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  حمتويات العدد
  ت رئيس مجهورية مصر العربيةقرارا

  رقم الصفحة  
  جامعـة  "سـم   بإنشاء جامعة أهليـة با     ٢٠٢٠ لسنة   ٤٣٤قرار رقم   

  ٣  ........................................................ "الملك سلمان الدولية
  ســم ابإنــشاء جامعــة أهليــة ب ٢٠٢٠ لــسنة ٤٣٥قــرار رقــم 

  ١١   ..................................................... " العلمين الدوليةجامعة"
  ســم ابإنــشاء جامعــة أهليــة ب ٢٠٢٠ لــسنة ٤٣٦قــرار رقــم 

  ١٩   .............................................................." جامعة الجاللة"
  ســم ابإنــشاء جامعــة أهليــة ب ٢٠٢٠ لــسنة ٤٣٧قــرار رقــم 

  ٢٧   ................................................." جامعة المنصورة الجديدة"
بتعديل بعـض أحكـام قـرار رئـيس       ٢٠٢٠ لسنة   ٤٤٠قرار رقم   

 بإنـشاء جامعـة خاصـة باسـم     ١٩٩٦ لسنة  ٢٤٣الجمهورية رقم   
  ٣٥   .........................................................."  أكتوبر٦جامعة "

بتعديل بعـض أحكـام قـرار رئـيس       ٢٠٢٠ لسنة   ٤٤١قرار رقم   
 بإنـشاء جامعـة خاصـة باسـم     ١٩٩٦ لسنة  ٢٤٥الجمهورية رقم   

  ٣٧   ......................................." جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"
بتعديل بعـض أحكـام قـرار رئـيس       ٢٠٢٠ لسنة   ٤٤٢قرار رقم   

 بإنـشاء جامعـة خاصـة باسـم     ٢٠٠٦ة  لسن ٢٥٢الجمهورية رقم   
  ٣٩   ......................................................................" فاروس"

بتعديل بعـض أحكـام قـرار رئـيس       ٢٠٢٠ لسنة   ٤٤٣قرار رقم   
 بإنـشاء جامعـة خاصـة باسـم     ٢٠٠٧ لسنة  ١٤٧الجمهورية رقم   

  ٤٠   ........................................." جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"
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٣

  رئيس مجهورية مصر العربيةقرار 
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٣٤رقم 

  بإنشاء جامعة أهلية باسم
  "جامعة الملك سلمان الدولية"

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  وعلى القانون المدنى ؛
   ؛١٩٧٢نة  لس٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم       وعلى قانون   
  والئحته التنفيذية ؛

   بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛٢٠١٩ لسنة ١وعلى القانون رقم 
 بشأن ضوابط قيـام أشـخاص       ٢٠٢٠ لسنة   ٢٥قم  روعلى قرار مجلس الوزراء     

  مساهمة فى إنشاء الجامعات األهلية ؛القانون العام بإنشاء أو ال
  وعلى طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ؛

   ؛وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

   :قـــرر
  )ادة األوىل ـامل ( 

لهـا  تكـون   " جامعة الملك سلمان الدوليـة    "تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم       
  الطـور ، (الشخصية االعتبارية وال تهدف للربح ويكون لهـا ثالثـة مقـرات بمـدن       

 .بمحافظة جنوب سيناء )  رأس سدر-شرم الشيخ 
   )الثانيةادة ـامل( 

ال يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل اسـتكمال مقوماتهـا              
 التعليميـة والبحـث العلمـى ،        البشرية والمادية وثبوت صالحيتها لحسن أداء العملية      

  .وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة 
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ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الـوزير المخـتص          
بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية وبعد سداد رسم تـرخيص       

دة للجامعة المقرر بموجب قـانون إنـشاء صـندوق          من الموازنة المعتم  ) ٪٥(مقداره  
مـن  ) ٪٢(رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسـم سـنوى مقـداره        

المصروفات الدراسية لطالب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الـصندوق للنوابـغ            
  .والمبتكرين من الطالب 

وز قانونًا خـالل فتـرة ال تجـا       ات المقررة   لى الجامعة استيفاء كافة االشتراط    وع
  .ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار 

   )الثالثةادة ـامل( 
وتـوفير   ، العلمـي  فى رفع مستوى التعليم والبحـث        اإلسهامتهدف الجامعة إلى    

التخصصات العلمية إلعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجاالت ، بمـا            
تياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغيـر،         بين أهدافها واح   الربطيحقق  

وعلى الجامعة أن توفر أحدث األجهزة المتطورة ، وأن تعمل علـى توثيـق الـروابط          
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة فى ذلك بمـا حققتـه الـدول          

  .مية المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات واألساليب األكادي
   )الرابعةادة ـامل( 

   :تتكون الجامعة بمقراتها الثالث من الكليات اآلتية
   :كليات مقر مدينة الطور :أوالً 

  . الهندسة -١
  . علوم وهندسة الحاسبات -٢
  . الصناعات التكنولوجية -٣
  . العلوم -٤
  . الطب -٥
  . الصيدلة -٦
  . التمريض -٧
  . طب األسنان -٨
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   :مدينة شرم الشيخكليات مقر  :ثانيا 
  . األلسن واللغات التطبيقية -١
  . السياحة والضيافة -٢
  . العمارة -٣
  . الفنون والتصميم -٤
  . اإلعالم واالتصال -٥

   :كليات مقر مدينة رأس سدر :ثالثًا 
  . علوم المجتمع -١
  . العلوم اإلدارية -٢
  . الزراعات الصحراوية -٣
  . الطب البيطرى -٤

 كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخـاذ           وللجامعة إنشاء 
 .الالزمة فى هذا الشأن اإلجراءات القانونية 

   )اخلامسةادة ـامل( 
 بنفـسها، وتحـدد نفقاتهـا وإيراداتهـا،         تديرهايكون للجامعة موازنة خاصة بها      

اءتهـا   صافى الفائض الناتج من نشاطها فى تطوير ورفـع كف    منويستخدم ما قد تحققه     
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطالب وتمويل المنح الدراسية           

  .للمتفوقين منهم 
  )السادسة ادة ـامل( 

 تبينه الالئحة الداخلية لها علـى  الذييكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو       
عشرين يختارون من   أال يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا وال يزيد على واحد و            

