للتجارب والبحوث الزراعية بشوشة.
١٨ـ مركز الخدمة العامة للفنون واآلداب.
١٩ـ مركز الخدمة العامة لالستشارات الھندسية بكلية الھندسة.
٢٠ـ مركز الخدمة العامة للبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.
٢١ـ مركز الخدمة العامة للبحوث النفسية.
٢٢ـ مركز الخدمة العامة لدار الضيافة.
٢٣ـ مركز الخدمة العامة للمنشآت الرياضية.
٢٤ـ مركز الخدمة العامة للحاسب اآللي.
٢٥ـ مركز الخدمة العامة للغات والترجمة بكلية األلسن.
٢٦ـ مركز الخدمة العامة للدراسات والخدمات التربوية بكلية التربية.
٢٧ـ مركز الخدمة العامة للتدريب الھندسي بكلية الھندسة.
٢٨ـ مركز الخدمة العامة للتأھيل والتدريب بكلية التمريض.
٢٩ـ مركز التحاليل والدراسات التطبيقية بكلية العلوم.
٣٠ـ معمل تحليل األراضي والمياه والمواد النباتية بكلية الزراعة.
٣١ـ مركز الخدمة العامة للبحوث واإلنتاج والتدريب اإلعالمي بكلية اآلداب.
٣٢ـ مركز الخدمة العامة للتوجيه واإلرشاد النفسي بكلية التربية.
٣٣ـ مركز الخدمة للبحوث والقياسات الرياضية بكلية التربية الرياضية.
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٣٤ـ مركز الخدمة العامة للمستحضرات الصيدلية والعشبية والمعلومات
الدوائية بكلية الصيدلة.
٣٥ـ مركز الخدمة العامة والبيولوجيا الجزئية.
٣٦ـ مركز الخدمة العامة لتطوير نظم الطالب.
٣٧ـ مركز الخدمة العامة للبحوث والدراسات األثرية.
٣٨ـ مركز الخدمة العامة لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بھا.
٣٩ـ مركز الخدمة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
٤٠ـ اعتماد الالئحة المالية الخاصة بالمعمل المركزي بالجامعة.

) (٣٠اقتراح جامعة المنصورة بشأن تعديل نص المادة ) (٥٠من الالئحة
الداخلية لكلية التجارة )مرحلة الدراسات العليا( .
 القرار:
قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:
١ـ تعديل نص المادة ) (٥٠من الالئحة الداخلية لكلية التجارة ـ جامعة
المنصورة )مرحلة الدراسات العليا( وذلك على النحو التالي:

قبل التعديل

بعد التعديل

١ـ يعتبر الطالب ناجحا ً إذا اجتاز
االمتحان في جميع المقررات
الدراسية ويقدر نجاحه في ھذه
المقررات وفي التقدير العام بأحد
التقديرات التالية:
ممتاز  %٩٠فأكثر من مجموع
الدرجات.
جيد جداً من  %٨٠إلي أقل من
 %٩٠من مجموع الدرجات.
جيد من  %٧٠إلي أقل من
 %٨٠من مجموع الدرجات.
مقبول من  %٦٠إلي أقل من
 %٧٠من مجموع الدرجات.
على أن يخصص لألنشطة
التحصيلية البحثية  %٤٠من
الدرجات الكلية لكل مقرر
و %٦٠لالمتحان التحريري
الذي سيعقد في نھاية العام
الدراسي.
٢ـ يعتبر الطالب راسبا ً إذا حصل علي
أقل من  %٦٠من مجموع
الدرجات في أي مقرر وفي ھذه

