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بيان المحتويات
إجنازات قطاع التعليم العالي
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إجنازات حتققت

فى الفرتة ( 2018/1/1حىت )2018/12/31
مقارنة بعام 2017
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إجنازات يف جمال إتاحة خدمات التعليم العايل:
 -1إنشاء جامعات وفروع جامعات وكليات حكومية:


زاد عدد الجامعات الحكومية من  24جامعة عام  2017إلى  26جامعة ،وذلك بإنشاء جامعتين
حكوميتين جديدتين بتكلفة استثمارية قدرها  500مليون جنيه ،وهما:
-

جامعة الوادي الجديد التي أنشئت على أساس نواة من فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد،
وذك بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم لسنة .2018

-

جامعة مطروح التي أنشئت على أساس نواة من فرع جامعة اإلسكندرية بمطروح ،وذلك بموجب قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم لسنة .2018



زاد عدد كليات الجامعات الحكومية من  465كلية عام  2017إلى  484كلية عام  ،2018بواقع  19كلية بنسبة زيادة
قدرها  % 4باستثمارات قدرها  2.8مليار جنيه .



زاد عدد البرامج الجديدة بالجامعات الحكومية من  171برنام ًجا عام  2017إلى  188عام  2018بواقع  17برنام ًجا
وبنسبة زيادة قدرها .% 9
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 -2إنشاء جامعات خاصة وأهلية ومعاهد خاصة


لم تطرأ أية زيادة على عدد الجامعات الخاصة واألهلية التي بقيت عند  26جامعة ،ورغم ذلك فقد وافق مجلس الوزراء
مؤخرا على إنشاء جامعتي ميريت وسفنكس لتضافا إلى عدد آخر من الجامعات الخاصة التي حصلت على كافة
ً
الموافقات وفي انتظار صدور القرارات الجمهورية بإنشائها ،وعددها ( )3جامعة باستثمارات غير مباشرة قدرها 2
مليار جنيه .



زاد عدد كليات الجامعات الخاصة من  136كلية إلى  144كلية بواقع  8كلية باستثمارات غير مباشرة قدرها 1.2
مليار.



زاد عدد برامج التوأمة الموقعة بين الجامعات الخاصة واألهلية وبين جامعات أجنبية مرموقة من  64اتفاقًا إلى 70
اتفا ًقا بواقع  6اتفاقية .



زاد عدد المعاهد العالية الخاصة من  162معهدًا عام  2017إلى  166معهدًا عام  2018بواقع  4معاهد .
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 -3تطور البنية األساسية للتعليم الفني:
افتتاح الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية:








بتاريخ  21يونيو  2018تم افتتاح الكلية المصرية الصينية
التكنولوجية بجامعة قناة السويس ،وهي تضم  7مبانى كبرى تم
االنتهاء من  3مبانى منها وهى المبنى التعليمي 1والمبنى
التعليمي ،2ومبنى الورش كمرحلة أولى ،وهناك مبنيين تحت
اإلنشاء كمرحلة ثانية ،ومبنيين سيتم بدأ الحفر فيهما قريبا.
تهدف الدراسة في الكلية إلى تخريج كوادر تقنية متميزة ومدربة
على أحدث التطبيقات التكنولوجية لسد حاجة المشروعات العمالقة
في منطقة القناة وسيناء ،حيث تم تأسيسها كنموذج فريد لكلية
تقنية على مستوى الجامعات المصرية.
تعتمد الدراسة بالكلية على نظام الفصل الدراسى ،كما تبلغ نسبة
الساعات العملية التى يدرسها الطالب  %60والمقررات النظرية
 %40من إجمالى عدد الساعات الكلية لكل برنامج ،وتبدأ
الدراسة بها هذا العام في ثالثة أقسام في تكنولوجيا االتصاالت
وقسم تكنولوجيا االلكترونيات وقسم تكنولوجيا الميكاترونك
وتمنح جامعة قناة السويس درجة البكالوريوس التقنى فى أحد
التخصصات العلمية.
تستقبل الكلية هذا العام  90طال ًبا من الحاصلين على الثانوية
العامة علمي بقسمي الرياضة والعلوم ،بشرط حصول الطالب
على نسبة ال تقل عن  % 85فى كل من اللغة الالانجليزية
والرياضيات في امتحان الثانوية العامة ،مع اجتياز اختبارات
القبول والقدرات والمقابالت الشخصية المؤهله لاللتحاق بالكلية

مشروع إنشاء ( )8جامعات تكنولوجية جديدة:


تم إعداد مشروع قانون بإنشاء الجامعات التكنولوجية يتضمن
وجود  8جامعات تكنولوجية ،وقد وافق عليه مجلس الوزراء
وجار مناقشته بمجلس النواب.
وراجعه مجلس الدولة،
ٍ



المشروع سيفيد التعليم الفنى من خريجى نظام الـ 3سنوات،
موضحا أن هناك  45معهد وكلية تكنولوجية فى المنظومة
التعليمية ،ويتضمن إنشاء مجلس أعلى للجامعات التكنولوجية،
والهدف منه هو طالب المعاهد والتعليم الفني وذلك ليفتح
مسارات جديدة أمامهم في مصر وتشجيع طالب الثانوية العامة
على االلتحاق بالجامعات التكنولوجية بدالً من التكدس في أقسام
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االنتساب بالكليات النظرية.
وفقًا للقانون سيُتاح مسار أمام طالب الدبلومات الفنية نظام  3سنوات
وطالب الثانوية العامة للدراسة بالجامعات التكنولوجية مدة عامين
للحصول على الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا ،مع إمكان
استكمال الدراسة للحصول على بكالوريوس التكنولوجيا المهني
والماجستير والدكتوراه.
تكلف المشروع  290مليون جنيه ،وارد منه مبلغ  200مليون جنيه
(ق م).
تاريخ بدء المشروع  2018/3/10وتاريخ النهو .2019/6/30
موقف التنفيذ الراهن كليةالقاهرةالجديدة:
 إنشاءمبنى جديدإدارى تعليمى ) بدروم  +أرضى  +أول  +ثانى ( على مساحةقدرها  2032م2ويشمل) إدارةالجامعة
مدرجات الكلية معامل وفصول دراسية (.
 إستكمال أعمال الموقع العام وتشمل) الطرق والمشايات خزانات الحريق اإلضاءة – الزراعات(.
 نسبة التنفيذ .%22
موقف التنفيذ الراهن بكلية قويسنا :





إنشاء مبنى تعليمى) أرضى  2 +دورمتكرر( ويشتمل على)قاعات تدريس
معامل – صاالت رسم مكتبة)مبساحة 3394م2
إنشاء مبنى ورش دور أرضى يشتمل على  3ورش و 3خمازن مبساحة  312م2
إنشاء3مالعب جديدة.
أعمال رفع كفاءةاملوقع العام تشمل على) بردورات  -بالط – أرصفة -مناطق
خضراء – طرق -أعمدة إنارة -رفع القدرة الكهربائية بإضافة حمول0.5ميجا)

 نسبة التنفيذ .%44



موقف التنفيذ الراهن بكلية بنى سويف: -


مت التصديق على إزالة املبنى القائم ودراسة استغالل كامل قطعة األرض يف
إنشاء مبنى جديد للكلية ذو تصميم معماري وفراغات تتوافق مع الغرض من
إنشاء املبنى.