كبار العلماء واألساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يضاف إليهم ممثـل           
 ويكون رئيس الجامعـة عـضوا       العاليعن الحكومة يختارهم الوزير المختص بالتعليم       

  .فى هذا المجلس 
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  )السابعة ادة ـامل( 
   :يختص مجلس األمناء بما يلى

 .معة رسم السياسة العامة للجا -١
 اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعـة المتعلقـة بالـشئون الماليـة              -٢

والشئون اإلدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطالب فـى كـل كليـة أو وحـدة         
وذلـك  ، بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية           

  .بعد أخذ رأى مجلس الجامعة 
 اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفـصول الدراسـية،            -٣

قف الدراسة وعودتها طبقًـا     كل شهادة، ومناهجها، والعطالت ، وو     والساعات المعتمدة ل  
  .لمقتضيات الظروف 

 تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء            -٤
  .لك بناء على اقتراح رئيس الجامعة المراكز والوحدات البحثية وذيومديروالوكالء ، 

  . اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة -٥
   .العالي تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم -٦
  . وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية -٧
الهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى        قبول التبرعات والوصايا و    -٨

  .ترد إليها من داخل البالد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 
  . النظر فى االقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة -٩

  . تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية -١٠
  )الثامنة ادة ـامل( 

الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس 
الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من 

 ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا ال يزيد العاليالوزير المختص بالتعليم 
بحث  والىعن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامع

 من المصريين واألجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه العلمي
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تختص بشئون التعليم والطالب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة 
  .المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات األمور 

  )التاسعة ادة ـامل( 
   :يختص مجلس الجامعة بما يأتى

  .ئون العلمية والبحثية واإلدارية للجامعة تسيير الش -١
 تحديد شروط القبول وأعداد الطالب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره              -٢

 .مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 

  .  الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجـان للطـالب المـصريين           وضع القواعد  -٣
  .ت التى يقررها المجلس  أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحاالىعل

ــاد  -٤ ــات واإلجــازات الدراســية، واإليف    وضــع القواعــد الخاصــة بالبعث
  .على المنح الدراسية 

  . تنظيم شئون خدمات الطالب، وشئونهم الثقافية والرياضية واالجتماعية -٥
   الكليــات والوحــدات البحثيــة  تحديــد قواعــد اختيــار عمــداء ووكــالء-٦
  .ء مجالسها وأعضا
  .تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم  -٧
 تحديد اختصاصات عمداء ووكالء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحـث           -٨

  .واختصاصات ونظم العمل باللجان 
 اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضـرات والبحـوث والتمرينـات       -٩

  .العملية ، ونظم االمتحانات 
  .علمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية  منح الدرجات والشهادات ال-١٠
  .متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية -١١
 إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالـشئون           -١٢

  كـل  المالية ، والشئون اإلدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعلـيم والطـالب فـى                
  .كلية أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية 
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 اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسـية،     -١٣
ومناهجها ، والعطالت ، ووقف الدراسـة وعودتهـا         ، والساعات المعتمدة لكل شهادة     

  .طبقًا لمقتضيات الظروف 
  .قرار مشروع ميزانية الجامعة  إ-١٤
  . تنفيذ قرارات مجلس األمناء -١٥
  . فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجلس األمناء الرأي وإبداء دراسة -١٦

  )العاشرة ادة ـامل( 
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صالتها بالغير، ويحل محل رئيس 

  .الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه 
  )احلادية عشرة ادة ـامل( 

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة 
   :العميد ، وعضوية

 .وكالء الكلية   ) أ(

  . رؤساء األقسام العلمية   ) ب(
أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة ) ج(

 .بترتيب أقدميتهم فى األستاذية 

ستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب أ) د(
األقدمية فى كل فئة وال يحضر هؤالء األعضاء اجتماعات مجلس الكلية 
عند النظر فى شئون توظيف األساتذة، وال يحضر المدرسون منهم عند 

 .النظر فى شئون توظيف األساتذة المساعدين

   دراية خاصة فى المواد التى تدرس ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم) ه(
فى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس 

  .الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة 
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   )ةالثانية عشرادة ـامل( 
   :يلييختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما 

  .العلمية والبحثية واإلدارية تسيير الشئون  -١
  . للمقررات الدراسية العلميإقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى  -٢
تحديد مواعيد االمتحانات ووضع جـداولها ، وتوزيـع أعمالهـا ، وتـشكيل        -٣

  .لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان االمتحان ونتائج االمتحان 
  . أعضاء هيئة التدريس وندبهم  اقتراح تعيين-٤
ــوث ، والتم  -٥ ــرات ، والبح ــم المحاض ــراح نظ ــة ،   اقت ــات العملي   رين

  .ونظم االمتحانات
  . اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية -٦
  . الترشيح للبعثات ، واإلجازات الدراسية ، واإليفاد على المنح األجنبية -٧
 رسـائل الماجـستير والـدكتوراه ،       قيد الطالب للدراسات العليا ، وتـسجيل       -٨

  .وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل 
  . دراسة وإبداء الرأى فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة -٩

   )ةالثالثة عشرادة ـامل( 
واألجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة       تقبل الجامعة الطالب المصريين     

أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة ، والـضوابط التـى تقرهـا                 
  .وزارة التعليم العالى ، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 

   )ةالرابعة عشرادة ـامل( 
 بمعرفة وزارة التعليم العالى وطبقًا للشروط التـى تحـددها           -تخصص الجامعة   

م  من إجمالى أعداد الطالب المقـرر قبـوله      ٪١٠جانية بنسبة    منح دراسية م   -الوزارة  
   .سنويا ، وذلك لكل كلية على حدة
   )ةاخلامسة عشرادة ـامل( 

تمنح الجامعـة درجـات الليـسانس ، البكـالوريوس ودبلومـات التخـصص ،               
 نوالماجستير والدكتوراه ، ويشترك للحصول على الـدرجات العلميـة والـدبلومات أ            
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١٠

بنجاح االمتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بـشئون التعلـيم           يجتاز الطالب   
  .والطالب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية 

   )ةالسادسة عشرادة ـامل( 
  . لتاريخ نشره التاليينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم 