بند )(١
١ـ يعتبر الطالب ناجحا ً إذا اجتاز االمتحان
في جميع المقررات الدراسية ويقدر
نجاحه في ھذه المقررات وفي التقدير
العام بأحد التقديرات التالية:
ممتاز  %٩٠فأكثر من مجموع
الدرجات.
جيد جداً من  %٨٠إلي أقل من %٩٠
من مجموع الدرجات.
جيد من  %٧٠إلي أقل من  %٨٠من
مجموع الدرجات.
مقبول من  %٦٠إلي أقل من %٧٠
من مجموع الدرجات.
٢ـ يعتبر الطالب راسبا ً إذا حصل علي أقل
من  %٦٠من مجموع الدرجات.
لألنشطة
يخصص
أن
علي
التحصيلية والبحثية %٢٠) %٤٠
اختبار تحريري  %٢٠ +بحوث( من
الدرجات الكلية لكل مقرر و%٦٠
لالمتحان التحريري الذي سيعقد في
نھاية العام الدراسي.
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الحالة يؤدي الطالب االمتحان في
السنة التالية في المقررات التي
رسب فيھا فقط ويكون نجاحه في
ھذه المقررات التي رسب فيھا
فقط ويكون نجاحه في ھذه
المقررات بتقدير مقبول.
بند)(٢
يحسب التقدير العام للتخرج ألي دبلوم من
دبلومات الدراسات العليا علي أساس المعدل
التراكمي للعامين الدراسيين.
بند)(٣
يؤدي الطالب االمتحان في السنة التالية في
حالة رسوبه في مادتين أو أكثر ويكون
نجاحه في ھذه المقررات بتقدير مقبول.
بند)(٤
ينقل الطالب الراسب في مادة واحدة من
الفرقة األولى إلي الفرقة الثانية محمالً بھا
ويكون نجاحه في ھذه المقررات بتقدير
مقبول.
بند )(٥
وفي حالة الرسوب في الفرقة الثانية في
مادة أو مادتين على األكثر يتم عقد دور ثان
في شھر نوفمبر ويكون نجاحه في ھذه
المقررات بتقدير مقبول
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣١اقتراح جامعة السويس بشأن تطبيق نص المادة ) (٦٤من الالئحة
الداخلية لكلية التعليم الصناعي جامعة حلوان وجامعة بني سويف
علي كلية التعليم الصناعي بالجامعة فيما يخص قبول العاملين
بالتدريس بمدارس التعليم بمحافظة السويس لاللتحاق ببرنامج
التأھيل التربوي بالكلية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تطبيق نص المادة ) (٦٤من الالئحة الداخلية لكلية التعليم الصناعي
بجامعتي )حلوان ـ بني سويف( علي كلية التعليم الصناعي جامعة
السويس ،والخاصة بنظام الدراسة ـ تأھيل المدرسين العاملين للحصول
علي شھادة البكالوريوس في التعليم الصناعي ونصھا كتالي:
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" مدة الدراسة ثالثة أعوام دراسية مقسمة إلي ستة فصول دراسية وال
يقل الفصل الدراسي الواحد عن  ١٥أسبوعا ً عدا الفصل الدراسي
النھائي الذي يجوز أن يزيد إلي عشرين أسبوعا ً إلنھاء مشروع
التخرج".
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٢كتاب جامعة بني سويف بشأن اعتماد الالئحة األساسية والالئحة
المالية واإلدارية لوحدة )مركز تنمية شبابية ورياضية بجامعة بني
سويف( كوحدة ذات طابع تتبع إدارة الجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على إنشاء واعتماد الالئحة المالية واإلدارية لوحدة
)مركز تنمية شبابية ورياضية بجامعة بني سويف( كوحدة ذات طابع تتبع
إدارة الجامعة والتي تھدف إلي :ـ
١ـ تعزيز مشاركة كافة طالب وطالبات الجامعة في جميع األنشطة )الرياضية
واالجتماعية والثقافية والعلمية وكافة ما يتصل بذلك(.
٢ـ تشارك وتعاون جميع الشباب بالجامعة طالب وعاملين وأعضاء ھيئة
التدريس ووظائف معاونة في ممارسة كافة األنشطة ذات الصلة.
٣ـ إقامة مسابقات تتسم بأنھا ذات أنشطة ابتكارية غير تقليدية يتنافس فيھا
جميع الشباب بالجامعة.
٤ـ تنظيم رحالت تتسم بأنھا ذات طبيعة ثقافية وعلمية ورياضية تضيف قيمة
إلي الشباب.
٥ـ تعظيم القيم واآلداب والسلوك األخالقي نتيجة ممارسة األنشطة الشبابية
المختلفة.
٦ـ زرع روح البطولة الثقافية القائمة علي الروح الرياضية والتسامح واللعب
النظيف.
٧ـ العمل علي استمرارية واستدامة األنشطة المختلفة بالجامعة.
٨ـ العمل على إقامة مالعب ومسارح وتوفير كافة التسھيالت واألجھزة التي
تساعد على ممارسة األنشطة المختلفة.
٩ـ رفع اسم جامعة بني سويف عاليا ً عند ممارسة كافة األنشطة بالتنافس مع
الجامعات والمؤسسات األخرى المحلية واإلقليمية والدولية.
١٠ـ الرياده في إقامة أنشطة ومسابقات وتفعيلھا على نحو دائم سواء على
المستوي المحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

