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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ) (٦٤٢بتاريخ )٢٠١٦/١/٩م(
) (١المصادقة على محضر اجتم اع المجل س األعل ى للجامع ات الجلس ة رق م
 ٦٤١بتاريخ .٢٠١٥ / ١٢ / ٣٠
 القرار:
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلس ة رق م )(٦٤١
بتاريخ .٢٠١٥ / ١٢ / ٣٠

) (٢تقري ر اللجن ة المش كلة لدراس ة أوض اع التعل يم المفت وح بالجامع ات
المصرية عن اتجاھات تطوير التعليم المفتوح بالجامعات المصرية.
استعرض المجلس الموضوع في ضوء تقرير اللجنة السابق
تشكيلھا من كل من السادة:
الدرجة
االسم
رئيس جامعة بني سويف
أ.د  /أمين أحمد لطفي
أ.د  /عز الدين عمر أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاھرة لشئون التعليم
والطالب
أ.د  /سليمان محمد مصطفي نائب رئيس جامعة بنھا لشئون التعليم
والطالب
أ.د  /محمد الحسيني الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون
التعليم والطالب
نائب رئيس جامعة اإلسكندرية لشئون
أ.د  /ھشام محمد جابر
التعليم والطالب
األستاذ بكلية التجارة ـ جامعة اإلسكندرية
أ.د  /إسماعيل جمعة
أمين مساعد المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /يوسف فوزي راشد
باإلضافة إلى كل من السادة:
االسم
أ.د  /جيھان يسري
أ.د  /السيد تاج الدين
أ.د  /رامي اسكندر

الدرجة
عميد كلية اإلعالم ـ جامعة القاھرة
مدير مركز التعليم المفتوح ـ جامعة القاھرة
مركز الخدمات اإللكترونية والمعرفية ـ
المجلس األعلى للجامعات

وق د تض من التقري ر ثالث ة اتجاھ ات لتط وير التعل يم المفت وح خ الل الم دى
القصير والبعيد وكانت ھذه االتجاھات على النحو التالي:
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١ـ االتجاه األول ) :نظام التعليم المفتوح المطور(:ـ
* نظام التعليم المفتوح المطور ) (٢٠١٦/٢٠١٥حتى انتھاء آخر دفعة تخرج.
* نظام التعل يم المفت وح المط ور ال ذي يم نح ش ھادات مھني ة للخ ريجين أو للملتحق ين
).(٢٠١٧/٢٠١٦

٢ـ اإلتجاه الثاني:
* إنشاء جامعة مصرية تطبيقية للتعلم متعددة االنماط ).(٢٠١٧/٢٠١٦