   هـ١٤٤١نة  ذى الحجة س٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (

  
  عبد الفتاح السيسى
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  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٣٥رقم 

  بإنشاء جامعة أهلية باسم
  " الدوليةالعلمينجامعة "

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  وعلى القانون المدنى ؛
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩بالقانون رقم وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر 

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم         
  والئحته التنفيذية ؛

   بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛٢٠١٩ لسنة ١وعلى القانون رقم 
 بشأن ضـوابط قيـام أشـخاص        ٢٠٢٠ لسنة   ٢٥وعلى قرار مجلس الوزراء قم      

  لعام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات األهلية ؛القانون ا
  وعلى طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ؛

   ؛وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 

تكون لها الشخـصية    " لدولية ا العلمينجامعة  "تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم       
 .مقرها بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروحاالعتبارية وال تهدف للربح ويكون 

   )الثانيةادة ـامل( 
ال يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل اسـتكمال مقوماتهـا              

حـث العلمـى ،     البشرية والمادية وثبوت صالحيتها لحسن أداء العملية التعليميـة والب         
  .وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة 
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ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار من الـوزير المخـتص          
بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية وبعد سداد رسم تـرخيص       

رر بموجب قـانون إنـشاء صـندوق        من الموازنة المعتمدة للجامعة المق    ) ٪٥(مقداره  
مـن  ) ٪٢(رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسـم سـنوى مقـداره        

المصروفات الدراسية لطالب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الـصندوق للنوابـغ            
  .والمبتكرين من الطالب 

ـ      لى الجامعة استيفاء كافة االشتراط    وع رة ال تجـاوز    ات المقررة قانونًا خـالل فت
  .ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار 

   )الثالثةادة ـامل( 
وتـوفير  ، تهدف الجامعة إلى اإلسهام فى رفع مستوى التعليم والبحـث العلمـي             

التخصصات العلمية إلعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجاالت ، بمـا            
المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغيـر،       بين أهدافها واحتياجات المجتمع      الربطيحقق  

وعلى الجامعة أن توفر أحدث األجهزة المتطورة ، وأن تعمل علـى توثيـق الـروابط          
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة فى ذلك بمـا حققتـه الـدول          

  .المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات واألساليب األكاديمية 
   )الرابعة ادةـامل( 

   :تتكون الجامعة من الكليات اآلتية
   .كلية األعمال -١
   .كلية اإلعالم واالتصال -٢
   .كلية الدراسات القانونية الدولية -٣
   .كلية السياحة والضيافة -٤
   .كلية الفنون والتصميم -٥
   .كلية الهندسة -٦
   .كلية علوم وهندسة الحاسبات -٧
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   .كلية العلوم -٨
  .طب  كلية ال-٩

  . كلية طب األسنان -١٠
  . كلية الصيدلة -١١
  . كلية الدراسات العليا -١٢
  . كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية -١٣
  . كلية العلوم الصحية التطبيقية -١٤
  . كلية التمريض -١٥

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخـاذ            
 .الالزمة فى هذا الشأن اإلجراءات القانونية 

  )اخلامسة ادة ـامل( 
رها بنفـسها، وتحـدد نفقاتهـا وإيراداتهـا،         يكون للجامعة موازنة خاصة بها تدي     

 صافى الفائض الناتج من نشاطها فى تطوير ورفـع كفاءتهـا      منويستخدم ما قد تحققه     
لمنح الدراسية  التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطالب وتمويل ا         

  للمتفوقين منهم 
  )السادسة ادة ـامل( 

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه الالئحة الداخلية لها علـى        
أال يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا وال يزيد على واحد وعشرين يختارون من               

يضاف إليهم ممثـل    كبار العلماء واألساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة        
عن الحكومة يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعـة عـضوا             

  .فى هذا المجلس 
  )السابعة ادة ـامل( 
   :يختص مجلس األمناء بما يلى

 . رسم السياسة العامة للجامعة -١
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يـة   اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعـة المتعلقـة بالـشئون المال            -٢
والشئون اإلدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطالب فـى كـل كليـة أو وحـدة         

وذلـك  ، بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية           
  .بعد أخذ رأى مجلس الجامعة 

 اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفـصول الدراسـية،            -٣
قف الدراسة وعودتها طبقًـا     واعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطالت ، و       والس

  .لمقتضيات الظروف 
 تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء            -٤

على اقتراح رئيس الجامعةوالوكالء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء .  
  .انية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة  اعتماد ميز-٥
  . تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي -٦
  . وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية -٧
 قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى           -٨

  .ها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن ترد إليها من داخل البالد وخارج
  . النظر فى االقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة -٩

  . تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية -١٠
  )الثامنة ادة ـامل( 

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس 
ية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحث

الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا ال يزيد 
 والبحث ىعن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامع

العلمي من المصريين واألجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه 
ختص بشئون التعليم والطالب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة ت

  .المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات األمور 
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  )التاسعة ادة ـامل( 
   :يختص مجلس الجامعة بما يأتى

  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية للجامعة -١
، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره          تحديد شروط القبول وأعداد الطالب     -٢

 .مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 

 ىعل.  وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطالب المصريين         -٣
  .أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحاالت التى يقررها المجلس 

اإليفاد علـى المـنح      وضع القواعد الخاصة بالبعثات واإلجازات الدراسية، و       -٤
  .الدراسية 

  . تنظيم شئون خدمات الطالب، وشئونهم الثقافية والرياضية واالجتماعية -٥
 تحديد قواعد اختيار عمداء ووكالء الكليات والوحـدات البحثيـة وأعـضاء             -٦

  .مجالسها 
  . تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم -٧
ء هيئة التدريس والبحـث      تحديد اختصاصات عمداء ووكالء الكليات وأعضا      -٨

  .واختصاصات ونظم العمل باللجان 
 اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضـرات والبحـوث والتمرينـات       -٩

  .العملية ، ونظم االمتحانات 
  . منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية -١٠
  .، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة -١١
 إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالـشئون           -١٢

  المالية ، والشئون اإلدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطالب فى كـل كليـة          
  .أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية 
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 اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسـية،     -١٣
ومناهجها ، والعطالت ، ووقف الدراسـة وعودتهـا         ، والساعات المعتمدة لكل شهادة     