) (٣٣اقتراح جامعة كفر الشيخ بشأن إضافة تقدير )راسب الئحة( في باب
الئحة االمتحانات بالالئحة األكاديمية الجديدة المعمول بھا بكلية
الزراعة بنظام الساعات المعتمدة.
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 القرار:
قرر المجلس إرسال الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة كفر
الشيخ لمزيد من الدراسة.

) (٣٤اقتراح جامعة بنھا بشأن تعديل المادة ) (٢جدول ) (١من الالئحة
الداخلية لكلية الزراعة بمشتھر بالجامعة وذلك بفصل قسم علوم
األغذية إلي قسمين ھما )قسم الصناعات الغذائية ـ قسم األلبان(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تعديل المادة ) (٢جدول ) (١من الالئحة الداخلية لكلية الزراعة بمشتھر
جامعة بنھا وذلك بفصل قسم علوم األغذية إلي قسمين ھما:
ـ قسم الصناعات الغذائية.
ـ قسم األلبان.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٥اقتراح جامعة المنوفية بشأن إجراء تعديل نص المادة ) (٢من
الالئحة الداخلية لكلية الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم
) (٤٩٠٨بتاريخ  ،٢٠١٣ / ١١ / ٧وكذا نص المادة ) (٢من
الالئحة الداخلية لبرنامج إدارة األعمال الزراعية الصادرة بالقرار
الوزاري رقم ) (٣١٦٦بتاريخ .٢٠٠٩ / ١٠ / ٥
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على القرار وذلك على النحو المبين بمذكرة الجامعة
وإصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٦اقتراح جامعة أسيوط إجراء بعض التعديالت على الالئحة الداخلية
لكلية التربية النوعية بالجامعة لمرحلتي )البكالوريوس ـ الدراسات
العليا(.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تعديل عدد ساعات مقرر قضايا التعليم الموسيقي في مصر بمرحلة
الدكتوراه قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية ـ جامعة أسيوط
وذلك طبقا ً لما ورد بمذكرة الجامعة.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٧اقتراح جامعة المنصورة إجراء بعض التعديالت على الئحة الدراسات
العليا )بنظام الساعات المعتمدة( بكلية الطب بالجامعة.
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 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ إجراء بعض التعديالت على الئحة الدراسات العليا )بنظام الساعات
المعتمدة( بكلية الطب جامعة المنصورة  ،وذلك طبقا ً لما ورد بمذكرة
الجامعة.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٨اقتراح جامعة أسيوط تفعيل برنامجي )اللغة العربية والدراسات
اإلسالمية( بنظام التعليم المفتوح )مرحلة الليسانس( بنظام الساعات
المعتمدة ،والواردين بالمادة ) (١والمادة ) (٣من الالئحة الداخلية
لكلية اآلداب بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تفعيل برنامجي )اللغة العربية والدراسات اإلسالمية( بنظام التعليم المفتوح
)مرحلة الليسانس( بنظام الساعات المعتمدة ،والواردين بالمادة )(١
والمادة ) (٣من الالئحة الداخلية لكلية اآلداب جامعة أسيوط وذلك طبقا ً
لما ورد بمذكرة الجامعة.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٣٩اقتراح جامعة كفر الشيخ بشأن إصدار الالئحة الداخلية لكلية العالج
الطبيعي بالجامعة )مرحلة البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على القرار وإصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا
الشأن.