 نسبة التنفيذ (إعداد دراسة).
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 -4تطور أعداد الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين:





زاد عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بمؤسسات التعليم العالي الوطنية من 119الف
عضوا ً عام  2017إلى  122الف عام  2018بواقع  3االف وبنسبة زيادة قدرها0.3
.%
زاد عدد الطالب المقيدين بالمرحلة الجامعية األولى بمؤسسات التعليم العالي الوطنية من
 2.7مليون طالب عام  2017إلى  2.8مليون طالب بواقع  100الف طالب/طالبة وبنسبة
زيادة قدرها .% 4
زاد عدد الطالب الوافدين المقيدين بمؤسسات التعليم العالي الوطنية (مرحلة أولى – دراسات عليا) من  70525طال ًبا
عام  2017إلى  72000عام  2018بواقع  2000طالب وطالبة بنسبة زيادة .%2.8
زاد عدد المقيدين بمرحلة الدراسات العليا من  219763طال ًبا عام  2017إلى  220الف تقريبا طال ًبا بواقع 1000
طالب بنسبة زيادة % 0.8

 -5تطور المستشفيات الجامعية:









زاد عدد المستشفيات الجامعية من  106مستشفيات عام  2017إلى  110مستشفيات عام
 2018بواقع  4مستشفيات بنسبة  ،%3وبتكلفة قدرها  1.7مليار جنيه.
زادت موازنة المستشفيات من  9.9مليار جنيه عام  2017إلى  11.4مليار جنيه عام
 2018بواقع  1.7مليار جنيه بنسبة .%18
ت ُؤدى بالمستشفيات الجامعية  60ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة سنو ًيا.
تسهم المستشفيات الجامعية بنسبة  %69من الخدمات الطبية بجمهورية مصر العربية،
وبنسبة  %75من الخدمات الطبية الدقيقة والمتقدمة ،وتم فيها إنجاز  40ألف شهادة
جامعية عليا ،فضالً عن آالف األبحاث العلمية سنويًا.
صدر في العام  2018القانون رقم  19لسنة  2018بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات
الجامعية.
تم إجراء االختبار المعرفي الموحد لطالب كليات الطب لقياس مستواهم المعرفي ،وكان ذلك
وجار اتخاذ بعض الخطوات
في عدد ( )5كليات باإلضافة لكلية الطب بالقوات المسلحة،
ٍ
واإلجراءات الالزمة لتعميم هذا االختبار على كافة التخصصات بكافة الجامعات.
المشاركة مع وزارة الصحة والسكان في إنهاء قوائم االنتظار بنسب ال تقل عن  %9وتصل إلى  %100في بعضها.
المشاركة في المبادرة الوطنية للقضاء على فيروس سي.

 -6تطور الموازنات:




زادت موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من  35.5مليار جنيه عام  2017إلى  38.5مليار جنيه عام 2018
بواقع  3مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها .% 8.5
ً
بلغت قيمة مخصصات الجهاز اإلداري في الموازنة  1.6مليار جنيه عام  2018مقارنة بمبلغ  1.3مليار عام .2017
بلغت مخصصات الهيئات الخدمية في الموازنة  31مليار جنيه عام  2017مقارنة بمبلغ  33مليار جنيه عام .2018
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 -7تطور العمل ببعض المؤسسات األكاديمية المصرية بخبرات دولية رفيعة:
مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا:












في أبريل  2017تم عقد اجتماع برئاسة أ .د .وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور عدد من مسئولي الوزارة
والمدينة ،انتهى إلى االتفاق على تدبير الموارد المالية الالزمة
للمدينة ،كما تم التدخل لحسم النزاع الذي كان بين المدينة وبين
جامعة النيل األهلية ،وهو ما تم إنجازه بالفعل من خالل تسليم
المباني الخاصة بجامعة النيل وانتقال مدينة زويل إلى مقرها الجديد
في أواخر .2017
دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مدينة زويل منذ
اللحظة األولى ،سواء من خالل لقائه بمؤسسها الراحل الدكتور أحمد
زويل ،أو من خالل توصيته لجميع المصريين بالمشاركة في دعمها
ماديًا ،أو بتكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمساهمة في
تنفيذ المشروع ،وال سيما مع ارتفاع التكلفة ألكثر من  4مليار جنيه.
في يناير  2018افتتح السيد رئيس الجمهورية المرحلة األولى من إنشاءات مدينة زويل ،ووجه سيادته بإنجاز المرحلة
الثانية قبل  30سبتمبر  ،2018إال أن الهيئة الهندسية أصدرت
تقريرا بالموقف التنفيذي يتضمن أن نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية
ً
حتى اآلن  ،%50وأن التاريخ المنتظر للنهو هو يوم
.2018/12/31
قيمة المشروع (مرحلة أولى)  996مليون جنيه ،ومرحلة ثانية
 3.2مليار جنيه).
إجمالي الوارد للمشروع مبلغ  1340مليون جنيه كاآلتي:
 400 مليون جنيه تمويل القوات المسلحة ( 200مليون تصديق
أمانة  200 +مليون سلفة من هـ ش مالية).
 635 مليون جنيه تمويل مدينة زويل.
 195 مليون جنيه صندوق تحيا مصر.
 110 مليون جنيه تبرع من مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية.
إجمالي تعاقدات المشروع مبلغ  2744مليون جنيه ،بينما بلغ
إجمالي قيمة المنفذ على الطبيعة مبلغ  1841مليون جنيه ،وبلغ
إجمالي قيمة المبالغ المنصرفة  1244مليون جنيه.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 161
لسنة  2018بشأن مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ،متضمنًا تعديل
أسم المدينة ليصبح (مدينة زويل مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا
واالبتكار) ،وتحديد أهدافها بما يضمن اتفاق تلك األهداف مع
منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر
العربية ،وتضمنت التعديالت أيضًا استحداث مادة جديدة تنظم مسألة تعيين المدير التنفيذي للمدينة ،والذى يصدر قرار
بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح مجلس أمناء المدينة ،كما شملت التعديالت على القانون إعادة
تشكيل مجلس أمناء المدينة من جديد.
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إجنازات يف جمال الستعداد للعام اجلديد وتنسيق الطالب:
 -1خدمات مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد:





انتهاء أعمال التنسيق لنحو  750ألف طالب من حاملي الشهادة الثانوية
العامة والشهادات المعادلة والدبولومات الفنية.
االنتهاء من اعداد قوائم قبول الطالب الجدد.
القيام بأعمال التحويالت وإعالن قوائم القبول فى األسبوع األول من
الدراسة وفق األعداد المقررة من خالل المجلس األعلى للجامعات لكل
كلية وفق الخطة التنسيقية للعام الجامعى .2019/2018
تحديث قاعدة بيانات الطالب على نظام  MISلضمان كفاءة نظام الدفع
اإللكترونى للعام الجديد.

 -2إجراءات استقبال الطالب الجدد







االنتهاء من إجراءات الكشف الطبى للطالب بالمراكز الطبيه بكليات الجامعة وكذا توقيع كشف فيرس سى بالتنسيق مع
كليات الطب مع التأكيد على تقديم العالج المجانى للطالب فى اطار خطة الدولة للمسح الطبى للكشف عن فيروس .C
عمل ندوات تعريفية وارشادية للطالب الجدد بنظام وبرامج الساعات المعتمدة ومزاياها وشروط القبول واقسام الكليات
المختلفة لمساعده الطالب فى االختيار وفق احتياج سوق العمل
تجهيز اماكن استقبال الطالب بما يقلل من مظاهر التكدس
توزيع دليل طالبى لكل كلية يتضمن جميع الخدمات التى تقدمها الكلية لطالبها
استجابة الجامعات لمبادرة رئيس الجمهورية بتفعيل أنشطة ذوى االحتياجات الخاصة والتسهيالت الخاصة بهم لتذليل
الصعوبات الخاصه بهم وتسهيل العملية التعليمية لهم باعتبارهم جزء ال يتجزء من النسيج الطالبى الجامعى
عمل رحالت داخل كل كلية بواسطة الطالب القدامى للطالب الجدد لتعريف الطالب بأماكن المحاضرات وقاعات الدرس
والمعامل والوحدات المختلفة بالكلية .