  .طبقًا لمقتضيات الظروف 
  . إقرار مشروع ميزانية الجامعة -١٤
  . تنفيذ قرارات مجلس األمناء -١٥
  .الرأي فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجلس األمناء  دراسة وإبداء -١٦

  )العاشرة ادة ـامل( 
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صالتها بالغير، ويحل محل رئيس 

  .الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه 
  )احلادية عشرة ادة ـامل( 

لس يشكل برئاسة يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومج
   :العميد ، وعضوية

 .وكالء الكلية ) أ(

  .رؤساء األقسام العلمية ) ب(
أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة ) ج(

 .بترتيب أقدميتهم فى األستاذية 

أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب ) د(
ل فئة وال يحضر هؤالء األعضاء اجتماعات مجلس الكلية األقدمية فى ك

عند النظر فى شئون توظيف األساتذة، وال يحضر المدرسون منهم عند 
 .النظر فى شئون توظيف األساتذة المساعدين

  ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس ) ه(
ن قابلة للتجديد بقرار من رئيس فى الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتي

  .الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة 
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   )ةالثانية عشرادة ـامل( 
   :يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي

  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية -١
  .العلمي للمقررات الدراسية  إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى -٢
 تحديد مواعيد االمتحانات ووضع جـداولها ، وتوزيـع أعمالهـا ، وتـشكيل       -٣

  .لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان االمتحان ونتائج االمتحان 
  . اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم -٤
ينـات العمليـة ، ونظـم       اقتراح نظـم المحاضـرات ، والبحـوث ، والتمر          -٥

  .االمتحانات
  . اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية -٦
  . الترشيح للبعثات ، واإلجازات الدراسية ، واإليفاد على المنح األجنبية -٧
 قيد الطالب للدراسات العليا ، وتـسجيل رسـائل الماجـستير والـدكتوراه ،             -٨

  .يد والتسجيل وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء الق
  . دراسة وإبداء الرأى فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة -٩

   )ةالثالثة عشرادة ـامل( 
تقبل الجامعة الطالب المصريين واألجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة           

رهـا  أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة ، والـضوابط التـى تق               
  .وزارة التعليم العالى ، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 

   )ةالرابعة عشرادة ـامل( 
 -  وطبقًا للشروط التى تحـددها الـوزارة   العالي بمعرفة وزارة التعليم - تخصص الجامعة  

من إجمالى أعداد الطالب المقرر قبـولهم سـنويا ،          ) ٪١٠(منح دراسية مجانية بنسبة     
  . كلية على حده وذلك لكل
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   )ةاخلامسة عشرادة ـامل( 
، تمنح الجامعـة درجـات الليـسانس ، البكـالوريوس ودبلومـات التخـصص               

 للحصول على الـدرجات العلميـة والـدبلومات أن          والماجستير والدكتوراه ، ويشترط   
يجتاز الطالب بنجاح االمتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بـشئون التعلـيم             

  .الب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية والط
   )ةالسادسة عشرادة ـامل( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  ه١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣هورية فى صدر برئاسة الجم

  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (

  
  عبد الفتاح السيسى
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  س مجهورية مصر العربيةقرار رئي
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٣٦رقم 

  بإنشاء جامعة أهلية باسم
  "الجاللةجامعة "

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  وعلى القانون المدنى ؛
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢رقم  وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون        
  والئحته التنفيذية ؛

   بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛٢٠١٩ لسنة ١وعلى القانون رقم 
 بشأن ضوابط قيـام أشـخاص       ٢٠٢٠ لسنة   ٢٥قم  روعلى قرار مجلس الوزراء     

  القانون العام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات األهلية ؛
  لى والبحث العلمى ؛وعلى طلب وزارة التعليم العا

   ؛وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 

تكـون لهـا الشخـصية    " الجاللـة جامعـة  "تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم     
 . ويسهضبة الجاللة بمحافظة الساالعتبارية وال تهدف للربح ويكون مقرها 

   )الثانيةادة ـامل( 
ال يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل اسـتكمال مقوماتهـا              
البشرية والمادية وثبوت صالحيتها لحسن أداء العملية التعليميـة والبحـث العلمـى ،              

  .وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة 
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فى الجامعة بموجب قرار من الـوزير المخـتص      ويصدر التصريح ببدء الدراسة     
بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية وبعد سداد رسم تـرخيص       

من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قـانون إنـشاء صـندوق            ) ٪٥(مقداره  
مـن  ) ٪٢(رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسـم سـنوى مقـداره        

المصروفات الدراسية لطالب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الـصندوق للنوابـغ            
  .والمبتكرين من الطالب 

وعلى الجامعة استيفاء كافة االشتراطات المقررة قانونًا خـالل فتـرة ال تجـاوز              
  .ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار 

   )الثالثةادة ـامل( 
ـ        تهدف الجامعة إلى اإلسها    وتـوفير   ، ىم فى رفع مستوى التعليم والبحـث العلم

  التخصصات العلمية إلعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فـى شـتى المجـاالت ،            
بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطـور، وأداء الخـدمات البحثيـة              

المتطورة ، وأن تعمـل علـى توثيـق         ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث األجهزة         للغير
الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة فى ذلك بمـا حققتـه       

  .الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات واألساليب األكاديمية 
   )الرابعةادة ـامل( 

   :تتكون الجامعة من الكليات اآلتية
   .اإلنسانيةالعلوم االجتماعية و كلية -١
   .العلوم اإلدارية كلية -٢
   .اإلنتاج اإلعالمى كلية -٣
  . كلية الفنون والتصميم -٤
  . كلية الهندسة -٥
  . كلية علوم وهندسة الحاسبات -٦
  . كلية العمارة -٧
  . كلية العلوم -٨
   .الغذاء والصناعات الغذائية كلية -٩
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  . كلية الطب -١٠
  . كلية طب األسنان -١١
  .ة الصيدلة  كلي-١٢
   .العالج الطبيعى كلية -١٣
  . كلية العلوم الصحية التطبيقية -١٤
  . كلية التمريض -١٥
  . األكاديمية العليا للعلوم -١٦