٣ـ اإلتجاه الثالث:
* إعادة ھيكلة الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني:
وقد ج اء االتج اه األول متض منا ً الالئح ة األكاديمي ة الموح دة لتط وير ج ودة الب رامج
القائمة بنظ ام التعل يم المفت وح الح الي بالجامع ات المص رية والت ي م ن ب ين بنودھ ا
النقاط التالية:
* إنشاء لجنة عليا مركزية للتط وير واإلش راف والتقي يم والمتابع ة المس تمرة لب رامج
)التعل يم المفت وح  /التعل يم ع ن بع د( ،مش كلة م ن بع ض الس ادة ن واب رؤس اء
الجامعات لشئون التعليم والطالب وللجن ة أن تس تعين بم ن ت راه م ن م ديري مراك ز
التعليم المفتوح أو منسقي برامج التعليم المفتوح أو بعض المتخصصين أو الخبراء
المناسبين على أن يتم رئاسة تلك اللجنة من أحد أعضاء المجلس األعلى للجامع ات
بتفويض من وزارة التعليم العالي( ومن ضمن أھداف تلك اللجنة:
١ـ التخط يط لمس ارات التعل يم المفت وح بالجامع ات المص رية م ن خ الل تقن ين نظ ام
التعليم المفتوح والتعليم عن بعد بما يض من ج ودة الخ ريجين ،وتط وير سياس ات
القبول ببرامج التعليم المفتوح بم ا يتواف ق م ع الم وارد المتاح ة ويض من تحقي ق
حد أدنى لدى الطالب م ن مھ ارات التعام ل م ع التكنولوجي ا ،وض ع أط ر تنظيمي ة
الس تحداث أو تنفي ذ ب رامج التعل يم المفت وح بالجامع ات  ،تش جيع االلتح اق
بالدبلومات المھنية المتخصصة لرف ع الكف اءة المھني ة لخريج ي التعل يم المفت وح
بما يدعم تعزيز قدراتھم التنافسية بسوق العمل.
٢ـ اإلشراف والمتابعة لبرامج التعليم المفتوح المنفذة.
٣ـ قي اس الفاعلي ة للب رامج بالتنس يق م ع المج الس األكاديمي ة للتعل يم المفت وح
بالجامعات.
٤ـ رسم سياسات التطوير في ضوء نتائج التقييم.
٥ـ القياس والتقييم الدوري لبرامج )التعليم المفتوح  /التعليم عن بعد( بالجامعة.
٦ـ تقديم الدعم الفني والتدريب لتأھيل الكوادر األكاديمية واإلدارية.
٧ـ المراجعة الداخلية والخارجية المتخصصة للبرامج والمقررات الدراسية.
٨ـ إع داد الدراس ات الخاص ة بمقترح ات تط وير االداء للع رض عل ى المجل س
األكاديمي للتعليم المفتوح بالجامعة.
* سياسات القبول وشروط اإللتحاق  ،ومن بين ھذه السياسات:
١ـ تحدي د مع ايير القب ول واألداء والتقي يم لمتطلب ات ب رامج التعل يم المفت وح بحي ث
تراع ي التط ابق م ع المواص فات المؤھل ه للحص ول عل ى الش ھادات والب رامج
المھنية بكل برنامج في ضوء احتياجات سوق العمل.
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٢ـ اجتي از امتح ان قب ول يق يس المھ ارات األساس ية لل دارس )لغ ة عربي ة  ،لغ ة
انجليزي ة  ،حاس ب آل ي( باإلض افة إل ى م ا تح دده لج ان القطاع ات المختص ة م ع
السماح للطالب بأداء االمتحان ألي عدد من المرات لحين اجتيازه.
٣ـ يقب ل الط الب الحاص لين عل ى ش ھادة الثانوي ة العام ة أو مايعادلھ ا أو إح دى
الدبلومات الفنية بعد م رور خم س س نوات م ن التخ رج م ع قص ر القب ول بكليت ي
الحقوق واإلعالم للحاصلين على الثانوي ة العام ة فق ط بع د م رور خم س س نوات
كحد أدنى.
٤ـ قب ول الحاص لين عل ى ال دبلومات الفني ة ف ي ب رامج التعل يم المفت وح حس ب
تخصص اتھم ويمك ن اتاح ة مق ررات تأھيلي ة للدراس ين ال راغبين ف ي االلتح اق
بب رامج أخ رى تح ددھا لج ان القطاع ات ب المجلس األعل ى للجامع ات حس ب
متطلبات كل برنامج وال يعتبر الدارس مسجالً بالبرنامج إال بعد اجتياز المق ررات
التمھيدية المطلوبة.
٥ـ أال يزيد عدد المقبولين بالكليات التي تطبق نظام التعليم المفتوح ع ن  %٥٠م ن
أعداد الطالب المقبولين بھا في مرحلة البكالوريوس في ذات العام الدراسي فيم ا
ع دا األقس ام قليل ة االع داد )أق ل م ن  ١٠٠دارس( ويمك ن أن يتس اوى ع دد
المقبولين فيھا بنظام التعليم المفتوح مع األعداد المقبولة بھا.
٦ـ عدم فتح أي برامج تعل يم مفت وح ف ي أي جامع ة إال ف ي حال ة وج ود تعل يم نظ امي
بذات التخصص مما يعني إنھاء تعاقدات الشراكات الموقعة بين الجامعات.
٧ـ ع دم قب ول ط الب ف ي الفص ل البين ي إال إذا س محت الض وابط والش روط الص ارمة
بذلك والتي توضع بمعرفة المجلس األعلى للجامعات.
٨ـ يلزم طالب التعليم المفتوح بعم ل مش روع تخ رج ي تالئم م ع درج ة التخص ص ف ي
البكالوريوس أو الليسانس.
* نظام إدارة برامج التعليم المفتوح.
١ـ ويشمل التأكيد على األھمية المجتمعية لدور التعليم المفتوح ف ي النظ ام التعليم ي
المص ري والعم ل عل ى تط ويره بم ا يحق ق أھ داف ومخرج ات جامعي ة تض يف
لس وق العم ل  ،وك ذلك ض رورة ص ياغة الرؤي ة والرس اله الواض حة للتعل يم
المفتوح وجميع برامجه وفقا ً لمعايير الجودة التي تضعھا الھيئة القومية لض مان
الجودة واالعتماد  ،ووض ع المع ايير والض وابط الحاكم ة لقب ول الدارس ين بنظ ام
التعليم المفتوح....،
* توافر مؤشرات جودة األداء المؤسسي.
١ـ وذلك بوضع معايير معلنه لقبول الط الب تض من قب ول الط الب باألع داد المالئم ة
وبالحد األدنى من المھارات الالزمة للتعامل مع تكنولوجيا التعليم ،وك ذلك تحدي د
ھيكل كفء إلدارة البرامج يتم اختياره في ضوء معايير معتمدة ومعلنه.......،
* توافر مؤشرات جودة األداء األكاديمي.
١ـ وذلك بوجود مواصفات محددة ومعلنه لخريجي برامج )التعليم المفت وح  /التعل يم
عن بع د(  ،وتص ميم ب رامج التعل يم المفت وح لتلبي ة االحتياج ات الفعلي ة للمجتم ع
والخريج ،وتوافر أس اليب مط ورة وفعال ة للتعل يم وال تعلم  ،ووض ع نظ م مط ورة
لتقويم أداء الطالب لقياس مخرجات التعلم المستھدفة.
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* ضرورة دمج التعليم اإللكتروني في نظام التعل يم المفت وح واالس تفادة القص وى م ن
مرك ز الخ دمات اإللكتروني ة والمعرفي ة ب المجلس األعل ى للجامع ات باعتب اره بي ت
الخب رة ف ي مج ال تكنولوجي ا المعلوم ات بالجامع ات ويمكن ه استض افة نظ ام إدارة
التعليم وإدارته بكفاءة عالية.
* ضرورة استفادة مراكز التعليم المفتوح بالجامعات المصرية من قناة التعل يم الع الي
على النايل سات المؤجرة لوزارة التعليم العالي.
* ت دريب أعض اء ھيئ ة الت دريس عل ى توظي ف التعل يم اإللكترون ي ف ي الت دريس
والمتابعة والتواصل.
* برامج تدريب الطالب على استخدام التعليم اإللكتروني في التعليم والتعلم والتواصل
ويتم ذلك من خالل بعض اآلليات.

