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 .1أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.وزير التعليم العاىل بشأن املوافاة مبا مت حنو
تنفيذ قرار جملس الوزراء جبلسته رقم ( )40املنعقدة بتاريخ  20/4/2015واملتضمن
ما يلى:ـ
أ -زيادة اإلهتمام بذوى اإلحتياجات اخلاصة وحتديد موعد شهرى
للقائهم واإلستماع إىل مطالبهم وشكواهم ،وإختاذ مجيع اإلجراءات
الالزمة إلزالة أسباب الشكاوى ،مع التأكيد على تفعيل نسبة
الـ %5املخصصة لتعيني ذوى اإلحتياجات اخلاصة.
ب .التأكيد على التنفيذ الفورى جلميع القرارات الصادرة عن جملس
الوزراء ،وبصفة خاصة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض
منازعات اإلستثمار واملعتمدة من جملس الوزراء ،وإحالة أى مسئول أو
موظف ميتنع عن تنفيذ هذه القرارات إىل النيابة اإلدارية فوراً.
 .2أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.وزير التعليم العاىل بشأن بروتوكول التعاون
املشرتك املوقع بني وزارتى التعليم العاىل واإلنتاج احلربى والذى مت توقيعه بهدف
ربط اجملتمع الصناعى بالكليات واملعاهد العلمية فى إطار التنسيق والتكامل
بني خمتلف الوزارات واهليئات فى احلكومة ،ويشمل الربوتوكول قيام وزارة
االنتاج احلربى بتوفري التدريب لطلبة الكليات واملعاهد اهلندسية باملصانع
والشركات التابعة هلا ،باإلضافة إىل األنشطة البحثية والعلمية وورش العمل
املشرتكة.
 .3أحيط اجمللس علماً خطاب السيدة أ.د /القائم
بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بشأن
توجيهات السيد أ.د.وزير التعليم العاىل بالسماح
للطالب الوافدين املسجلني بكليات اجلامعة بأداء
إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام اجلامعى  2014/2015بعد كتابة اإلقرارات

الالزمة بالتزامهم بسداد الرسوم واملصروفات الدراسية املستحقة عليهم والتى يتم إقرارها ،وحجب نتائجهم
حلني قيامهم بالسداد.
 استعرض السيد أ.د.نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب مع السادة احلضور قرار رئيس جملسالوزراء رقم ( )82لسنة  2015والذى قرر فيه اآلتى:ـ
(يستبدل بنص املادة ( )74من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات الصادرة بقرار رئيس اجلمهورية رقم
( )809لسنة  1975النص التاىل :حيدد اجمللس األعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناء على
إقرتاح جمالس اجلامعات بعد أخذ رأى جمالس الكليات املختلفة عدد الطالب من أبناء مجهورية مصر
العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام اجلامعى التاىل من بني احلاصلني على شهادة
الثانوية العامة أو على الشهادة املعادلة).
ومع مراعاة الشروط املؤهلة للقبول بكل كلية حيدد اجمللس األعلى للجامعات عدد الطالب الذين يقبلون
من غري أبناء مجهورية مصر العربية ويصدر بقبوهلم قرار من وزير التعليم العاىل ويكون حتويلهم
ونقل قيدهم بقرار منه.
 .4أحيط اجمللس علماً بقرار رئيس جملس الوزراء رقم ( )1474لسنة  2015والذى قرر فى مادته األوىل اآلتى:ـ
يستبدل بنص املادة ( )80من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اجلمهورية رقم ( )809لسنة 2015
لقانون تنظيم اجلامعات رقم ( )49لسنة  1972النص التاىل :ال جيوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من
سنتني ،وجيوز جمللس الكلية الرتخيص للطالب الذين قضوا بفرقهم سنتني فى التقدم إىل اإلمتحان من
اخلارج فى السنة التالية فى املقررات التى رسبوا فيها ،وذلك فيما عدا طالب الفرقة اإلعدادية والفرقة
األوىل فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
وجيوز جمللس الكلية عالوة على ما تقدم الرتخيص لطالب الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتني
إضافيتني للتقدم إىل اإلمتحان من اخلارج وبالنسبة إىل الكليات التى تكون مدة الدراسة بها مخس
سنوات على األقل يعامل طالب الفرقة الثانية بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طالب
الفرقة قبل النهائية.
وإذا ختلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قهرى يقبله جملس الكلية فال حيسب غيابه رسوباً ،ويعترب
الطالب املتغيب عن اإلمتحان بعذر غري مقبول راسباً بتقدير ضعيف جداً.
 .5أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات
بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة بتاريخ  28/2/2015بالتأكيد على قراره السابق
الصادر جبلسته املنعقدة بتاريخ  7/6/2014بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية
والذى يتضمن ما يلى:
 -1إلغاء اإلعتداد باإلختبار التحصيلى عند حساب اجملموع اإلعتبارى للشهادة الثانوية
السعودية عند القبول مبؤسسات التعليم اجلامعى والعاىل املصرية بدءً من العام اجلامعى .2014/2015