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخـاذ            
 .اإلجراءات القانونية الالزمة فى هذا الشأن 

  )اخلامسة ادة ـامل( 
رها بنفـسها، وتحـدد نفقاتهـا وإيراداتهـا،         كون للجامعة موازنة خاصة بها تدي     ي

 صافى الفائض الناتج من نشاطها فى تطوير ورفـع كفاءتهـا      منويستخدم ما قد تحققه     
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطالب وتمويل المنح الدراسية           

  .للمتفوقين منهم 
  )ادسة السادة ـامل( 

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه الالئحة الداخلية لها علـى        
أال يقل عدد أعضائه عن أحد عشر عضوا وال يزيد على واحد وعشرين يختارون من               
كبار العلماء واألساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يضاف إليهم ممثـل           

لمختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعـة عـضوا         عن الحكومة يختارهم الوزير ا    
  .فى هذا المجلس 

  )السابعة ادة ـامل( 
   :يختص مجلس األمناء بما يلى

 . رسم السياسة العامة للجامعة -١

 اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعـة المتعلقـة بالـشئون الماليـة              -٢
تعليم والطالب فـى كـل كليـة أو وحـدة     والشئون اإلدارية وشئون العاملين وشئون ال    
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وذلـك  ، بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجامعية           
  .بعد أخذ رأى مجلس الجامعة 

 اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفـصول الدراسـية،            -٣
 ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًـا       والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطالت     

  .لمقتضيات الظروف 
 تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجلس الجامعة ، والعمداء            -٤

  .والوكالء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة
  . اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة -٥
  . تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي -٦
  . وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات الفخرية -٧
 قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى           -٨

  .ترد إليها من داخل البالد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 
  .النظر فى االقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة  -٩

  . تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية -١٠
  )الثامنة ادة ـامل( 

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس 
الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من 

المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا ال يزيد الوزير 
عن خمس من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث 
العلمي من المصريين واألجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه 

ليا والبحوث وشئون خدمة تختص بشئون التعليم والطالب وشئون الدراسات الع
  .المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات األمور 
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  )التاسعة ادة ـامل( 
   :يختص مجلس الجامعة بما يأتى

  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية للجامعة -١
 تحديد شروط القبول وأعداد الطالب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره              -٢

 .س الجامعات الخاصة واألهلية مجل
على .  وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطالب المصريين         -٣

  .أن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحاالت التى يقررها المجلس 
 وضع القواعد الخاصة بالبعثات واإلجازات الدراسية، واإليفاد علـى المـنح            -٤

  .الدراسية 
  .دمات الطالب، وشئونهم الثقافية والرياضية واالجتماعية  تنظيم شئون خ-٥
 تحديد قواعد اختيار عمداء ووكالء الكليات والوحـدات البحثيـة وأعـضاء             -٦

  .مجالسها 
  . تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم -٧
 تحديد اختصاصات عمداء ووكالء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحـث           -٨

  .اللجان واختصاصات ونظم العمل ب
 اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضـرات والبحـوث والتمرينـات       -٩

  .العملية ، ونظم االمتحانات 
  . منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية -١٠
  . متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية-١١
د مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالـشئون           إعدا -١٢

  المالية ، والشئون اإلدارية ، وشئون العاملين ، وشئون التعليم والطالب فى كـل كليـة          
  .أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية 

نهايتها، ونظام الفصول الدراسـية،   اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها و   -١٣
ومناهجها ، والعطالت ، ووقف الدراسـة وعودتهـا         ، والساعات المعتمدة لكل شهادة     

  .طبقًا لمقتضيات الظروف 
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  . إقرار مشروع ميزانية الجامعة -١٤
  . تنفيذ قرارات مجلس األمناء -١٥
  .س األمناء  دراسة وإبداء الرأي فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجل-١٦

  )العاشرة ادة ـامل( 
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صالتها بالغير، ويحل محل رئيس 

  .الجامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه 
  )احلادية عشرة ادة ـامل( 

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة 
   :العميد ، وعضوية

 .لكلية وكالء ا) أ(

  .رؤساء األقسام العلمية ) ب(
أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا كل سنة ) ج(

 .بترتيب أقدميتهم فى األستاذية 

أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب ) د(
لكلية األقدمية فى كل فئة وال يحضر هؤالء األعضاء اجتماعات مجلس ا

عند النظر فى شئون توظيف األساتذة، وال يحضر المدرسون منهم عند 
 .النظر فى شئون توظيف األساتذة المساعدين

ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى ) ه(
الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة 

  .ى اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة بناء عل
   )ةالثانية عشرادة ـامل( 

   :يختص مجلس الكلية أو الوحدة البحثية بما يلي
  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية -١
  . إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية -٢



 ٢٠٢٠ سنة أغسطس ١٣فى ) أ( تابع ٣٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢٥

متحانات ووضع جـداولها ، وتوزيـع أعمالهـا ، وتـشكيل      تحديد مواعيد اال  -٣
  .لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان االمتحان ونتائج االمتحان 

  . اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم -٤
ــة ،    -٥ ــات العملي ــوث ، والتمرين ــرات ، والبح ــم المحاض ــراح نظ    اقت

  .ونظم االمتحانات
  .ح الدرجات والشهادات العلمية  اقتراح من-٦
  . الترشيح للبعثات ، واإلجازات الدراسية ، واإليفاد على المنح األجنبية -٧
 قيد الطالب للدراسات العليا ، وتـسجيل رسـائل الماجـستير والـدكتوراه ،             -٨

  .وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل 
  .ئل األخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة  دراسة وإبداء الرأى فى المسا-٩

   )ةالثالثة عشرادة ـامل( 
تقبل الجامعة الطالب المصريين واألجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة           
أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة ، والـضوابط التـى تقرهـا                 

  .امعات الخاصة واألهلية وزارة التعليم العالى ، ممثلة فى مجلس الج
   )ةالرابعة عشرادة ـامل( 

 بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقًا للشروط التـى تحـددها           -تخصص الجامعة   
م ٪ من إجمالى أعداد الطالب المقـرر قبـوله      ١٠ منح دراسية مجانية بنسبة      -الوزارة  