 القرار:

قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ اعتم اد الالئح ة األكاديمي ة الموح دة لتط وير ج ودة الب رامج القائم ة بنظ ام
التعليم المفتوح الح الي بالجامع ات المص رية والت ي تض منھا المح ور األول
من تقرير اللجنة )مرفق(.
٢ـ تعديل الالئحة المالية واإلدارية الموح دة للتعل يم المفت وح الس ابق ص دورھا
م ن المجل س األعل ى للجامع ات وفق ا ً لمتطلب ات تنفي ذ الالئح ة األكاديمي ة
الموحدة.
٣ـ إيقاف قبول طالب جدد ببرامج التعليم المفتوح بالجامعات المص رية اعتب ار
من شھر فبراير  ٢٠١٦لحين انتھاء لجان القطاع ات المختص ة م ن إع داد
الب رامج الجدي دة للتعل يم المفت وح خ الل ش ھرين م ن تاريخ ه إلقرارھ ا ف ي
العام الجامعي الجديد.
٤ـ عقد اجتماع تنسيقي بين اللجنة المشكلة من قبل المجلس األعلى للجامع ات
لدراس ة أوض اع التعل يم المفت وح بالجامع ات المص رية ولج ان القطاع ات
المختصة.

) (٤مناقشة مشروعات تطوير التعليم العالي بالجامعات المصرية.
استعرض المجلس الموضوع في ضوء التقرير المقدم من السيد األس تاذ
الدكتور /أحمد السعيد طلبه ) المدير التنفيذي لوح دة إدارة المش روعات
ـ وزارة التعليم العالي( حول مشروعات تطوير التعليم العالي بالجامعات
المصرية والتي تشمل المشروعات التالية:
١ـ مشروع دعم الجودة والتأھيل لالعتماد
 مشروعات التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد .CIQAP
 مشروعات مراكز ضمان الجودة بالجامعات .QACSP
 مش روع دع م وتط وير الفاعلي ة التعليمي ة بمؤسس ات التعل يم الع الي
)الجامعات الوليدة( .SDEE
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 مش روع دع م وتط وير الفاعلي ة التعليمي ة بمؤسس ات التعل يم الع الي
بالكليات ) SDEEتنافسي(.
 متابعة البرامج الجديدة وتأھيلھا لالعتماد .MAN
 متابعة تأھيل الجامعات الخاصة والمعاھد الخاصة لالعتماد.
٢ـ مشروع تأھيل المعامل لالعتماد الدولي
وال ذي يھ دف إل ى دع م مؤسس ات التعل يم الع الي بتط وير وتح ديث المعام ل
البحثي ة والخدمي ة الموج وده بھ ا وذل ك بإم داد ھ ذه المعام ل بأح دث األجھ زة
والتجھي زات الالزم ة لتأھي ل ھ ذه المعام ل لالعتم اد ال دولي وفق ا ً للمتطلب ات
اإلداري ة والفني ة للمواص فة الدولي ة بالنس بة للمعام ل غي ر الطبي ة والمواص فة
الدولية بالنسبة للمعامل  ٢٠١٢الطبية.

٣ـ مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
٤ـ مشروع دعم التميز
األنشطة الرئيسية:
* تمويل إنشاء مراكز التميز بالجامعات المصرية في شكل
مشروعات تنافسية.
* تمويل المشروعات االبتكارية لتميز الفاعلية التعليمية للطالب
بالكليات المعتمدة.
* تمويل مشروعات التميز للمشاركة الطالبية.
* تمويل مشروعات البحوث التطبيقية االبتكارية.
* تمويل مشروعات التميز اإلداري للجامعات.

الفائدة المرجوة
* إنشاء ودعم مراكز التميز.
* زيادة المشاركة الطالبية في المشروعات االبتكارية.
* تنمية األفكار المبتكرة والبحوث التطبيقية.






حقائق
* تحتاج اإلدارة إلعادة ھيكلة وربطھا بالصناعة واالحتياجات
الوطنية .
* تم ضم اإلدارة للمركز الوطني لالبتكار وريادة األعمال لتتكامل
مع رؤية ومھمة المركز.
٥ـ مشروع تطوير النظام اإلداري للحصول على األيزو ٩٠٠٠١
تموي ل  ٩جامع ات  :اإلس كندرية ـ دمنھ ور ـ طنط ا ـ الزق ازيق ـ ع ين ش مس ـ
حلوان ـ أسيوط ـ سوھاج ـ بنھا.
إجمالي ميزانية الوحدة ٢٥١٨٠٠٠:والجامعات .١٦٨٢٠٠٠
حص لت جامع ات اإلس كندرية وع ين ش مس ودمنھ ور وحل وان وطنط ا عل ى
الشھادة.
لم تقم جامعات سوھاج والزقازيق بسحب أي مبالغ م ن الوح دة أو ص رف م ن
الجامعة.

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – يناير ٢٠١٦

























مركز المعلومات – جامعة القاھرة

٦ـ مشروع متابعة البرامج الجديدة
عدد البرامج الجديدة المفعلة في الجامعات ٧٩
عدد البرامج الجديدة التي خرجت دفعات ٥٤:
عدد البرامج التي لم يتم تفعيلھا ١٧
تمت المتابعة من خ الل  ٢٥زي ارة ميداني ة م ن خب راء ج ودة متخصص ين وت م
اس تطالع آراء الط الب والمعني ين ب التعليم وتوجي ه مقترح ات تحس ين لتل ك
البرامج وذلك تمھيداً لتقدمھا.