 -3زيادة الرسوم مقابل الخدمات الجامعية:



في إطار تعظيم الموارد الذاتية لل جامعات المصرية ،فقد تم إعداد دراسة متكاملة لزيادة الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل
اعتبارا من العام الجامعي .2019/2018
أداء بعض الخدمات الجامعية ،وذلك
ً
تستهدف الدراسية التي بدأ تطبيقها هذا العام زيادة الرسوم مقابل الخدمات المؤداة لطالب المرحلة الجامعية األولى
والدراسات العليا والمعاهد الحكومية ،وزيادة مقابل خدمات اإلقامة بالمدن الجامعية ،وهو ما سوف يسهم في توفير نحو
 800مليون جنيه يتم توجيه جانب منها لتعظيم موارد الجامعات ،والباقي يتم توريده إلى الخزانة العامة للدولة.

 -4التحصيل اإللكتروني للرسوم والمصروفات الدراسية:


في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالى في مختلف المؤسسات ،قام عدد من الجامعات
المصرية باالتفاق مع شركة ( )E-Financeلتحصيل الرسوم والمصروفات الدراسية مقابل الخدمات الجامعية المختلفة
إلكترونيًا،ونشر ثقافة استخدام بطاقات الدفع عن طريق التحصيل اإللكتروني باستخدام طرق الدفع اإللكترونية الحديثة.
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 -5تنظيم مسابقة أفضل جامعة مصرية:




كان المؤتمر الدوري السادس للشباب الذي استضافت جامعة القاهرة العريقة فعالياته خالل يومي  ،28و 29يوليو
 2018فرصة طيبة للقاء القيادة السياسية بمسؤولي منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والوقوف على أهم التحديات
التي تواجه هذه المنظومة وكيفية التغلب عليها ..وكان من أهم ما نال استحسان السيد رئيس الجمهورية الشكل الجمالي
المميز الذي ظهرت عليه جامعة القاهرة ،والتطور الملحوظ في كافة مكونات العملية التعليمية بها ،وهو ما حدا بسيادته
إلى تكليف الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي بتنظيم مسابقة
الختيار أفضل جامعة مصرية ،وف ًقا لعدد من المعايير التي تكفل
وصولها إلى مثل هذا الشكل الجمالي المميز والمستوى التعليمي
والبحث والتدريبي المنشود ..مع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل
من مجلس الوزراء ،ووزارة التعليم العالي ،وهيئة الرقابة اإلدارية،
والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،وذلك بهدف تقييم الجامعات
المشاركة وتحكيم المسابقة ،على أن يكون ذلك كله قبل خمسة عشر
يو ًما من بدء الدراسة في العام الدراسي الجديد  ،2019/2018بما
يكفل توفير المناخ المناسب للطالب لبدء عام دراسي أكثر نجا ًحا.
وبمجرد صدور هذا التكليف عملت الوزارة والجامعات على تنفيذه ،حيث عقد المجلس األعلى للجامعات جلسة طارئة تم
مناقشة هذا التكليف وغيره من تكليفات السيد رئيس الجمهورية خالل مؤتمر الشباب،
وبنهاية مناقشة هذا التكليف قرر المجلس الموافقة على البدء في تنظيم المسابقة ،وتم
بالفعل تشكيل لجنة التقييم والحكم للمسابقة التي تضم ممثلين عن كل من (مجلس
الوزراء – وزارة التعليم العالي – هيئة الرقابة اإلدارية – الهيئة الهندسية للقوات
المسلحة) ،كما تم وضع عدد من المعايير االسترشادية للتقييم والمفاضلة بين الجامعات
المتقدمة ،والتي تراعي مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية
والمجتمعية ،في إطار عدد من المحددات العامة هي:








جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش وغيرها من أماكن
التدريب الستقبال طالب الجامعة وتوفير مناخ مناسب لهم للدراسة والتدريب والبحث.
الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة ،ويشمل :المساحات الخضراء ،والتنظيم والنظام في الدخول والخروج.
المستوى األكاديمي للجامعة.
مدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية
نفقاتها وتحسين مختلف جوانب العملية التعليمية
والبحثية والتدريبية بها.
العمل على إشراك الطالب في تنفيذ المظهر
الجمالي للجامعة ونظافتها ،وتحقيق االنضباط
المطلوب.

قامت اللجنة بعدد من الزيارات للجامعات
المشاركة ،وبالفعل انتهت المسابقة بحصول ثالث
جامعات على المراكز الثالث األولى ،وهي
جامعات (كفر الشيخ – أسيوط – المنصورة)،
وتم تكريم الجامعات الفائزة خالل منتدى شباب
العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من  6-3نوفمبر .2018
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إجنازات يف جمال التطوير واجلودة واحلوكمة:

 -1ضبط التشريعات الحاكمة للمنظومة:
















صدور قانون وكالة الفضاء المصرية ،وتعديل قانون مدينة زويل.
صدور قانون حوافز العلوم وتكنولوجيا االبتكار فى إبريل .2018
موافقة مجلس الوزراء على قانون صندوق رعاية المبتكرين واحالته لمجلس النواب.
اكتمال مراجعة قانون إنشاء هيئة العلوم والتكنولوجيا من قطاع التشريع بوزارة العدل.
اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل.
اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل البحوث.
اإلنتهاء من تعديل بعض أحكام قانون البعثات.
اإلنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للجامعات الخاصة واألهلية.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس وصندوق رعاية العاملين.
تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.
صدور القانون رقم  119لسنة  2018بتنظيم عمل المستشفيات الجامعية.
صدور قانون البحوث الطبية اإلكلينيكية.
صدور القانون رقم  162لسنة  2018بشأن إنشاء فروع الجامعات األجنبية بجمهورية مصر العربية.

 -2الجودة واالعتماد والتنافسية:


زاد عدد الكليات الحاصلة على شهادة االعتماد األكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من  87كلية
عام  2017إلى  98كلية عام  2018بواقع  11كلية وبنسبة زيادة قدرها .% 12.6
بلغ عدد األبحاث المصرية المنشورة دوليًا  18086بحثًا عام  ،2018تحتل بها المركز  35عالميًا ،مقابل احتاللها
المركز  36عالميًا عام .2017




حتى عام  ،2017كانت جامعة القاهرة هي الوحيدة المدرجة في تصنيف جامعات شنغهاي الصيني.
في عام  ،2017تم إدراج أربع جامعات مصرية في تصنيف
ليدن الهولندي ،كما تم أيضًا إدراج ثماني جامعات مصرية في
تصنيف  Times Higher Educationالبريطاني في BRICS
،& Emerging Economics
في عام  2018أصبح عدد الجامعات ثالثة بعد إدراج جامعتي
اإلسكندرية وعين شمس لهذا التصنيف المرموق ،كما تم أيضًا
إدراج عشر جامعات مصرية في تصنيف Times Higher
 Educationالبريطاني مقارنة بسبع جامعات في عام .2017
في عام  2018أيضًا تم إدراج  20جامعة مصرية في تصنيف
 QSالبريطاني ،وإدراج  11جامعة مصرية في تصنيف  US Newsاألمريكي ،فضالً عن إدراج  6جامعة مصرية في
تصنيف  Ranking Web of Universitiesاألسباني.
تم ادراج  20جامعة فى التايميز البريطانى Times Higher Education