   .سنويا ، وذلك لكل كلية على حدة
   )ةاخلامسة عشرادة ـامل( 

، الجامعـة درجـات الليـسانس ، البكـالوريوس ودبلومـات التخـصص              تمنح  
 للحصول على الـدرجات العلميـة والـدبلومات أن          والماجستير والدكتوراه ، ويشترط   
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يجتاز الطالب بنجاح االمتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بـشئون التعلـيم             
  .والطالب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية 

   )ةالسادسة عشرادة ـامل( 
  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 

  ه ١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (

  
  عبد الفتاح السيسى
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  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٣٧رقم 
  ء جامعة أهلية باسمبإنشا

  "المنصورة الجديدةجامعة "

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  وعلى القانون المدنى ؛
   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم         
  والئحته التنفيذية ؛

   بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ؛٢٠١٩ لسنة ١وعلى القانون رقم 
 بشأن ضوابط قيـام أشـخاص       ٢٠٢٠ لسنة   ٢٥قم  روعلى قرار مجلس الوزراء     

  القانون العام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات األهلية ؛
  وعلى طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ؛

   ؛ وزير التعليم العالى والبحث العلمىوبناء على ما عرضه
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 

تكـون لهـا    " المنـصورة الجديـدة   جامعة  "تُنشأ جامعة أهلية مصرية تحت اسم       
 .المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهليةالشخصية االعتبارية وال تهدف للربح ويكون مقرها 

   )ةالثانيادة ـامل( 
ال يجوز للجامعة البدء فى ممارسة نشاطها فى الكليات قبل اسـتكمال مقوماتهـا              
البشرية والمادية وثبوت صالحيتها لحسن أداء العملية التعليميـة والبحـث العلمـى ،              

  .وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة 
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من الـوزير المخـتص   ويصدر التصريح ببدء الدراسة فى الجامعة بموجب قرار        
بالتعليم العالى بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية وبعد سداد رسم تـرخيص       

من الموازنة المعتمدة للجامعة المقرر بموجب قـانون إنـشاء صـندوق            ) ٪٥(مقداره  
مـن  ) ٪٢(رعاية المبتكرين والنوابغ المشار إليه، كما يفرض رسـم سـنوى مقـداره        

لطالب الجامعة مقابل الخدمات التى يقدمها الـصندوق للنوابـغ          المصروفات الدراسية   
  .والمبتكرين من الطالب 

وعلى الجامعة استيفاء كافة االشتراطات المقررة قانونًا خـالل فتـرة ال تجـاوز              
  .ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار 

   )الثالثةادة ـامل( 
وتـوفير  ،  والبحـث العلمـي      تهدف الجامعة إلى اإلسهام فى رفع مستوى التعليم       

التخصصات العلمية إلعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجاالت ، بمـا            
يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغيـر،            
وعلى الجامعة أن توفر أحدث األجهزة المتطورة ، وأن تعمل علـى توثيـق الـروابط          

ة والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية ، مستفيدة فى ذلك بمـا حققتـه الـدول          الثقافي
  .المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات واألساليب األكاديمية 

   )الرابعةادة ـامل( 
   :تتكون الجامعة من الكليات اآلتية

   .األعمال كلية -١
   .المعامالت القانونية الدولية كلية -٢
   .دسة المنسوجاتعلوم وهن كلية -٣
   .الهندسة كلية -٤
  . كلية علوم وهندسة الحاسبات -٥
  .العلوم كلية -٦
  .الطب  كلية-٧
   .طب األسنان كلية -٨
   . كلية الصيدلة-٩
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   . واإلنسانيةاالجتماعيةالعلوم  كلية -١٠
   .واالتصالاإلعالم  كلية -١١
  . كلية العلوم الصحية التطبيقية -١٢
  . كلية التمريض -١٣
   .كلية دراسات عليا -١٤

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخـاذ            
 .اإلجراءات القانونية الالزمة فى هذا الشأن 

  )اخلامسة ادة ـامل( 
رها بنفـسها، وتحـدد نفقاتهـا وإيراداتهـا،         يكون للجامعة موازنة خاصة بها تدي     

ائض الناتج من نشاطها فى تطوير ورفـع كفاءتهـا     صافى الف  منويستخدم ما قد تحققه     
التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطالب وتمويل المنح الدراسية           

  .للمتفوقين منهم 
  )السادسة ادة ـامل( 

يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحو الذي تبينه الالئحة الداخلية لها علـى        
 عن أحد عشر عضوا وال يزيد على واحد وعشرين يختارون من            أال يقل عدد أعضائه   

كبار العلماء واألساتذة المتخصصين والخبراء والشخصيات العامة يضاف إليهم ممثـل           
عن الحكومة يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي ويكون رئيس الجامعـة عـضوا             

  .فى هذا المجلس 
  )السابعة ادة ـامل( 

   : بما يلىيختص مجلس األمناء
 . رسم السياسة العامة للجامعة -١

 اعتماد اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعـة المتعلقـة بالـشئون الماليـة              -٢
والشئون اإلدارية وشئون العاملين وشئون التعليم والطالب فـى كـل كليـة أو وحـدة         
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وذلـك  ، عية  بحثية، وكذلك اعتماد لوائح المكتبات والمعامل وغيرها من المنشآت الجام         
  .بعد أخذ رأى مجلس الجامعة 

 اعتماد خطط الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفـصول الدراسـية،            -٣
والساعات المعتمدة لكل شهادة، ومناهجها، والعطالت ، ووقف الدراسة وعودتها طبقًـا            

  .لمقتضيات الظروف 
س الجامعة ، والعمداء     تعيين نواب رئيس الجامعة وأمينها العام، وأعضاء مجل        -٤

  .والوكالء ، ومديري المراكز والوحدات البحثية وذلك بناء على اقتراح رئيس الجامعة
  . اعتماد ميزانية الجامعة وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة -٥
  . تعيين رئيس الجامعة بعد موافقة الوزير المختص بالتعليم العالي -٦
  .الفخرية  وضع القواعد الخاصة بمنح الدرجات -٧
 قبول التبرعات والوصايا والهبات والمنح، التى تحقق أغراض الجامعة والتى           -٨