٧ـ مركز القياس والتقويم
إنش اء  ١٢مرك ز للقي اس والتق ويم م زودة بع دد  ١٤٠حاس ب و ١١خ ادم
وفاكسات وماكينات نسخ وماسحات ضوئية.
شراء  ١٢بنك أسئلة.
شراء  ١٢برنامج تحليل إحصائي.
بناء بنوك أسئلة لعدد  ٢٠٠مقرر.
اختبارات إلكترونية في  ١١مقرر.
عدد المقررات التي يتم تصحيحھا إلكترونيا ً  ٣٢٦مقرر.
تدريب  ٣٢٦عضو ھيئة تدريس على نظم التقويم واالمتحانات.
إعداد دليل إعداد بنوك األسئلة.
إعداد  ١٢دليل لتقويم الطالب.
إعداد  ١٢ميثاق أخالقي للطالب.
إرتفاع متوسط رضا الطالب عن االمتحان ات م ن  %٣٥.٧٥قب ل التط وير إل ى
 % ٦٠بعد التطوير.
متوسط التزام الكلية بالمعايير القياسية لالمتحانات .%٧٠

٨ـ تطوير الكليات التكنولوجية
٩ـ تطوير برمجيات التعليم العالي
برمجة نظام التصنيف الوطني للجامعات.
برمجة نظام تقييم األداء الجامعي.
برمجة نظام االستبانة الوطنية للطالب.
برمجة نظام قواعد بيانات المعامل الجامعية.
برمجة نظام قاعدة بيانات المحافظات التابع لمرصد التعليم العالي.

١٠ـ إنتاج المعامل التعليمية
١١ـ مرصد التعليم العالي
مشروعات تم االنتھاء منھا وتنتظر التطبيق:

 التصنيف ال وطني للجامع ات المص رية )إنت اج الع املين بالوح دة دون أي كلف ة
إض افية ـ واعتم دت مؤش راته م ن ن واب رؤس اء الجامع ات للدراس ات العلي ا
والبح وث باالجم اع م ا ع دا جامع ة الق اھرة الت ي ترفض ه ش كال وموض وعا ً
لمب ررات غي ر مقنع ة( وھ و وس يلة لقي اس وض بط األداء الج امعي م ن خ الل
إضافة نظام توصية يسھم في دعم اتخاذ قرار تطوير األداء الجامعي.
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نظام تقييم األداء الجامعي.
قاعدة بيانات المحافظات )مرصد التعليم العالي(.
االستبانة الوطنية للطالب.
إنتاج المعامل التعليمية محليا ً من خالل إتفاقية مع مصنع اإللكترونيات بالھيئ ة
العربية للتصنيع.

وقد جاءت مقترحات التطوير بالتقرير على النحو التالي:
إعالء قيم وأخالقيات التعليم العالي.
تفعيل المحاسبية.
تفعيل دور االبتكار وريادة األعمال.
الربط بين الجامعات والصناعة.
.Flipped Classrooms
. Maker spaces
تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ استراتيجية التعليم العالي.

وقد لخص التقرير إلى النقاط التالية:
وحدة المشروعات لديھا نظ ام مؤسس ي ق وي مبن ي عل ى سياس ات وإج راءات
ونظم تقييم ومتابعة دقيقة.
تعاني الوحدة من مشكالت ضعف التموي ل ـ البطال ة المقنع ة ـ تحوي ل ع دد م ن
المش روعات إل ى النياب ة )تنمي ة ق درات ـ ال دور الخ امس ـ البورت ال ـ ورود
مالحظات من الجھاز المركزي للمحاسبات تعميق العمل ـ قل ق الع املين بس بب
العقود المؤقتة ـ التأخر في تنفيذ بعض المشروعات من قبل القائمين عليھا في
الجامعات(.
تم إجراء إصالحيات إدارية كثيرة منھا:
إنھاء ندب عدد  ٢٠إداري ليتقلص العدد من  ١٦٤إلى . ١٤٠
فصل  ٤بعقود سنوية إلخاللھم بمھ ام وظ ائفھم ) ١٠س نوات دون حض ور ـ ٣
وظائف(.
إلغاء الحراسة من قب ل ش ركات خارجي ة وقي ام بع ض الع املين بالوح دة بمھ ام
الحراسة لتعظيم االستفادة من العاملين بالوحدة.
ترشيد اإلنفاق على السفر والوجبات واستھالك الكھرباء.


 إصالحيات مالية فنية






تقليص عدد االستشاريين المستعان بھم في تقييم المشروعات والزيارات حيث
كان مبالغ فيه بطريقة فجة.
ص رف مكاف آت االستش اريين بن اء عل ى مھ ام مح ددة ول يس بص فة روتيني ة
حولت المھام المؤقتة لوظائف مستديمة وثابتة المكافأة.
منح حاالت تضارب المصالح التي كلفت الوحدة تكاليف باھظة.
الت دقيق فيم ا يتخ ذ م ن ق رارات الموافق ة عل ى المش روعات )لج ان غي ر
متخصصة ـ تضارب مصالح ـ مجالت(.

 القرار:
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قرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة التقرير وسبل تطوير مشروعات وحدة إدارة
المش روعات ورف ع اآلداء بھ ا ،برئاس ة الس يد أ.د /عل ي محم د ش مس ال دين
)رئيس جامعة بنھا( وعضوية كل من السادة:
الدرجة
االسم
رئيس جامعة بني سويف
أ.د  /أمين أحمد لطفي
أ.د  /عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة حلوان
أ.د  /ياسر حسني صقر
رئيس جامعة المنوفية
أ.د  /معوض الخولي
أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حاتم
أمين مساعد المجلس األعلى للشئون
أ.د  /يوسف فوزي راشد
الفنية
المدير التنفيذي لوحدة إدارة المشروعات
أ.د  /أحمد السعيد طلبه
نائب مدير مركز الخدمات اإللكترونية
أ.د  /أحمد حسن
والمعرفية

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حاتم

وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ورئيس المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمد الشيحي
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قرارات
المجلس األعلى للجامعات
الجلسة رقم ) (٦٤٣بتاريخ )٢٠١٦/١/٣١م(
) (١المصادقة على محضر اجتم اع المجل س األعل ى للجامع ات الجلس ة رق م
 ٦٤٢بتاريخ .٢٠١٦ / ١ / ٩
 القرار:
المصادقة على محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات الجلس ة رق م )(٦٤٢
بتاريخ .٢٠١٦ / ١ / ٩