 -3المكانة اإلقليمية والدولية للجامعات ومراكز البحوث المصرية:
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 -4تغييرات واسعة في تشكيل لجان القطاعات بالمجلس األعلى للجامعات:






مؤخرا إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط
في إطار العمل على إحداث تطور نوعي في منظومة التعليم الجامعي والعالي تم
ً
للتعليم الجامعي بالمجلس األعلى للجامعات البالغ عددها  25لجنة وبلغت نسبة التغيير في تشكيل اللجان  % 50في
أسماء رؤساء اللجان ،كما بلغت نسبة التغيير في أسماء أمناء اللجان  %75وفي أسماء أعضاء اللجان من أساتذة
الجامعات والخبراء إلي %. 80
استهدف التغيير في المقام األول ضخ دماء جديدة في هذه اللجان تحمل أفكارا مختلفة وتقوم بمتابعة تنفيذ ما سبق وأن
قررته اللجان السابقة بتشكيلها القديم وبلورة أفضل الرؤي واألفكار في مجال التعليم الجامعي تمشيا مع سياسة الدولة
لمواكبة المناهج العالمية في الدول المتقدمة والعمل علي إعادة االعتراف بشهادات الجامعات المصرية بمختلف كلياتها
في أي مكان في العالم مثلما كان األمر كذلك في الفترات الماضية ،والعمل علي زيادة نسبة الطالب الوافدين بالجامعات
خاصة بعد أن أصبح إحدي أدوات تصنيف الجامعات علي المستوي العالمي باإلضافة إلي كونه يمثل موردا هاما من
موارد الدولة من العملة الصعبة ،كما يساهم في أن تكون مصر من الدول التي تساعد في تعليم أبناء الدول الشقيقة أو
األفريقية والذي يمثل بعدا هاما لألمن القومي المصري ،ويساهم في أن يكون هؤالء الطالب الوافدين بمثابة سفراء
لمصر في مختلف هذه الدول.
فضالً عن إعادة التشكيل ،فقد تمت إضافة مهام جديدة للجان القطاع هذه حتي نعمل علي إعداد خريجين مالئمين لسوق
العمل من ناحية ،وأن يكونوا علي المستوي المطلوب لذلك سواء بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في مصر أو
الدول العربية وكذلك االفريقية أيضا ومن بين هذه المهام الجديدة التي ستقوم بها لجان القطاع الجديدة المختلفة كل في
تخصصه هو مراجعة جميع المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد ،وتطويرها ،مع ربطها باحتياجات سوق العمل
التي تتماشي مع خطط الدولة للتطوير قصيرة وطويلة األجل ،عمل خرائط للتخصصات المتاحة في الكليات المختلفة في
جميع الجامعات الحكومية والخاصة مع دراسة مدي الحاجة إلنشاء أو تكرار هذه التخصصات في جامعات جديدة،
واقتراح البرامج الجديدة المطلوبة مع مراعاة توضيح التوزيع الجغرافي الذي يؤدي إلي االستفادة القصوي المكانية
والزمانية المطلوبة ،ومراجعة وتطوير لوائح الدراسات العليا في ضوء المتغيرات العالمية ،ووضع األطر المرجعية لنظم
وبرامج ومناهج التعليم الجامعي والعالي وأسس تطوير خطط الدراسة في المرحلة الجامعية األولي والدراسات العليا في
ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمي العالمي ،ووضع المعايير والشروط األساسية للترخيص وإبداء الرأي في إنشاء
الكليات واألقسام وال شعب والتخصصات العلمية الجديدة وربطها بسوق العمل واالحتياجات المجتمعية ،والتي تنبثق من
االستراتيجية العامة للتعليم العالي والتعليم قبل الجامعي ،وخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة ،واالحتياجات
المجتمعية لإلقليم والمحافظة التي يتم اإلنشاء فيها ،ووضع األطر المرجعية والعمل علي تطوير لوائح الكليات والمعاهد
وتشجيع البرامج البينية والمشتركة ،وكذلك وضع معايير وقواعد حاكمة ومؤشرات قياس لمتابعة وتقييم أداء الكليات
والمعاهد وأيضا وضع معايير وإجراءات المعادلة واالعتراف بالدرجات العلمية الممنوحة من خارج الجامعات والمعاهد
الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ،وتقييم أداء المؤسسات العلمية (الكليات والمعاهد واألكاديميات) الراغبة في معادلة
الدرجات العلمية أو تجديد المعادلة ،وأيضا وضع وتحديث سياسات القبول وأعداد الطالب المقبولين بكليات ومعاهد
القطاع بالجامعات والمعاهد المصرية في ضوء مؤشرات التنمية ومتطلبات سوق العمل ،وتقديم مقترحات جديدة
والمشاركة في تحديث معايير تشكيل ونظام عمل اللجان العلمية الدائمة لفحص اإلنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف
األساتذة واألساتذة المساعدين واعتماد التخصصات العلمية للجان العلمية ،مع وضع أطر حاكمة تتيح الشفافية والعدالة
في الترقيات ،والمساهمة في تطوير المعايير القياسية األكاديمية لجودة التعليم العالي لتتواكب والمتطلبات العالمية لتعليم
وتعلم عصري ،وذلك بالتعاون مع هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد ،وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المقترحة
لتطوير التع ليم الجامعي والعالي ،ووضع استراتيجية موحدة واضحة للقطاع تناقش القضايا البحثية ذات األولوية التي
تتماشي مع خطة الدولة للتنمية مع اقتراح آليات لربطها مع قواعد جديدة للترقيات.
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إجنازات يف جمال الربط بني البحث العلمي والصناعة:
مبادرة إندماج بهندسة عين شمس:


فى  2018/5/13تم إطالق مبادرة كلية الهندسة بجامعة عين شمس «اندماج» ( ،)FUSIONللشراكة بين التعليم
الهندسى والبحث العلمى ،تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ،التي تستهدف تطوير الصناعة المصرية ،وتأهيل جيل
جديد من الخرجين المبدعين ورواد األعمال لدفع عجلة االقتصاد المصرى.



إطالق كلية هندسة عين شمس أول شركة فى هذا المجال ستفتح مجال كبير للبحث العلمى وتطوير الصناعة ،حيث كنا
نفتقد ثقة رجال الصناعة فى البحث العلمي» ،داعيا قطاع السيارات لالستفادة من معامل تطوير السيارات بالكلية ،مؤكدا
أن المعادلة موجودة ويبقى مشاركة الصناع.
أ ن وجود شراكة حقيقية بين الجامعة والصناعة والحكومة سيسهم فى دفع الصناعة الوطنية وسيحقق الربط المطلوب
بين الجامعة والمصنع ،خاصة وأن الظروف مهيئة النطالق الصناعة في الفترة المقبلة.
كما تهدف المبادرة إليجاد شراكة حقيقية بين المجتمع األكاديمي ومتطلبات الصناعة الوطنية للمساهمة فى تطوير المنتج
المحلى وزيادة قدرته التنافسية لتلبية إحتياجات السوق داخليا لمنتاجات ذات جودة مميزة والنفاذ لألسواق الخارجية.