) (٤٠كتاب جامعة حلوان بشأن النظر في الموافقة على الالئحة الموحدة
للبرامج الجديدة بكلية الھندسة بالمطرية ـ جامعة حلوان متضمنة
برنامج " ھندسة العمارة الرقمية وتنسيق المواقع " برنامج جديد
بنظام الساعات المعتمدة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على القرار وإصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا
الشأن.

) (٤١كتاب السيد الدكتور  /نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع
وتنمية البيئة بشأن التقرير المختصر عن البرنامج التدريبي لبناء
قدرات الشباب بالتعاون مع مركز العقد االجتماعي بمجلس الوزراء
الذي تم في أربع جامعات )طنطا ـ جنوب الوادي ـ أسيوط ـ أسوان(.
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 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ أحيط المجلس علما ً بالتقرير المختصر عن البرنامج التدريبي لبناء قدرات
الشباب بالتعاون مع مركز العقد االجتماعي بمجلس الوزراء الذي تم في
أربع جامعات )طنطا ـ جنوب الوادي ـ أسيوط ـ أسوان(.
٢ـ الموافقة على استكمال توقيع بروتوكول تعاون بين أمانة المجلس ومركز
العقد االجتماعي وذلك ألھميته في تنمية قدرات الشباب.

) (٤٢كتاب جامعة بني سويف بشأن الالئحة المالية واإلدارية لبرنامج
الليسانس المميز في الترجمة بنظام الساعات المعتمدة بكلية اآلداب
بالجامعة.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على أن الجامعات ھي المسئولة عن فتح الحسابات
الخاصة بالمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لھا لجان القطاع.

) (٤٣كتاب السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة بني سويف بشأن تبرعه
ببدل حضور اجتماعات المجلس األعلى للجامعات للمساھمة به في
صندوق تحيا مصر.
 القرار:
قرر المجلس إرسال الموضوع إلي السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي
كجھة اختصاص.

) (٤٤كتاب جامعة المنيا بشأن اعتراض الجھاز المركزي للمحاسبات على
الصرف للسادة المبعوثين بالخارج لمخالفة قرار المجلس األعلى
للجامعات لما ورد بالمادة األولى بالقانون رقم  ٨٤لسنة  ٢٠١٢التي
تتطلب القيام بالعمل الفعلي ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم
بالجامعة كحد أدنى أربعة أيام أسبوعيا ً.
 القرار:
قرر المجلس التأكيد على قراره السابق الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ / ١٨
 ٢٠١٢ / ١٠والخاص بالموافقة على إضافة بند جديد لضوابط صرف بدل
الجامعة المقرر بالقانون رقم  ٨٤لسنة  ٢٠١٢للسادة أعضاء ھيئة التدريس
بالجامعات ونصه كالتالي:
" يتم صرف بدل الجامعة المقرر للسادة المبعوثين والموفدين في مھمات
علمية على نفقة الجامعات الذين يتم صرف مرتباتھم من الداخل وذلك بدءا
من تاريخ إقرار الصرف ."٢٠١٢/ ٧ / ١
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) (٤٥كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم بشأن اقتراح الھيئة
العامة لمحو األمية وتعليم الكبار عدم حصول الطالب على شھادته
الجامعية إال بعد محو أمية عدد ) (٤مواطنين خالل فترة دراسته.
 القرار:
قرر المجلس تأجيل الموضوع لحين حضور السيد األستاذ الدكتور  /وزير
التربية والتعليم.