* اعتماد محضر اجتماع ھيئة مكتب المجلس األعلى للجامعات رقم )(٢٧
بتاريخ  ٢٠١٦/١/٢٧والذي يتضمن الموضوعات التالية:
) (٢اقتراح جامعة القاھرة بشأن تط وير برن امج تكنولوجي ا تص نيع األغذي ة
باللغ ة اإلنجليزي ة بالالئح ة الداخلي ة لكلي ة الزراع ة بالجامع ة )مرحل ة
البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ تط وير برن امج تكنولوجي ا تص نيع األغذي ة باللغ ة اإلنجليزي ة بالالئح ة
الداخلي ة لكلي ة الزراع ة ـ جامع ة الق اھرة )مرحل ة البك الوريوس( بنظ ام
الس اعات المعتم دة ليك ون بنظ ام  Modulesوك ذلك تحوي ل الوح دات
األمريكية المعتمدة إلى وحدات أوروبية  ECtsمطابق ا ً للمع ايير األكاديمي ة
القياسية العالمية  ،وذلك على النحو المبين بمذكرة الجامعة.
٢ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في ھذا الشأن.

) (٥دع وة مؤسس ة ج ائزة الغ ذاء العالمي ة لترش يح شخص ية مش ھود لھ ا
باالنجازات في مجال الغذاء وزيادته كما وكيفا ً.
 القرار:
قرر المجلس إرسال الموضوع إلى السادة رؤساء الجامعات التخاذ الالزم.

) (١٩توجيھ ات الس يد المھن دس رئ يس مجل س ال وزراء بمراع اة االلت زام
بتطبي ق المي زة التفض يلية الس عرية للمن تج المص ري وھ ي %١٥
وذلك تشجيعا ً إلستخدام المنتجات المصرية.
 القرار:

أحيط المجلس علما ً بتوجيھات السيد المھندس رئيس مجلس الوزراء بمراعاة
االلتزام بتطبيق الميزة التفضيلية السعرية للمنتج المصري وھي  %١٥وذل ك
تشجيعا ً إلستخدام المنتجات المصرية.
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) (٣٢اقتراح جامعة القاھرة بشأن تحوي ل وح دة القص ور الكل وي وجراحت ه
)المل ك فھ د( وح دة ذات ط ابع خ اص إل ى وح دة الع الج ب أجر تابع ة
لمستشفيات جامعة القاھرة.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى تحوي ل وح دة القص ور الكل وي وجراحت ه )المل ك
فھد( وحدة ذات طابع خاص إلى وحدة الع الج ب أجر تابع ة لمستش فيات جامع ة
القاھرة.

) (٣٣اش تراك المجل س األعل ى للجامع ات ف ي مش روع MERIC- Net
Mediterranean Network Of National Information
 Centers on the Recognition Of Qualificationsبش أن
إنش اء الش بكة المتوس طية لمراك ز المعلوم ات الخاص ة ب االعتراف
بالمؤھالت الدراسية.
 القرار:
ق رر المجل س الموافق ة عل ى اقت راح لجن ة المع ادالت بش أن اش تراك المجل س
األعل ى للجامع ات ف ي مش روع مي رك ن ت وإنش اء الش بكة المتوس طية لمراك ز
المعلومات الخاصة باالعتراف بالمؤھالت الدراسية والتي تھدف إلى:
١ـ تقي يم الوض ع الح الي لالعت راف بالش ھادات ب ين دول أوروب ا ودول جن وب
البحر المتوسط.
٢ـ ت دريب الع املين بالمؤسس ات الحكومي ة العامل ة ف ي مج ال االعت راف
بالشھادات.
٣ـ إنشاء مكاتب لالعتراف بالشھادات في جامعات دول جنوب البحر المتوس ط
)طبقا ً التفاقية بولونيا(.
٤ـ أعداد تقارير قومية لالعتراف بالشھادات.
٥ـ دراسة االعتراف بشھادات الالجئين.
٦ـ تفعيل التنافسية في تدويل التعليم العالي في دول جنوب البحر المتوسط م ن
خالل تحقيق معايير الجودة.
٧ـ إنشاء موقع على االنترنت بخصوص ھذا المشروع.
٨ـ التأكد من استدامة المشروع بالتنسيق مع جامعة .Nice University

) (٣٤تقري ر ع ن منت دى وزراء التعل يم واجتم اع لجن ة التعل يم الع الي ب ين
الجامعات المصرية والبريطانية.
 القرار:

أح يط المجل س علم ا ً بتقري ر ع ن منت دى وزراء التعل يم وال ذي عق د بلن دن،
بحض ور خمس ة وثم انون وزي راً للتعل يم خ الل الفت رة م ن  ١٧حت ى  ٢٠ين اير
الحالي ،وال ذي تن اول سياس ات التعل يم والتح ديات الت ي تواج ه متخ ذي الق رار
ومستقبل وتدويل التعليم العالي واجتم اع اللجن ة المش تركة للتعل يم الع الي ب ين
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الجانبين المصري والبريطاني ،والذي عقد في اطار متابعة بنود مذكرة التفاھم
الموقعة بين مصر وبريطاني ا أثن اء زي ارة الس يد ال رئيس عب د الفت اح السيس ي
للمملكة المتحدة  ،حيث ناقش الجانب ان الن دوات واألنش طة العلمي ة والتعليمي ة
المزم ع عق دھا خ الل ع ام ) ٢٠١٦الع ام المص ري البريط اني للبح ث العلم ي
والتعل يم الع الي واالب داع وال ذي انتھ ى باالتف اق عل ى االس تمرار ف ي التوص ل
بصورة فعالة للتأك د م ن االلت زام بتنفي ذ جمي ع بن ود االتف اق الت ي ت م اعتمادھ ا
خالل االجتماع وكذلك لتحديد موعد واألجندة الخاصة بكل بند بالتفص يل بھ دف
االستمرار في االرتقاء بالعالقات البحثية والتعليمية واالبداعية بين الجانبين.