إنشاء  12حاضنات تكنولوجية بالجامعات المصرية:


في إطار توجه الوزارة نحو إنشاء حاضنة تكنولوجية داخل كل جامعة المصرية ،تعتزم الوزارة إنشاء  12شركات
حاضنة داخل الجامعات المصرية ،وذلك بالتعاون مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى تمويل
المشروع بهدف نشر فكر ريادة األعمال داخل الجامعات.
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إنشاء مراكز لريادة األعمال بالجامعات:







ربط الجامعات ومراكز البحوث بالقطاعين الصناعي والخدمي ،وتوفير متطلباتهما من الكفاءات البشرية واحتياجاتهما
من البرامج والخدمات والتطبيقات البحثية (البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية – الحاضنة التكنولوجية (انطالق)–
بروتوكوالت التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات الصناعة واألعمال).
قيا م الوزارة ممثلة في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بإنشاء عدد من مراكز ريادة األعمال بالجامعات ،وذلك
بالتعاون مع كل من وزارة االستثمار والتعاون الدولي ،ووزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري ،وهيئة
المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،بهدف تأهيل الشباب المصري للعمل الحر وتطوير الصناعات
المحلية وربط الدراسة بسوق العمل المحلية والدولية.
قيام الوزارة وجامعة القاهرة في ديسمبر  2017بتوقيعبروتوكول تعاون مع كل من وزارة التخطيط والمتابعة واالصالح
اإلدارى ،ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،ووزارة التجارة والصناعة ،بروتوكول تعاون بخصوص ريادة األعمال
على مستوى المدارس والجامعات ،وإطالق مبادرة رواد  2030لتنفيذ برنامج الماجستير المهنى لريادة األعمال
بالتعاون بين جامعة كامبريدج ،وكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ،بهدف نشر ثقافة العمل الحر بين
الشباب ودعم المبادرات الوطنية والمساهمه فى إنشاء قطاع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر للحد من البطالة
وخلق فرص عمل وإكساب الطالب المهارات التى تمكنهم من ذلك ،فضالً عن دعم عملية التنمية الخاصة بإنشاء
الحاضنات وفقا لألطر العالمية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بها.
التوجيه ،خالل اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  ،2018/7/21بإنشاء  15إدارة لريادة األعمال تتبع
المجلس ،تكون مهمتهاالتنسيق بين مراكز ريادة األعمال ودعم االبتكار بالجامعات ،لتأهيل المجتمع لريادة األعمال ونشر
الوعى بها لخدمة الجامعات والمناطق المحيطة بها بالتعاون مع الوزارات المعنية.

هواوي تطلق برنام ًجا تدريبيًا طمو ًحا لطالب االتصاالت والمعلومات بجامعات مصر:







بتاريخ  21نوفمبر  2018شهد د .خالد عبد الغفار
وزير التعليم العالي والبحق العلمي مراسم إطالق
برنامج شركة هواوي مصر لبناء القدرات و تأهيل
الطالب والكوادر الجامعية في مجال تكنولوجيا
المعلومات ،وذلك بحضور عدد من المسؤولين
المصريين والصينيين.
أكد الوزير خالل إطالق البرنامج أنه يأتي اتساقا مع
توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في
اجتماعه األخير مع السيد جو بينغ الرئيس التنفيذي
لشركة هواوى في مارس  ،2018في تحفيز
الشركة على االستمرار في نقل التقنيات المتقدمة
ألجل تطوير وتأهيل الشباب باعتباره من أهم القوي
المحركة لتحقيق التنمية االقتصادية ،حيث يهدف برنامج بناء القدرات إلى المساعدة في صقل المواهب المحلية ورعاية
وانتقاء المواهب الشابة ذوى المهارات القابلة للتوظيف بالتعاون مع الجامعات ونقل الخبرات إلى أصحاب هذه المواهب
وأخيرا ً المساهمة في ربط التعليم األكاديمي باحتياجات سوق قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والذي يتطور
بسرعة كبيرة مما يؤدي إلى تعزيز التنمية ودفع التطور االقتصادي واالجتماعي المستدام على المدى الطويل.
البرنامج يتكون من ثالث مراحل على مدار عام  ،حيث تبدأ المرحلة األولى في الخامس عشر من نوفمبر  2018حتي
الخامس عشر من فبراير  ، 2019وتهدف إلى إتاحة التدريب التقني عبر االنترنت لـ 10آالف شاب من طالب جامعات
مصر من كليات االتصاالت و الحاسبات ونظم المعلومات الختيار أفضل  300طالب وطالبة ،بينما يتم في المرحلة الثانية
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تقديم منح لعدد من الطالب المتميزين لدخول امتحانات هواوى  HCNAوربط الحاصلين على هذه الشهادات االحترافية
بأقسام الموارد البشرية لشركة هواوي وشركائها المحليين
النتقاء المتميزين للحصول على فرص تدريبية و توظيفية ،بينما
في المرحلة الثالثة يتم توجيه وإرشاد الطالب والمتدربين األكثر
تميزا ً للحصول على منح للحصول على أعلى الشهادات االحترافية
في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل شهادتي .HCIE- HCNP
كان د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد
استقبل في  20أكتوبر  2018السيد تيري ليو الرئيس التنفيذي
لشركة هواوي الصينية بمصر؛ لبحث آليات التعاون مع الشركة
في مجال التدريب الوظيفي للطالب ،وكذا التحول الرقمي
بالجامعات المصرية ،حيث بحث الجانبان برنامج الشركة لتدريب
الكوادر الجامعية وربطها بمتطلبات سوق العمل؛ بهدف إتاحة
فرص تدريب على أحدث التقنيات العالمية في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ألكثر من  1000طالب من 25
جامعة مختلفة.
وفي  3ديسمبر  2018استقبل د .خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لنائب رئيس شركة هواوي
الصينية مارك شو ،والوفد المرافق له ،لبحث آليات التعاون مع الشركة في مجال تدريب وتأهيل الطالب والتحول الرقمي
بالجامعات المصرية ،حيث أكد الوزير على حرص القيادة السياسية في مصر على تدريب الشباب المصري وتأهيله
لسوق العمل ،من خالل تزويده بالمهارات الالزمة من التطبيقات اإللكترونية ،وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع
الشركة في العديد من المجاالت ،خاصة في مجال تدريب الطالب
والباحثين المصريين في مختلف تخصصات وفروع التكنولوجيا
الحديثة ،فضال عن تعزيز التحول الرقمي بالجامعات المصرية،
مشيرا إلى التعاون المثمر والناجح بين الوزارة والشركة ،ومشيدًا
ً
مؤخرا لبناء قدرات طالب الجامعات
الشركة
أطلقته
الذي
بالبرنامج
ً
في مجال تكنولوجيا المعلومات ،موض ًحا أن هذا البرنامج يأتي
تطبي ًقا عمليًّا إلستراتيجية الوزارة الهادفة إلى ربط التعليم الجامعي
بالصناعة ،وإكساب طالب الجامعات المهارات التي يحتاجها سوق
العمل ،داعيًا الطالب إلى المشاركة في مثل هذه البرامج المتميزة
لتحسين مهاراتهم.