  -2يتم إحتساب اجملموع اإلعتبارى للشهادة الثانوية السعودية عند القبول مبؤسسات التعليم اجلامعىوالعاىل املصرية وفقاً للجدول التاىل:
العام الجامعى
( 2014/2015تنسيق )2014
( 2015/2016تنسيق )2015
( 2016/2017تنسيق )2016
( 2017/2018تنسيق )2017
بدءاً من عام ( 2018/2019تنسيق
 )2018وما بعده

نسبة إمتحان المدرسة
%70
%70
%60
%60
%50

نسبة إمتحان القدرات
%30
%30
%40
%40
%50

  -3السماح للطالب الذين حصلوا على الشهادة الثانوية العامة السعودية ومل يؤدوا إمتحانات القدرات عنطريق املركز الوطنى للقياس والتقويم باململكة لعربية السعودية خالل مدة حصوهلم على الثانوية
بالتقدم بأوراقهم إىل مكتب التنسيق بعد أدائهم إختبارات القدرات عن طريق نفس املركز وحتقيق النسبة
املطلوبة للقدرات فى عام التقدم ملكتب التنسيق ،وحبد أقصى عامان دراسيان بعد عام حصوهلم على
الشهادة الثانوية ،مع اإلحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التى حصلوا عليها من قبل .أما
الطالب الذين سبق أن أدوا إختبارات القدرات خالل مدة حصوهلم على الشهادة ومت ترشيحهم إىل اجلامعات
واملعاهد املصرية فال حيق هلم التقدم مرة أخرى إىل مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذه اإلختبارت مهما
كانت نتائجهم فيها.
 .6أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن التوصيات التى تضمنها
التقرير املعروض على جلنة قطاع طب األسنان بشأن األعداد املقرتح قبوهلا بكليات القطاع ،وكذلك
توزيع كليات طب األسنان جبمهورية مصر العربية وطلب إنشاء كليات جديدة فى مناطق معينة
على النحو التاىل:ـ
عدم املوافقة على إنشاء كليات طب أسنان حكومية أو خاصة فى املناطق التالية :القاهرة الكربى،
اإلسكندرية وما حوهلا ،الدلتا ،مشال الوجه القبلى حتى أسيوط.
التوصية بإنشاء كليات جديدة فى مناطق جنوب الوجه القبلى مثل سوهاج ،قنا ،أسوان ،وكذلك فى
املنطقة الغربية مثل مرسى مطروح وما حوهلا ومشال سيناء.
بالنسبة للكليات احلكومية نرى أن يوافق اجمللس ألعلى للجامعات على األعداد اىل نقرتحها لكل
كلية طبقاً لإلمكانيات املتاحة لديها وخماطبة جامعة األزهر للعمل بتلك التوصية مع التأكيد
على تلك الكليات باإللتزام بالقواعد التى أقرها اجمللس فى جلسته السابقة لتحديد تلك األعداد.
إقرتاح إنشاء كليات فى اجلامعات احلكومية فى األماكن النائية التى هى حمرومة من اخلدمات الكاملة

ملهنة طب األسنان وقصر ذلك عليها فقط حيث أن إنشاء كلية طب األسنان حديثاً يكون بتكلفة سبعون
مليون جنيه تقريباً.
بالنسبة للكليات اجلديدة والتى مل تبدأ الدراسة بعد ينصح بأن يكون القبول بها فى حدود مخسون طالباً
فقط فى الدفعة من الطالب املصريني.
الكليات القدمية والتى مت حتديد أعداد الطالب هلا سابقاً وقامت بعمل التجهيزات واملعدات طبقاً لألعداد التى
حددتها وزارة التعليم العاىل ميكن أن توجه تلك الكليات إىل تقليل أعداد الطلبة املقبولني من
املصريني بها بنسبة معينة حتددها وزارة التعليم العاىل (وذلك على سبيل املثال من  )%10-5ويسمح هلم
بإستكمال األعداد من الطالب غري املصريني طبقاً للقواعد احملددة من وزارة التعليم العاىل.

 .7أحيط اجمللس علما ب خطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات
بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة بتاريخ  30/4/2015باملوافقة على إعتماد
مذكرات التفاهم اخلاصة بشركتى IBM.EMC2.Microsoft.Cisco
لتدريب طالب اجلامعات املصرية على الدورات الدولية املتخصصة فى جمال
تكنولوجيا املعلومات وتأهيلهم لسوق العمل.

 .8أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة
بتاريخ  2015 / 2014باملوافقة على قبول حتويل الطالب العائدين من اليمن فى ظل الظروف الراهنة والذين
مل جيتازوا الفرقة األوىل أول أو االعدادية بنجاح فى الكليات املقيدين بها فى اليمن اىل اجلامعات
املصرية على أن يتم حتويلهم عن طريق مكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد فى ضوء احلد األدنى
للمجموع املعلن سنة حصوهلم على الشهادة الثانوية.