) (٣٦كت اب الس يد وكي ل أول وزارة التعل يم الع الي ورئ يس قط اع التعل يم
المرفق به ما يلي:
* كتاب الس يد  /وزي ر الق وى العامل ة والموج ه إل ى الس يد أ.د  /وزي ر
التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تضرر رئيس الجامعة العمالي ة
م ن ق رار المجل س األعل ى للجامع ات الص ادر بت اريخ / ١٢ / ١٢
 ٢٠١٥وال ذي يفي د قص ر القب ول بالجامع ة العمالي ة عل ى الط الب
الحاصلين على الدبلومات الفنية نظام الثالث سنوات فقط.
* المذكرة الموجھة من السيد  /رئيس اإلدارة المركزية للتعليم الفن ي
بوزارة التعليم العالي إلى السيد  /رئيس قطاع التعليم الع الي بش أن
نفس الموضوع.
 القرار:
قرر المجلس الموافقة على ما يلي:
١ـ اعتم اد ملف ات الطلب ة المقب ولين م ن الجامع ة العمالي ة بمجم وع ال درجات
) (%٥٠ف أكثر لط الب الثانوي ة العام ة و) (%٥٥ف أكثر م ن ط الب
الدبلومات الفني ة )نظ ام ال ثالث س نوات فق ط( ع امي  ٢٠١٥ / ٢٠١٤فق ط
للقبول بالفرقة األولى بشعب الدراسة الثالث بالجامعة العمالية وھي )شعبة
التنمية التكنولوجية ـ شعبة الفندقة ـ شعبة العالقات الصناعية( وذل ك طبق ا ً
لق رار المجل س األعل ى للجامع ات الص ادر بجلس ته بت اريخ ٢٠١٥/٨/١٦
وذل ك للع ام الج امعي  ٢٠١٦/٢٠١٥فق ط عل ى أن ينف ذ ق رار المجل س
األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ  ٢٠١٥/١٢/١٢والخ اص بقص ر
القبول بالجامعة العمالية على الطالب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط
على أن يتم الحصول على دبلوم مھني لمدة عامين وذلك اعتب ارا م ن الع ام
الجامعي ٢٠١٧. / ٢٠١٦
٢ـ تشكيل لجنة من كل من السادة:
الدرجة
االسم
رئيس لجنة قطاع الدراسات الھندسية
أ.د  /محمد عبد الحميد شعيرة
والتكنولوجية والصناعية
أستاذ بكلية الھندسة جامعة الزقازيق
أ.د  /جمال نوارة
رئيس الجامعة العمالية
أ.د  /عبد الرحمن علي سعد
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أمين مساعد المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /يوسف فوزي راشد
للشئون الفنية
وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم
أ  /السيد عبد ﷲ عطا
للدراسة واتخاذ الالزم في ھذا الشأن.

) (٤١كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلم ي بش أن
توجيھات الس يد المھن دس رئ يس مجل س ال وزراء نح و الحف اظ عل ى
مستوى احتياطي النقد األجنبي في الحدود األمنة لمواجھ ة احتياج ات
الدولة الضرورية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ أح يط المجل س علم ا ً بكت اب الس يد األس تاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي
والبح ث العلم ي بش أن توجيھ ات الس يد المھن دس رئ يس مجل س ال وزراء
نح و الحف اظ عل ى مس توى احتي اطي النق د األجنب ي ف ي الح دود األمن ة
لمواجھة احتياجات الدولة الضرورية وذلك بمراعاة ما يلي:
* ض رورة تفعي ل م ا ورد بالم ادة رق م ) (١٦م ن ق انون المناقص ات
والمزايدات رقم ) (٨٩لسنة  ١٩٩٨بشأن " اعتب ار العط اء المق دم م ن
توري دات االنت اج المحل ي أو ع ن أعم ال أو خ دمات تق وم بھ ا جھ ات
مصرية أقل سعراً إذا لم تتجاوز الزيادة فيھا  %١٥من قيمة أق ل عط اء
أجنب ي  "...وذل ك م ن ش أنه المس اھمة ف ي ترش يد الطل ب عل ى م وارد
الدولة من العملة األجنبية.
* التأكيد على الشركات المملوكة للدولة تطبيق القانون المشار إليه خاصة
في قطاع الصناعة الھندس ية أو ف ي مش روعات مرف ق المي اة والص رف
الص حي وغيرھ ا  ،حي ث أن بع ض الش ركات ال تلت زم بم ا ج اء ب نص
القانون.
* إعط اء أولوي ة الش حن البح ري لك ل واردات الحكوم ة لش ركات النق ل
البح ري الوطني ة خاص ة الش ركات الوطني ة للمالح ة الت ي تمتل ك ن اقالت
حبوب عمالقة حديثة ولديھا التزامات تفوق المليار ونصف جنيه للبنوك
الوطنية.
٢ـ إرس ال الموض وع إل ى الس ادة رؤس اء الجامع ات التخ اذ ال الزم لض رورة
االلتزام بما نص علي ه الق انون ومراع اة توص يات البن ك المرك زي ف ي ھ ذا
الشأن.