إنشاء وحدة للشئون البيئية بكل جامعة:




في إطار االستعداد للعام الجامعي  2019/2018أقر المجلس األعلى للجامعات إنشاء وحدة للشئون البيئية بكل جامعة،
تستهدف في المقام األول رصد مختلف المشكالت والتحديات البيئية التي تواجهها الجامعة في المجتمع المحيط ،وتقديم
الحلول الالزمة لها من خالل الكوادر الجامعية المتخصصة ..وقد أسفرت جهود هذه الوحدات عن إنجازات متنوعة في
مجال تنمية وحماية البيئة استفاد منها المحيط الجغرافي والمجتمعي للجامعات.
يأتي إنشاء تلك الوحدات انطال ًقا من المفاهيم الدولية الحديثة في مجال التنمية والتي تمثل حماية البيئة فيها أحد أهم
المحاور المركزية لتحقيق التنمية المستدامة ،وتنفيذًا لسياسة الوزارة والجامعات في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بالجامعات المصرية.
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إجنازات يف جمال العالقات الثقافية والتعاون الدويل:
 -1تعاون مثمر في المحيط األفريقي:
إجراءات عامة تتعلق بمحيط مصر األفريقي:








فى ضوء سعى مصر للعودة إلى مكانتها اإلقليمية على المستوى اإلفريقى قدمت الدولة عدد  1900منحة ألبناء القارة
اإلفريقية بتكلفة بحوالى  17مليون دوالر سنوياً.
وجار زيادتها إلى جانب أن المراكز البحثية تسخر كافة
يوجد في مصر حاليا  1100طالب أفريقى يدرسون بمنح في مصر
ٍ
إمكانياتها للتواصل مع الباحثين األفارقة لتنظيم المشروعات البحثية المشتركة خاصة فى مجاالت الصحة والطاقة والزراعة
والمياه.
بلغ إجمالى المنح المقدمة سنويا لدول اإلفريقية عدد  644منحة للمرحلة الجامعية األولى منها  409مخصصة لدول حوض
النيل وعدد  167للدراسات العليا منها  131منحة مخصصة لدول حوض النيل ،وبلغت نسب التنفيذ منها خالل العام الجامعى
الحالى  %59للمرحلة الجامعية %78 ،لمرحلة الدراسات العليا باإلضافة إلى  40منحة لدراسة اللغة العربية ( لم يتم طلبها)
تم عقد لقاءات مع السادة الوزراء المسئولين عن التعليم والبحث العلمى المشاركين فى المنتدى االفريقى الثالث للعلوم
والتكنولوجيا واالبتكار المزمع عقده يوم  10فبراير  2018وحثهم على االستفادة الكاملة من المنح المقدمة لدولهم ،وقد
أصدر المنتدى في جلسته الختامية عددًا من التوصيات الهادفة إلى تطوير التعاون والعمل األفريقي المشترك في مجاالت
البحث العلمي والتكنولوجيا واالبتكار ،وتوفير الرعاية الالزمة للمبدعين وأصحاب المواهب وإيجاد مصادر مستدامة لتمويل
البحوث العلمية وتطبيقاتها ،وإيالء مزيد من االهتمام للقياس والتقويم في حقل التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا ،فضالً عن
تبادل الخبرات والتجارب بين دول القارة وإنشاء مراكز للتميز واالبتكار.
تم عقد اجتماع مع ممثلي سفارات عدد ( )12من الدول األفريقية الناطقة باللغة االنجليزية بهدف الوقوف علي المعوقات التي
تواجه الطالب الوافدين من هذه الدول للدراسة بجمهورية مصر العربية وبحث حلول هذه المعوقات فضال عن سبل زيادة
أعداد الطالب الوافدين هذه الدول.

المشاركة نيابة عن السيد رئيس الجمهورية في القمة األولى غير العادية لمجموعة العشرة ( )C10للتعليم
والعلوم والتكنولوجيا على مستوى رؤساء الدول اإلفريقية:






أناب السيد الرئيس /عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية السيد الدكتور /خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ،للمشاركة في فعاليات القمة األولى غير العادية لمجموعة العشرة ( )C10المعنية بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا على
مستوى رؤساء الدول اإلفريقية ،وهي تضم مصر ،وتونس،
وتشاد ،والجابون ،والسنغال ،وسيراليون ،وكينيا ،وموريشيوس،
وناميبيا ،وماالوى ،وقد أقيمت القمة بمدينة ليلونغوي عاصمة
جمهورية ماالوى يومي  ،2و 3نوفمبر  ،2018برعاية منظمة
الوحدة اإلفريقية ،وممثلي االتحادات اإلفريقية الداعمة للعلوم
والتكنولوجيا كمنظمة الجامعات اإلفريقية ،واألكاديمية األفريقية
للعلوم ،والبنك اإلفريقي للتنمية.
ألقى د.خالد عبد الغفّار كلمة مصر التى تناولت رؤية مصر في
النهوض بالتعليم والبحث العلمى ،وسبل التعاون مع األشقاء
األفارقة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا واالبتكار.
فى ختام فعاليات القمة تم االتفاق على وضع خطة تتبنى إنشاء
مؤسسة فكرية للخبرات اإلفريقية لدعم قمة  c10تقوم على عدة
محاور هى :االستثمار فى التعليم والعلوم والتكنولوجيا ،والترويج للتعليم فى إفريقيا ،وإشراك القطاع الخاص.
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 -2التعاون مع منظمة اليونسكو:
المشاركة في المجلس التنفيذي لليونسكو في دورته :204











رأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس اللجنة الوطنية لليونسكو وفد مصر المشارك في
فعاليات الدورة  204للمجلس التنفيذي لليونسكو التي انعقدت في أبريل  ،2018حيث ألقى كلمة مصر أمام الدورة ،بحضور
لى بيونج هان رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو ،وأودرى أزوالى المدير العام للمنظمة ،وبمشاركة العديد من سفراء وممثلى
الدول األعضاء فى المنظمة.
أكد الوزير فى كلمته أن منظمة اليونسكو تواجه تحديات جسام تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للحفاظ
على القيم والمبادىء الدولية التى قامت عليها ،معربًا عن ثقته فى أن تظل منارة للتربية والثقافة والعلوم وإعالء حقوق
مشيرا إلى أنه خالل هذه الدورة سيتم مناقشة عدة موضوعات هامة ،منها :مقترح عقد مؤتمر دولى لمراجعة إتفاقية
اإلنسان،
ً
عام  1978الخاصة باإلعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية ،والتى استضافت مصر
اجتماعين تحضيريين لها خالل عام  2017فى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ ،فضالً عن بحث خطة تنفيذ برنامج عمل المنظمة
للسنوات المقبلة وحتى عام  ،2021وتبادل اآلراء حول مستقبل اليونسكو وبحث سبل إصالحها لضمان تمكينها من
االضطالع بدورها الحيوي في عالم اليوم.
لفت الوزير إلى أن السنوات الماضية شهدت تطورات هامة فى المنظمة على صعيد الحوكمة وتحديث أساليب عملها ،وعلى
نحو ساهم فى تحقيق طفرة على عدة أصعدة ،ليس أقلها نجاحنا في اعتماد أول ميزانية وفقا ً لمنهجية اإلطار الموحد ،كما
شهدت الفترة الماضية مداوالت غير مسبوقة فى إطار فريق العمل مفتوح العضوية المعنى بمناقشة الحوكمة وإجراءات
وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين ،والتي اعتمد المؤتمر العام التوصيات الصادرة عنها ،بما في ذلك التوصية التي تؤكد على
أهمية تقييد تسييس القرارات تلك التوصية التي بات المجلس التنفيذي –وفقا ً لما ينص عليه الميثاق التأسيسي-مسئوال ً عن
اإلشراف على تنفيذها بعد أن تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام .
أكد الوزير أن هذه الدورة تك تسب أهميتها من كونها نقطة العبور نحو تحويل المقترحات البناءة إلى قرارات قاطعة تساهم فى
نسج واقع جديد للمنظمة يزيد من فاعلية برامجها ويعزز من تواجدها دوليا ً وبشكل يمكنها من المساهمة البناءة في تنفيذ
مشيرا إلى العديد من المبادىءالتي يجب أن تستند إليها المنظمة ،منها :وقف مساعي البعض
أجندة  2030التنموية،
ً
لتسييس المنظمة وإقحامها في موضوعات وقضايا سياسية ،وااللتزام باألهداف والمبادئ التي أنشئت المنظمة من أجلها،
ً
فضال عن
وكذا اتساق جهودنا اإلصالحية مع المناقشات التي تجريها وفود دولنا الدائمة لدى منظمة األمم المتحدة بنيويورك،
الحفاظ على الطابع الحكومي للمنظمة ،حيث أن اليونسكو منظمة دولية تتضافر فيها إرادات حكومات دولها األعضاء،
وتتعاون في ميادين التربية والعلم والثقافة لخدمة السلم الدولي وتحقيق الصالح المشترك للجنس البشري باإلضافة إلى
ضرورة دراسة أية مقترحات مستقبلية تتعلق بمستقبل المنظمة.
اختتم الوزير كلمته قائالً :أن مصر  -كونها إحدى الدول المؤسسة لليونسكو  -ستظل داعما ً أساسيا ً للمنظمة ومساهما ً فعاال ً
فى جهود تجاوزها التحديات الداخلية والدولية التى تمر بها ،إيمانا ً منا بقدرة اليونسكو – دون غيرها  -على التصدى للظواهر
اإلجتماعية والثقافية السلبية التى يموج بها عالمنا فى المرحلة الحالية.