) (٤٦النظر في تقرير اللجنة المشكلة للنظر في طلب وزارة النقل إنشاء
األكاديمية المصرية لتكنولوجيا النقل.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
) (١يسمح بدراسة إنشاء معاھد تكنولوجية لتكنولوجيا النقل تمنح درجات
البكالوريوس في التكنولوجيا بفروعھا المختلفة المتعلقة بتكنولوجيا
النقل وذلك على مرحلتين )٢سنة  ٢+سنه ( )المساعد التكنولوجي
التطبيقي(.
) (٢ال يسمح بأن تضاف كليات تمنح درجات أكاديمية )بكالوريوس أو
ماجستير أو دكتوراه(.
) (٣يمكن لألكاديمية أن تقوم بتدريب خريجي الجامعات المصرية على
طبيعة العمل في مجال النقل.
) (٤في حالة رغبة قطاع النقل أن يتم توجيه معين لخريجي الجامعات
المصرية بشكل مكثف فيمكن أن يتم تقديم المقترحات للجامعات
المصرية ألخذ ذلك في االعتبار وتطوير برامجھا علي أساس تعاون
مشترك بين قطاع النقل والجامعات المصرية.

) (٤٧تقرير اللجنة المشكلة من المجلس األعلى للجامعات ولجنة المعادالت
للنظر في الضوابط الخاصة بمعادلة شھادة  MBAالتي تمنحھا
مؤسسات تعليمية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على الضوابط التالية:
) (١الطالب الحاصل على بكالوريوس تجارة كدرجة جامعية أولى عليه
اجتياز والنجاح في  ٣مقررات من المقررات التالية على مستوي
الدراسة التمھيدية للماجستير.
 المحاسبة االدارية االدارة االستراتيجية نظرية المحاسبة المالية نظرية التنظيم -نظرية التسويق
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 نظرية التمويل مناھج بحث) (٢الطالب الحاصل على بكالوريوس أخر غير بكالوريوس التجارة عليه
اجتياز والنجاح في المقررات سالفة الذكر بالدراسة التمھيدية
للماجستير.
) (٣على الطالب المتقدم للمعادلة سواء الحاصل على بكالوريوس تجارة أو
غير ذلك إعداد بحثا ً لمدة  ١٢شھرا بإحدى الجامعات الحكومية
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
) (٤يعادل للطالب الحاصل على شھادة  MBAدون الشروط السابقة إذا
كان حاصال على الشھادة من إحدى الجامعات المصنفة ضمن المائة
األولى حسب التصنيف العالمي للجامعات.

) (٤٨كتاب السيد األستاذ الدكتور  /وزير الموارد المائية والري بشأن
إعفاء الطلبة المرشحين من دول حوض النيل من معادلة الشھادات
الحاصلين عليھا ببرامج الدراسات العليا بجامعة القاھرة على أن يتم
االكتفاء بموافقة كلية الھندسة جامعة القاھرة أسوة بالطالب األفارقة
المرشحين من منظمة األفرا المسجلين ببرنامج العلوم والتكنولوجيا
النووية بجامعة اإلسكندرية.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على اتخاذ إجراءات معادلة الدرجات العلمية الحاصل
عليھا الطالب المرشحين من دول حوض النيل الراغبين في استكمال دراستھم
العليا)دبلوم  ،ماجستير  ،دكتوراه( بالجامعات المصرية حالة بحالة وبصفة
شخصية.

) (٤٩مقترح تشكيل اللجنة التنسيقية العليا للجان قطاعات التعليم الجامعي
بالمجلس األعلى للجامعات.
 القرار:
قرر المجلس تأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة.