  .ترد إليها من داخل البالد وخارجها، طبقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن 
  . النظر فى االقتراحات التى يعرضها مجلس الجامعة -٩

  . تحديد المصروفات الدراسية لكل كلية -١٠
  )امنة الثادة ـامل( 

يشكل مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، ويضم فى عضويته نواب رئيس 
الجامعة ، وعمداء الكليات ، والوحدات البحثية ، ومستشار الجامعة المعين بقرار من 
الوزير المختص بالتعليم العالي ، ويجوز أن يضم المجلس إلى عضويته عددا ال يزيد 

ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والبحث  خمس من الشخصيات العامة من على
العلمي من المصريين واألجانب ويكون لمجلس الجامعة تشكيل لجان منبثقة عنه 
تختص بشئون التعليم والطالب وشئون الدراسات العليا والبحوث وشئون خدمة 

  .المجتمع وتنمية البيئة وغيرها وفقًا لمتطلبات األمور 
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  )التاسعة ادة ـامل( 
   :ص مجلس الجامعة بما يأتىيخت
  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية للجامعة -١
 تحديد شروط القبول وأعداد الطالب، لكل كلية أو وحدة بحثية وفقًا لما يقرره              -٢

 .مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 
على .  وضع القواعد الخاصة بالمنح المخفضة أو بالمجان للطالب المصريين         -٣

  .ن يكون ذلك للنابغين والمتفوقين والحاالت التى يقررها المجلس أ
 وضع القواعد الخاصة بالبعثات واإلجازات الدراسية، واإليفاد علـى المـنح            -٤

  .الدراسية 
  . تنظيم شئون خدمات الطالب، وشئونهم الثقافية والرياضية واالجتماعية -٥
لوحـدات البحثيـة وأعـضاء       تحديد قواعد اختيار عمداء ووكالء الكليات وا       -٦

  .مجالسها 
  . تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم -٧
 تحديد اختصاصات عمداء ووكالء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والبحـث           -٨

  .واختصاصات ونظم العمل باللجان 
 اعتماد اللوائح الدراسية للكليات ونظم المحاضـرات والبحـوث والتمرينـات       -٩

  .انات العملية ، ونظم االمتح
  . منح الدرجات والشهادات العلمية ، واقتراح منح الدرجات الفخرية -١٠
  . متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ، ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية-١١
 إعداد مشروعات اللوائح الداخلية لتسيير أعمال الجامعة الخاصة بالـشئون           -١٢

  لعاملين ، وشئون التعليم والطالب فى كـل كليـة    المالية ، والشئون اإلدارية ، وشئون ا      
  .أو مركز بحوث ، ولوائح المكتبات والمعامل ، وغيرها من المنشآت الجامعية 

 اقتراح خطة الدراسة ، ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصول الدراسـية،     -١٣
ودتهـا  ومناهجها ، والعطالت ، ووقف الدراسـة وع       ، والساعات المعتمدة لكل شهادة     

  .طبقًا لمقتضيات الظروف 
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  . إقرار مشروع ميزانية الجامعة -١٤
  . تنفيذ قرارات مجلس األمناء -١٥
  . دراسة وإبداء الرأي فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجلس األمناء -١٦

  )العاشرة ادة ـامل( 
رئيس الجامعة يمثلها أمام القضاء وفى صالتها بالغير، ويحل محل رئيس 

  .جامعة عند غيابه مؤقتًا أقدم نوابه ال
  )احلادية عشرة ادة ـامل( 

يكون لكل كلية أو وحدة بحثية عميد ووكيل أو أكثر ، ومجلس يشكل برئاسة 
   :العميد ، وعضوية

 .وكالء الكلية )  أ (

  .رؤساء األقسام العلمية ) ب(
 كل سنة أستاذ من كل قسم على أن يتناوب العضوية أساتذة القسم دوريا) ج(

 .بترتيب أقدميتهم فى األستاذية 

أستاذ مساعد ومدرس ويجرى تناوب العضوية دوريا كل سنة بترتيب ) د(
األقدمية فى كل فئة وال يحضر هؤالء األعضاء اجتماعات مجلس الكلية 
عند النظر فى شئون توظيف األساتذة، وال يحضر المدرسون منهم عند 

 .لمساعدينالنظر فى شئون توظيف األساتذة ا

ثالثة أعضاء على األكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى ) ه(
الكلية أو المعهد ، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة 

  .بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة 
   )ةالثانية عشرادة ـامل( 

   :و الوحدة البحثية بما يلييختص مجلس الكلية أ
  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية -١
  . إقرار اللوائح الدراسية للكلية والمحتوى العلمي للمقررات الدراسية -٢
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 تحديد مواعيد االمتحانات ووضع جـداولها ، وتوزيـع أعمالهـا ، وتـشكيل       -٣
  . االمتحان ونتائج االمتحان لجانها، وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار تشكيل لجان

  . اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم -٤
ــة ،    -٥ ــات العملي ــوث ، والتمرين ــرات ، والبح ــم المحاض ــراح نظ    اقت

  .ونظم االمتحانات
  . اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية -٦
  .ية  الترشيح للبعثات ، واإلجازات الدراسية ، واإليفاد على المنح األجنب-٧
 قيد الطالب للدراسات العليا ، وتـسجيل رسـائل الماجـستير والـدكتوراه ،             -٨

  .وتعيين لجان الحكم على الرسائل ، وإلغاء القيد والتسجيل 
  . دراسة وإبداء الرأى فى المسائل األخرى التى يحيلها إليه مجلس الجامعة -٩

   )ةالثالثة عشرادة ـامل( 
األجانب الحاصلين على شهادة الثانوية العامـة       تقبل الجامعة الطالب المصريين و    

أو ما يعادلها ، وفقًا للشروط التى يحددها مجلس الجامعة ، والـضوابط التـى تقرهـا                 
  .وزارة التعليم العالى ، ممثلة فى مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 

   )ةالرابعة عشرادة ـامل( 
ا للشروط التـى تحـددها       بمعرفة وزارة التعليم العالي وطبقً     -تخصص الجامعة   

م ٪ من إجمالى أعداد الطالب المقرر قبـوله       ١٠ دراسية مجانية بنسبة     ا منح -الوزارة  
   .سنويا ، وذلك لكل كلية على حدة
   )ةاخلامسة عشرادة ـامل( 