الوزير يبحث مع مدير المكتب اإلقليمي لليونسكو آفاق التعاون مع المنظمة الدولية:





استقبل الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ظهر األربعاء
 3أكتوبر  2018الدكتور غيث فريز مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقاهرة؛ لبحث سبل دعم التعاون بين الوزارة والمنظمة
في المجاالت الثقافية والعلمية والتعليمية.
أكد الوزير على الدور الهام الذي تقوم به منظمة اليونسكو في مجاالت التربية والعلوم والثقافة في مصر من خالل مكتبها
مشيرا إلى ضرورة دعم التعاون المشترك بين مصر والمنظمة في مجاالت البحث العلمى والتكنولوجيا
اإلقليمي بالقاهرة،
ً
والعلوم واالبتكار ،والتعليم الجامعي.
بحث الجانبان التعاون في برنامج تبسيط العلوم الذي تقوم به منظمة اليونسكو؛ بهدف زيادة اإلقبال على دراسة العلوم
الطبيعية في مراحل التعليم العالى بالمنطقة العربية ،وذلك من خالل تقديمها بشكل مبسط لطلبة المدارس عبر برامج وأنشطة.
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بحث الجانبان أيضًا التعاون بين المنظمة والوزارة في مجال ريادة األعمال ،وأكد الوزير اهتمام الجامعات المصرية بنشر
ثقافة ر يادة األعمال بالجامعات مشيرا لبدء تطبيق قرار تخصيص قسم لريادة األعمال بكل جامعة ،وتم االتفاق على أن تقوم
منظمة اليونسكو بتدريب المسئولين عن هذا القسم بالجامعات المصرية ،من خالل برنامج إعداد المدربين في مجال ريادة
األعمال الذي تقدمه المنظمة ،باللغتين العربية
واإلنجليزية.
من جانبه ،استعرض الدكتور غيث فريز نموذج للبرنامج
التدريبي الذي تقدمه المنظمة بالتعاون مع األكاديمية
البحرية لدراسة النانو تكنولوجي عبر توفير كورس
إلكتروني يقدم بشكل مجاني ألعضاء هيئة التدريس
مشيرا إلى أنه من المقرر أن
والباحثين في هذا المجال،
ً
يبدأ تطبيق الكورس بجامعة كفر الشيخ تمهيدًا لتوفيره
بجميع الجامعات المصرية المهتمة بمجال النانو
تكنولوجي.
على جانب آخر ،أشار «فريز» إلى اتفاق التعاون الذي
عقده المكتب اإلقليمى لمنظمة اليونسكو مع جامعة زويل
إلنشاء مدينة للعلوم تعد األولى من نوعها في المنطقة العربية على غرار المدن العلمية المشهورة بالعالم تهتم باالحتفاء
باإلنجازات العلمية وتبسيط العلوم.

بحث تطوير العمل باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو:






اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوم السبت الموافق  3فبراير  ،2018مع مسؤولى العمل
باللجنة الوطنية المصرية لليونسكو ،بهدف بحث جهود
تطوير العمل داخل اللجنة خالل الفترة القادمة.
اطلع الوزير خالل االجتماع على الهيكل اإلدارى للجنة
وتقسيماتها اإلدارية وطبيعة عمل كل إدارة منهم ،كما
استعرض حجم العمل الذى تقوم به اللجنة فى إطار
دورها كحلقة وصل بين المنظمات الدولية الثالث
(اليونسكو ،األلسكو ،اإلسسكو) والجهات اإلدارية
المعنية داخل الدولة .وكذلك جهود تطوير العمل اإلدارى
الداخلى باللجنة واللجان النوعية التابعة لها والمهام
التى تقوم بها ،وضم شخصيات ذات كفاءة فى مجاالت
عمل كل لجنة.
بحث عبد الغفار مع الحضور المعوقات التى تواجه عمل اللجنة الوطنية وكيفية تذليلها ،ووجه الوزير بتفعيل دور الملحق
الثقافى المصرى بباريس ليتولى التنسيق بين المنظمة العامة لليونسكو بالخارج وبين اللجنة الوطنية فى مصر ،وأكـد البدء
الفورى فى المشروعات الخمسة التى تقوم بها اللجنة حاليا بعد حصولها على موافقة ودعم منظمة اليونسكو بمبلغ 110
آالف جنية والمتمثلة فى مشروع "تعزيز العلوم وتكنولوجيا المعلومات في حماية البيئة ودعم واستغالل الطاقة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة" ،ومشروع "التعليم من أجل السالم ـ بناء الشباب للمستقبل" ،ومشروع "تعزيز التعاون اإلقليمي على
تفعيل اتفاقية التراث الثقافي من المنطقة العربية" ،ومشـروع "التنوع الثقافي والصناعات اإلبداعية ودورها في مواجهة
تحديات التنمية المستدامة" ،ومشروع "تمكين النساء والفتيات المهمشات وذوي االحتياجات الخاصة من االنتفاع الشامل
بالمعلومات والمعرفة".
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 -3صيغ متنوعة للتعاون بين مصر والدول الصديقة:
تعاون مع هيئة المعونة األمريكية (:)USAID



في إطار دعم عالقات التعاون التعليمي والبحثي مع الواليات المتحدة األمريكية تعتزم الوزارة التعاون مع الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية) (USAIDبهدف إنشاء عدد من مراكز التوظيف بالجامعات المصرية.
يأتي ذلك في إطار مبادرة للتواصل بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والجامعات األمريكية
الممولة من المعونة األمريكية؛ بهدف توفير فرص عمل أفضل لشباب الجامعات المصرية بعد تخرجهم.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (نموذج للشراكة المصرية اليابانية):