) (٥٠استثناء الشھادات الصادرة من الجامعات األثيوبية للطالب األثيوبيين
الراغبين في دراسة الماجستير والدكتوراه في مصر من المعادلة
التي يجريھا المجلس األعلى للجامعات.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على اتخاذ اجرءات معادلة الدرجات العلمية الحاصل
عليھا الطالب األثيوبيين الراغبين في استكمال دراستھم العليا )دبلوم ،
ماجستير  ،دكتوراه( بالجامعات المصرية حالة بحالة وبصفه شخصية.
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) (٥١النظر في قبول ) (١٧طالب نيبالي يرغبون في الترشح لكليات الطب
وكليات الزراعة ھذا العام.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ الموافقة على قبول ) (١٧طالب نيبالي المتقدمين ھذا العام لاللتحاق
بكليات الزراعة فقط.
٢ـ أما بالنسبة للطالب الراغبين في الترشح لكليات الطب فيحال الموضوع
للجنة الطالب الوافدين المشكلة من قبل المجلس األعلى للجامعات برئاسة
السيد األستاذ الدكتور  /عبد الحكيم عبد الخالق خليل )رئيس جامعة طنطا(
للدراسة.

) (٥٢كتاب السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة بني سويف بشأن قيام أ.د
 /جمال زھران )األستاذ بكلية التجارة ـ جامعة بورسعيد( بسب وقذف
كال من رئيس جامعة بني سويف ورئيس جامعة دمياط.
) (٥٣كتاب وزارة التعليم العالي بشأن الشكوى المقدمة من أ.د  /جمال
زھران )األستاذ بكلية التجارة ـ جامعة بورسعيد( بشأن التضرر من
بعض األمور المتعلقة بمعايير اختيار اللجان المكلفة باختيار رؤساء
الجامعات وعمداء الكليات.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوعين إلي السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة
بورسعيد للتحقيق مع أ.د  /جمال زھران )األستاذ بكلية التجارة ـ جامعة
بورسعيد( وعرض نتيجة التحقيق على المجلس في أقرب جلسة للمجلس.

) (٥٤كتاب السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة السويس بشأن االلتماس
المقدم من ولي أمر الطالبة  /إسراء جمال عبد الحكيم محمد حسن
الحاصلة علي الثانوية العامة القسم األدبي من طور سيناء بمجموع
 ٣٩١وتطلب تحويلھا إلي كلية التربية بالسويس )فصول الطور(
علما ً بان الحد األدنى للقبول بفصول الطور ھو ) ٢٩٤درجة(.
 القرار:
قرر المجلس عدم الموافقة على تحويل الطالبة  /إسراء جمال عبد الحكيم
محمد حسن الحاصلة علي الثانوية العامة القسم األدبي من طور سيناء
بمجموع  ٢٩١وتطلب إلي كلية التربية بالسويس )فصول الطور(.
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) (٥٥كتاب السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة السويس بشأن طلب
الموافقة على فتح فصول لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في مدينة
الطور.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي لجنة قطاع اآلداب للدراسة والتأكد من
توافر اإلمكانات المادية والبشرية الالزمة لبدء الدراسة.

) (٥٦كتاب وزارة التعليم العالي بشأن ما ورد بكتاب السيد المھندس /
وزير الكھرباء والطاقة والمتضمن ما تقوم به الوزارة من تنفيذ
برامج مبتكرة لترشيد الطاقة في القطاعات المختلفة بالدولة وتعميم
مشروع ريادي إلقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية علي أسطح
المباني الحكومية وربطھا بالشبكة القومية لعدد ألف مبني كمرحلة
أولى.
 القرار:
قرر المجلس إحالة الموضوع إلي الجامعات للدراسة واإلفادة في أسرع وقت
تمھيدا للرد على السيد المھندس  /وزير الكھرباء والطاقة.