) (٤٢كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلم ي بش أن
قيام بعض الجامع ات بمخاطب ة مجل س ال وزراء وال وزارات المختلف ة
بش أن مختل ف الموض وعات دون التنس يق م ع وزارة التعل يم الع الي
والرجوع إلى الوزير المختص.
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 القرار:

أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد األستاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي والبح ث
العلم ي بش أن قي ام بع ض الجامع ات بمخاطب ة مجل س ال وزراء وال وزارات
المختلف ة بش أن مختل ف الموض وعات دون التنس يق م ع وزارة التعل يم الع الي
والرجوع إلى الوزير المختص ،وإرساله إلى السادة رؤس اء الجامع ات للتأكي د
عل ى أن يك ون مخاطب ة الجامع ات لمجل س ال وزراء وال وزارات المختلف ة م ن
خالل وزارة التعليم العالي.

) (٤٣كت اب الس يد األس تاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي والبح ث العلم ي
متضمنا ً قرار مجلس األمن ال دولي رق م ) (٣٣٥٩بش أن ليبي ا بت اريخ
 ٢٠١٥/١٢/ ٢٣وتوجيھات السيد المھندس رئ يس مجل س ال وزراء
بأھمية توخي الحيط ة والح ذر ف ي التعام ل االقتص ادي والتج اري م ع
الجھ ات الليبي ة المختلف ة ف ي كاف ة المج االت وض رورة التأك د أنھ ا
تحظى بالشرعية وتتبع حكومة الوفاق ال وطني برئاس ة ف ايز الس راج
ومراع اة التنس يق م ع وزارة الخارجي ة فيم ا يخ ص التعام ل تجاري ا ً
واقتصاديا ً مع مختلف الجھات في ليبيا.
 القرار:
أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد األستاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي والبح ث
العلمي متض منا ً ق رار مجل س األم ن ال دولي رق م ) (٣٣٥٩بش أن ليبي ا بت اريخ
 ٢٠١٥/١٢/ ٢٣وتوجيھ ات الس يد المھن دس رئ يس مجل س ال وزراء بأھمي ة
ت وخي الحيط ة والح ذر ف ي التعام ل االقتص ادي والتج اري م ع الجھ ات الليبي ة
المختلف ة ف ي كاف ة المج االت وض رورة التأك د أنھ ا تحظ ى بالش رعية وتتب ع
حكوم ة الوف اق ال وطني برئاس ة ف ايز الس راج ومراع اة التنس يق م ع وزارة
الخارجية فيما يخص التعامل تجاريا ً واقتصاديا ً م ع مختل ف الجھ ات ف ي ليبي ا،
وإرساله للسادة رؤساء الجامعات التخاذ ما يلزم في ھذا الشأن.

) (٤٤كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلم ي بش أن
توجيھ ات الس يد رئ يس الجمھوري ة بتركي ب ك اميرات مراقب ة
تليفزيوني ة بمواص فات خاص ة خ ارج المنش آت الحكومي ة والخاص ة
عل ى أن يك ون تنفي ذ ھ ذا الموض وع ف ي إط ار منظوم ة متكامل ة ي تم
تنفيذھا تحت سيطرة كيان مح دد يك ون مس ئوالً ع ن تفعي ل المنظوم ة
وتنفيذھا وعدم االعتماد على كل منشأة سواء خاص ة أو حكومي ة ف ي
تنفي ذ إج راءات التركي ب بم ا يض من الحف اظ عل ى الكف اءة الفني ة
للمع دات ورب ط ش بكات المراقب ة بالك اميرات م ع نظ ام الس يطرة
اإللكتروني.
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 القرار:

أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد األستاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي والبح ث
العلم ي بش أن توجيھ ات الس يد رئ يس الجمھوري ة بتركي ب ك اميرات مراقب ة
تليفزيوني ة بمواص فات خاص ة خ ارج المنش آت الحكومي ة والخاص ة عل ى أن
يكون تنفيذ ھذا الموضوع في إطار منظومة متكاملة يتم تنفي ذھا تح ت س يطرة
كيان محدد يكون مسئوالً عن تفعيل المنظومة وتنفيذھا وعدم االعتماد على كل
منشأة سواء خاصة أو حكومية في تنفيذ إجراءات التركيب بما يض من الحف اظ
عل ى الكف اءة الفني ة للمع دات ورب ط ش بكات المراقب ة بالك اميرات م ع نظ ام
السيطرة اإللكتروني  ،وإرس اله إل ى الس ادة رؤس اء الجامع ات التخ اذ م ا يل زم
نح و التنس يق م ع اللجن ة القومي ة الدائم ة للتنس يق األمن ي بمنظوم ة ك اميرات
الرص د المرئ ي برئاس ة مس اعد وزي ر الداخلي ة بقط اع نظ م االتص االت
وتكنولوجية المعلومات الصادرة بقرار السيد المھندس رئيس مجلس ال وزراء
رقم  ١٠٣٢لسنة ،٢٠١٥وذلك حتى تتمكن اللجنة من القيام باختصاصاتھا.

) (٤٥كتاب السيد السفير  /مساعد وزي ر الخارجي ة للعالق ات الثقافي ة وزارة
الخارجية وكتاب الس يد أ.د  /رئ يس قط اع الش ئون الثقافي ة والبعث ات
بش أن طل ب العدي د م ن الط الب الواف دين )م ن مختل ف الجنس يات(
المقي دين م نھم عل ى الم نح الدراس ية المقدم ة م ن ال وزارة بش أن
إعفائھم من رسوم اللغات األجنبية بالكليات المقي دين بھ ا وم ن بي نھم
طالب جنوب السودان نظراً لعدم إجادتھم اللغة العربية.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ معاملة الطالب الوافدين )من مختلف الجنسيات( المقيدين منھم على الم نح
الدراس ية المقدم ة م ن ال وزارة م ن حي ث رس وم اللغ ات األجنبي ة بالكلي ات
المقيدين بھ ا وم ن بي نھم ط الب جن وب الس ودان نظ راً لع دم إج ادتھم اللغ ة
العربية نفس معاملة الطالب المصريين.
٢ـ وف ي حال ة موافق ة الجامع ة عل ى اعف اء بع ض الح االت ي تم عرض ھا عل ى
المجلس األعلى للجامعات.