تمنح الجامعـة درجـات الليـسانس ، البكـالوريوس ودبلومـات التخـصص ،               
ى الـدرجات العلميـة والـدبلومات أن        والماجستير والدكتوراه ، ويشترك للحصول عل     



 ٢٠٢٠ سنة أغسطس ١٣فى ) أ( تابع ٣٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٤

يجتاز الطالب بنجاح االمتحانات المقررة فى اللوائح الداخلية الخاصة بـشئون التعلـيم             
  .والطالب والدراسات العليا فى كل كلية أو وحدة بحثية 

   )ةالسادسة عشرادة ـامل( 
  . نشره ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

   هـ١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (

  
  عبد الفتاح السيسى
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  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٠رقم 

  ١٩٩٦ لسنة ٢٤٣بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 

  " أكتوبر٦جامعة "بإنشاء جامعة خاصة باسم 

   اجلمهوريةرئيس
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم         

  والئحته التنفيذية ؛

 بإنشاء جامعة خاصة باسـم      ١٩٩٦ لسنة   ٢٤٣رئيس الجمهورية رقم    وعلى قرار   

   ؛" أكتوبر٦معة جا"

   ؛موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهليةوعلى 

   ؛على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمىو

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 

مـن  " ٥"بند ) أوالً(يعدل مسمى كلية العلوم الصحية والطبية الواردة بالمادة الثانية    

   : المشار إليه وذلك على النحو التالى١٩٩٦ لسنة ٢٤٣الجمهورية رقم قرار رئيس 

 . كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -٥
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   )الثانيةادة ـامل( 
 لـسنة  ٢٤٣من قرار رئـيس الجمهوريـة رقـم      ) أوالً(يضاف إلى المادة الثانية     

   :وذلك على النحو التالى) ١٤( المشار إليه بند جديد برقم ١٩٩٦

    .  كلية التمريض     -١٤
  )الثالثة ادة ـامل( 

  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم التـالي                 
  .لتاريخ نشره 

  ه ١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 
  . )م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (

  
  عبد الفتاح السيسى
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  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٤١رقم 

  ١٩٩٦ لسنة ٢٤٥بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 

  "جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا"بإنشاء جامعة خاصة باسم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢ة واألهلية الصادر بالقانون رقم      وعلى قانون الجامعات الخاص   

  والئحته التنفيذية ؛

 بإنشاء جامعة خاصة باسـم      ١٩٩٦ لسنة   ٢٤٥وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ؛" مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة "

  وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية ؛

   ؛على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمىو

  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 
  " ٢"بنـد   ) أوالً( الواردة بالمـادة الثانيـة        التطبيقية يعدل مسمى كلية العلوم الطبية    

  : مشار إليه وذلك على النحو التالى ال١٩٩٦ لسنة ٢٤٥من قرار رئيس الجمهورية رقم 

  . كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية-٢



 ٢٠٢٠ سنة أغسطس ١٣فى ) أ( تابع ٣٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٨

   )الثانيةادة ـامل( 
   ٢٤٥مـن قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم           ) أوالً(يضاف إلى المادة الثانيـة      

   :وذلك على النحو التالى) ١٣( المشار إليه بند جديد برقم ١٩٩٦لسنة 

  . كلية التمريض -١٣

  )الثالثة ادة ـامل( 
  التـالي  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبـارا مـن اليـوم                

  .لتاريخ نشره 

  ه ١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 

  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (

  

  عبد الفتاح السيسى



 ٢٠٢٠ سنة أغسطس ١٣فى ) أ( تابع ٣٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٣٩

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٢رقم 

  ٢٠٠٦ لسنة ٢٥٢بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 
  "فاروس"بإنشاء جامعة خاصة باسم 

  يس اجلمهوريةرئ
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 
 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم         

  والئحته التنفيذية ؛
   بإنـشاء جامعـة خاصـة    ٢٠٠٦ لـسنة  ٢٥٢وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

  ؛" فاروس"باسم 
  وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية ؛

   ؛على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمىو
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 

من قـرار   " ٩" بند   الثالثة الواردة بالمادة     المساعدة الطبيةمسمى كلية العلوم    يعدل  
   : المشار إليه وذلك على النحو التالى٢٠٠٦ لسنة ٢٥٢ رئيس الجمهورية رقم

 . كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -٩
   )الثانيةادة ـامل( 

  ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي 
  .لتاريخ نشره 

  ه ١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣صدر برئاسة الجمهورية فى 
  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣ الموافق(

  
 عبد الفتاح السيسى



 ٢٠٢٠ سنة أغسطس ١٣فى ) أ( تابع ٣٣ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٤٠

  قرار رئيس مجهورية مصر العربية
  ٢٠٢٠ لسنة ٤٤٣رقم 

  ٢٠٠٧ لسنة ١٤٧بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 
  "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"بإنشاء جامعة خاصة باسم 

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

   ؛١٩٧٢ لسنة ٤٩تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم وعلى قانون 
 ٢٠٠٩ لـسنة    ١٢وعلى قانون الجامعات الخاصة واألهلية الصادر بالقانون رقم         

  والئحته التنفيذية ؛
 بإنشاء جامعة خاصة باسـم      ٢٠٠٧ لسنة   ١٤٧وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم      

  ؛" جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا"
  لس الجامعات الخاصة واألهلية ؛وعلى موافقة مج

   ؛على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمىو
  وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

  :قـــرر 
  )ادة األوىل ـامل ( 

من قـرار  " ٧" الواردة بالمادة الثالثة بند    الصحية التطبيقية يعدل مسمى كلية العلوم     
   :ليه وذلك على النحو التالى المشار إ٢٠٠٧ لسنة ١٤٧رئيس الجمهورية رقم 

 . كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية -٧
   )الثانيةادة ـامل( 

  .ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  ه١٤٤١ ذى الحجة سنة ٢٣هورية فى صدر برئاسة الجم

  ).م٢٠٢٠س سنة ـ أغسط١٣الموافق (
  د الفتاح السيسىعب

  

  ١٣٠٩ - ١٨/٨/٢٠٢٠ - ٢٥١٣٦/٢٠٢٠ الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية ٦٥/٢٠٢٠رقم اإليداع بدار الكتب 