) (٥٧النظر في كتاب السيد األستاذ الدكتور  /رئيس جامعة أسيوط بشأن
طلب الموافقة على فتح باب اختبارات القدرات للطالب الحاصلين
على الثانوية األزھرية والذين تم الموافقة على قبولھم بكلية التربية
الرياضية فرع الوادي الجديد ـ جامعة أسيوط بعد انتھاء موعد
اختبارات القدرات.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على فتح باب اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية
فرع الوادي الجديد ـ جامعة أسيوط للطالب الحاصلين على الثانوية األزھرية
من أبناء الوادي الجديد بشرط توافر المجموع لديھم وفي ضوء األعداد
المحددة من الجامعة ) (١٥طالب علمي  ١٠ ،طالب أدبي(.

) (٥٨النظر في كتب جامعات )المنصورة ،قناة السويس ،اإلسكندرية ،
أسيوط ،عين شمس( بشأن الموافقة على تحويل بعض الطالب
العائدين من دولتي ليبيا وأوكرانيا والمقيدين بالكليات الجامعية في
ضوء ما قامت به الجامعة من اإلجراءات الالزمة للمقاصة العلمية
لھؤالء الطالب.
 القرار:
أحيط المجلس علما بقبول تحويل كل من :
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م

الكلية  /الجامعة المراد
الكلية  /الجامعة المقيد بھا
اسم الطالب
التحويل إليھا
كلية التجارة جامعة
رباب إبراھيم عطية رمضان كلية االقتصاد جامعة
المنصورة )الفرقة األولى(
بنغازي بدولة ليبيا
محمد جمال حامد عبد الحافظ كلية الھندسة جامعة سرت كلية الھندسة جامعة
المنصورة )الفرقة األولى(
بدولة ليبيا

٣

أمنية عبد المنعم محمود علي كلية الطب البشري جامعة
سبھا بدولة ليبيا

٤

أحمد محمد حسنين

كلية الطب البشري جامعة
عمر المختار بدولة ليبيا

٥

ھانم أحمد محمد محمود

كلية الطب البشري جامعة
بنغازي بدولة ليبيا

٦

نور ﷲ محمد أحمد صابر

كلية الطب البشري جامعة
سبھا بدولة ليبيا

٧

رحاب أحمد فاروق عبد
الحميد

كلية طب الفم واألسنان
جامعة الزاوية بدولة ليبيا

٨

مريم محمد جالل رمضان

٩

أمل جالل أحمد السيد

كلية طب الفم واألسنان
جامعة الزاوية بدولة ليبيا
كلية الطب البشري
بجامعة المرقب بدولة
ليبيا
كلية الطب جامعة بنغازي
بدولة ليبيا
كلية الطب جامعة خركوف
بدولة أوكرانيا

كلية الصيدلة باإلسماعيلية
جامعة قناة السويس
)الفرقة األولي(
كلية الطب جامعة
اإلسكندرية )البرنامج
الدولي ( الفرقة األولى
كلية الطب جامعة
اإلسكندرية )البرنامج
الدولي ( الفرقة األولى
كلية الطب جامعة
اإلسكندرية )البرنامج
الدولي ( الفرقة األولى
كلية طب الفم واألسنان
جامعة أسيوط )الفرقة
األولى(
كلية طب األسنان جامعة
أسيوط )الفرقة الثانية(
كلية الطب جامعة عين
شمس)الفرقة األولى(

١
٢

 ١٠رغدة حسن صالح الدين عبد
الحميد
 ١١محمد ھشام محمد كمال

كلية الطب جامعة عين
شمس)الفرقة األولى(
كلية الطب جامعة عين
شمس)الفرقة األولى(

وذلك في ضوء موافقة جامعات )المنصورة ،قناة السويس ،اإلسكندرية ،أسيوط ،عين
شمس( على ذلك.