) (٤٧كتاب السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلم ي بش أن
م ا ق رره مجل س ال وزراء بجلس ته رق م  ١٦بت اريخ ٢٠١٦/١/ ١٣
والخاص ة بالتأكي د عل ى جمي ع الجھ ات بمراع اة تفض يل الش راء م ن
المن تج المحل ي م ن األص ناف والتوري دات المطلوب ة لجمي ع ھ ذه
الجھات.
 القرار:

أحيط المجلس علما ً بكتاب السيد األستاذ ال دكتور وزي ر التعل يم الع الي والبح ث
العلمي بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم  ١٦بتاريخ ٢٠١٦/١/ ١٣
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والخاص ة بالتأكي د عل ى جمي ع الجھ ات بمراع اة تفض يل الش راء م ن المن تج
المحلي من األصناف والتوريدات المطلوبة لجميع ھذه الجھات.

) (٤٩قواعد صرف مستحقات العاملين بالكادر الطبي.
 القرار:
قرر المجلس ما يلي:
١ـ الموافق ة عل ى تطبي ق الق انون رق م ) (١١٨لس نة  ٢٠١٥بش أن الض وابط
والقواعد المنظم ة لتطبي ق الق انون عل ى المستش فيات الجامعي ة واإلدارات
الطبية ومستشفيات الطلب ة بالجامع ات المص رية وفق ا ً ألحك ام الق انون رق م
) (١٤لس نة  ٢٠١٤والئحت ه التنفيذي ة وق رار وزي ر الص حة والس كان رق م
) (٢٣٦لس نة  ٢٠١٤بإص دار الالئح ة التنفيذي ة للق انون رق م ) (١٤لس نة
 ٢٠١٤بتنظيم شئون أعض اء المھ ن الطبي ة عل ى الع املين ب المھن الطبي ة
في المستشفيات الجامعية واإلدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامع ات
المصرية.
٢ـ إب الغ الس ادة رؤس اء الجامع ات ب القرار والتك رم بالتوجي ه ل دى الس ادة
من دوبي المالي ة بالجامع ات المص رية تطبي ق قواع د ص رف مس تحقات
الع املين س ابقي ال ذكر بالجامع ات المص رية ،م ع ت وفير بن د لص رف ھ ذه
المستحقات مستقبالً في الموازنة الجديدة.

) (٥٠وض ع ض وابط ومع ايير لالتفاقي ات الت ي تعق دھا الجامع ات م ع بع ض
الجھات التي تمنح شھادات تدريبية.
 القرار:
قرر المجلس تشكيل لجنة تضم كل من السادة:
الدرجة
االسم
رئيس جامعة القاھرة
أ.د  /جابر جاد نصار
رئيس جامعة المنصورة
أ.د  /محمد حسن القناوي
القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس
أ.د  /عبد الوھاب عزت
المستشار القانوني لوزير التعليم العالي
المستشار  /محمد المنشاوي
رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي
أ / .السيد عبد ﷲ عطا
وذل ك لوض ع ض وابط ومع ايير لالتفاقي ات الت ي تعق دھا الجامع ات م ع بع ض
الجھات التي تمنح شھادات تدريبية ف ي مج االت مختلف ة مث ل التحك يم ال دولي،
وذلك بھدف عدم استغالل اسم الجامعة م ن قب ل الكيان ات الوھمي ة الت ي تھ دف
لل ربح ،م ع التأكي د عل ى أن جمي ع الب رامج التدريبي ة الت ي تعق دھا الجامع ات
سوف تعقد داخل حرم الجامعة وذلك بعد موافقة المجلس األعلى للجامعات.

) (٥١تقرير حول جائزة خليفة التربوية في دورتھا التاسعة
)٢٠١٥ـ.(٢٠١٦
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 القرار:

أحيط المجل س علم ا ً بتقري ر ح ول ج ائزة خليف ة التربوي ة ف ي دورتھ ا التاس عة
)٢٠١٥ـ (٢٠١٦حيث أن ھذه الجائزة تقدمھا دولة اإلمارات العربي ة المتح دة
ف ي العدي د م ن المج االت وأھمھ ا  ،المش اريع والبح وث والت أليف واالبتك ار
والتعل يم الع ام والتعل يم الع الي ،مش يراً إل ى أنھ ا تس تھدف األس تاذ الج امعي
المتميز في مجالي التدريس والبح ث العلم ي ،بھ دف االرتق اء بالعم ل الترب وي
اإلماراتي والعربي في كافة مراحله من خالل تك ريم المتمي زين والمب دعين ف ي
المج االت التربوي ة المختلف ة ،وإث راء المي دان الترب وي ب البحوث التربوي ة،
وابتكار المشروعات والبرامج التربوية وتطبيقھا ،والتشجيع على رب ط التعل يم
بالتقني ات الحديث ة واإلع الم الجدي د والبيئ ة المس تدامة وخدم ة المجتم ع ،
واالھتم ام بالطفول ة س لوكا ً وتربي ة ونم واً  ،وتق دير الع املين ف ي مج ال تعل يم
ذوي اإلعاق ة ،وتعزي ز الھوي ة اللغوي ة العربي ة ف ي المي دان الترب وي كأح د
مكون ات الھوي ة الوطني ة ،وتش جيع المواھ ب الواع دة ف ي مج ال االبتك ار بم ا
يؤھلھا إلي تحقيق ابتكاراتھم في المستقبل.

أمين المجلس األعلى للجامعات
أ.د  /أشرف محمود حاتم

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