) (٥٩التقرير من السيد األستاذ الدكتور  /ماجد القمري )رئيس جامعة كفر
الشيخ( بشأن قراءة في تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات
العالمية.
 القرار:

أحيط المجلس علما ً بالتقرير المقدم من السيد األستاذ الدكتور  /ماجد القمري
)رئيس جامعة كفر الشيخ( بشأن قراءة في تصنيف الجامعات المصرية وذلك
من حيث النشر الدولي للجامعات المصرية وأھم مجاالت النشر في العلوم
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التطبيقية واالجتماعية مع مقارنة بين مصر وبعض الدول في المنطقة وكذلك
براءات االختراعات بالجامعات والمراكز البحثية والھيئات واالفراد كما تناول
التقرير معايير تقييم الجامعات في التصنيفات العالمية.

) (٦٠التقرير السنوي األول لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
 القرار:








أحيط المجلس علما ً بالتقرير السنوي األول لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا
واالبتكار والذي تضمن النقاط الھامة التالية:
نظرة عامة على المؤشرات
الباحثون في القطاع الحكومي والجامعات
النشر الدولي
براءات االختراع
مؤشرات االبتكار
العوامل التي تعوق االنشطة االبتكارية
التعاون في مجال البحث والتطوير بين الجامعة والصناعة

) (٦١تشكيل اللجان المختصة بترشيح السادة عمداء الكليات والمعاھد
بجامعة المنصورة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على اعتماد:
١ـ تشكيل اللجان المختصة بترشيح السادة عمداء الكليات والمعاھد بجامعة
المنصورة.
ممثلي الجامعة:
أ.د /عمر عبدالسميع عمر الشھابي -استاذ متفرغ بقسم النبات وعميد كلية
العلوم االسبق ) رئيسا َ(
أ.د /محسن عبدالحميد البيه – استاذ متفرغ بقسم القانون المدني بكلية
الحقوق – )أساسي(
أ.د /محمد احمد عبدالرازق -استاذ متفرغ بقسم االجتماع وعميد كلية اآلداب
االسبق )اساسي(
أ.د /سھام علي سيد جاد – استاذ بقسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب -
)احتياطي(
كلية الحاسبات والمعلومات
أ.د/فاطمة الزھراء محمد ابو شادي – استاذ متفرغ بقسم ھندسة الحاسبات
والنظم بكلية الھندسة) -اساسي(
أ.د/سامي عبدالحميد سيد احمد – استاذ متفرغ بقسم االراضي بكلية الزراعة–
) اساسي(
أ.د /محمد عمرو احمد فتحي -استاذ بقسم علم الحيوان بكلية العلوم
)احتياطي(
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كلية التجارة
أ.د/سمير ابوالفتوح صالح احمد – استاذ متفرغ بقسم المحاسبة بكلية
التجارة)-اساسي(
أ.د/عبدالمحسن عبدالمحسن حسن – استاذ متفرغ بقسم ادارة االعمال بكلية
التجارة )اساسي(
أ.د/بيومي عوض عوض -استاذ متفرغ بقسم االحصاء التطبيقي والتأمين
بكلية التجارة )احتياطي(
كلية رياض االطفال
أ.د /ممدوح عبدالمنعم حسنين – استاذ متفرغ بقسم علم النفس التربوي بكلية
التربية )اساسي(
أ.د/محمد علي عباس شحاتة – استاذ متفرغ بقسم النبات بكلية العلوم
)اساسي(
أ.د/علي عبدالسميع محمد قورة -استاذ متفرغ بقسم المناھج وطرق التدريس
بكلية التربية )احتياطي(
٢ـ على أن يتم تعديل القرار الصادر عن مجلس جامعة المنصورة بالنسبة
لترشيحات السادة عمداء الكليات والمعاھد بالجامعة تطبيقا ً للمادة الثانية
من القرار الوزاري رقم ) (٢١٨٥بتاريخ  ٢٠١٤ / ٧ / ٦والذي ينص
على أن يكون من بين األعضاء األساسيين أحد نواب رئيس الجامعة
والذي تسند إليه رئاسة اللجنة وذلك طبقا ً للقواعد المعمول بھا.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حاتم

وزير التعليم العالي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /السيد أحمد أحمد عبد الخالق