فى إطار قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ
مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية تم توقيع
بروتوكول المرحلة األولى إلنشاء الجامعة في
 2016/5/14بمبلغ  990.399مليون جنيه ،وتمت
موافقة الجامعة بزيادة القيمة التقديرية للبروتوكول الموقع
بنسة  %25لتصبح القيمة التقديرية  1.238مليار جنيه.
إجمالي المبالغ الواردة من الجامعة لتنفيذ المرحلة األولى
 968مليون جنيه ،وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية للمرحلة
األولى .%96
تم توقيع بروتوكول المرحلة الثانية بتاريخ 2017/8/21
بمبلغ  2.519مليار جنيه ،وينص بروتوكول المرحلة
الثانية على موافاة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمبلغ  1.259مليار جنيه ( )%50من إجمالي األعمال فور استالم
الموقع ،وقد بلغت نسبة التنفيذ .%51

تعاون مصري ألماني في شتى مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا:
توقيع اإلعالن المشترك للنوايا بين مصر وألمانيا فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى:





على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية ألمانيا اإلتحادية ،وقع د .خالد عبد الغفار وزير التعليم
العالى والبحث العلمى مع نظيرته األلمانية أنجا كارليسيزيك اإلعالن المشترك للنوايا بين حكومتى جمهورية مصر
العربية وجمهورية ألمانيا االتحادية؛ بهدف تعزيز المزيد
من أوجه التعاون فى مجاالت التعليم العالى والبحث العلمى
والتطور التكنولوجى بين البلدين بما يساهم فى تحقيق
التقدم العلمى واالقتصادى لمصر وألمانيا.
يهدف اإلعالن إلى توسيع آليات التعاون بين مؤسسات
التعليم العالى والبحث العلمى المصرية واأللمانية ،والتى
تشمل :إنشاء برامج دراسية مشتركة بالتعاون مع الهيئات
والمؤسسات الصناعية؛ بهدف إنشاء نموذج جامعى موجه
للتطبيق لتوظيف شباب الخريجين المصريين ،وتلبية
احتياجات سوق العمل ،وتقديم نماذج مثالية للتعاون
األكاديمى الدولى ،فضالً عن إجراء مشروعات بحثية
مشتركة فى المجاالت ذات األولوية للبلدين ،والتدريب ،والتدريس ،وتوفير درجات علمية مشتركة ،وإنشاء مراكز
وفروع لمؤسسات التعليم العالى األلمانية والمصرية فى البلد الشريك.
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تضمنت نصوص اإلعالن االستمرار فى تفعيل الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة األلمانية للتبادل العلمى  DAADفى
مجاالت البحث العلمى والتعليم العالى وتوفير المنح للدارسين
المصريين وخاصة شباب الباحثين.
نص اإلعالن أيضا ً على دعم الجانب األلمانى لشركاء التعاون
األلمان فى إنشاء وتوسيع مشاريع البحث العلمى المشتركة فى
التعليم العالى ،ونقل المعرفة المتخصصة ،وتطوير المناهج
التعليمية ،وتبادل األساتذة عن طريق الهيئات والمنظمات
المشاركة فى السياسات الثقافية والتعليمية فى ألمانيا ،وأن يقوم
الجانب المصرى بسرعة تنفيذ اإلجراءات اإلدارية ودعم القائمين
والمسئولين عن المشروع المصرى فى مجاالت التعاون
المشتركة.

توقيع اتفاقية مع تحالف الجامعات التطبيقية األلمانية إلنشاء فرع لها بالعاصمة اإلدارية الجديدة:







على هامش زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لجمهورية
ألمانيا األتحادية ،وقع د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
ً
ممثال عن تحالف
والبحث العلمى اتفاقية تعاون مع د .راينهولد لوكر
الجامعات التطبيقية األلمانية؛ بهدف إنشاء الجامعة األلمانية الدولية
)(GIUفي العاصمة اإلدارية الجديدة.
تنص االتفاقية على إنشاء جامعة للعلوم التطبيقية تقوم على أساس
البحث العلمى والتطبيق العملي للعلوم المتقدمة ،وتمنح درجات
أكاديمية (بكالوريوس وكل درجات الدراسات العليا بأنواعها) في
العديد من التخصصات ،منها( :الهندسة ،والعمارة ،والمعلوماتية،
وعلوم الكمبيوتر ،واالقتصاد وإدارة األعمال ،واإلدارة العامة ،و
تكنولوجيا اإلنتاج ،والعلوم الزراعية ،والتكنولوجيا الحيوية ،
وتكنولوجيا صناعة الغذاء ،والسياحة ،والتصميم ،والترميم ،
وتكنولوجيا صناعة الدواء).
كما تنص االتفاقية أيضًا على أن معظم أعضاء هيئة تدريس الجامعة
الجديدة ورئيسها سيكونون من ألمانيا ،كما أن شروط القبول
ستكون نفس الشروط المتبعة فى الجامعات األم ويطبق نفس الوضع
على شهادات التخرج منها ،وتمنح الجامعة األلمانية الدولية منحا ً
دراسية كاملة وجزئية للمتفوقين.
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تعاون مصري إماراتي هندي إلنشاء فرع لجامعة الخليج الطبية:







تنفيذا ً لتوجيهات القيادة السياسية ،وتنفيذا لخطة "مصر  "2030للتنمية المستدامة التى تستهدف تطوير منظومة
التعليم العالى ،وتشجيع إنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة،
بما يعد قيمة مضافة لقطاع التعليم العالى ،شهد د.مصطفى
مدبولي رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم السبت بمقر مجلس
الوزراء توقيع د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ود .محيي الدين ثومبي رئيس مجموعة ثومبي The
) Thumbay Group (TGاتفاقية للتعاون ؛ بهدف انشاء
فرع لجامعة الخليج الطبية -ذات الشراكات المتعددة مع العديد
من المستشفيات والجامعات المرموقة دوليا ً كجامعة أريزونا،
وجامعةويسكنسون ،وجامعة فيرجينيا كومونويلث ،باإلضافة
إلى شراكاتها البحثية من خالل معهد بحوث  Thumbayللطب
التدقيقى  ،ومعهد  Thumbayلصحة السكان ومعهد  Thumbayللقوى العاملة الصحية -ويكون مقر الجامعة (Gulf
)  Medical University – GMUبالعاصمة اإلدارية الجديدة
اتفق الجانبان على التعاون في تطوير مشروع شامل متعدد
الخليج
لجامعة
فرع
والذي يشمل
المراحل،
باإلضافة
الجامعية،
الطبية  ((GMUوالمستشفيات
إلى مؤسسات المختبرات ،ومراكز البحوث ،والمراكز األخرى
المتعلقة بالصحة واالستشفاء ،والسياحة العالجية ،وغيرها،
ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى  5مليار جنيه
لكافة مراحل المشروع.
من المقرر البدء في المشروع أوائل عام  ،2019و يكون
خريف  2020هو الموعد المستهدف لقبول الطالب الملتحقين
بجامعة .GMU-Egypt
جامعة الخليج الطبية ) (GMUتأسست  ،1998في دولةاإلمارات العربية المتحدة ،وتعد أحد المكونات الرئيسية
لمجموعة (ثومبي) ،وهي جامعة طبية رائدة في منطقة
الخليج .وتقدم التعليم المهني الطبي والصحي في مجال الطب،
وطب األسنان ،والصيدلة  ،والعالج الطبيعي ،والتمريض
وعلوم المختبرات الطبية والتخدير والتكنولوجيا الجراحية
وعلوم والتصوير الطبي .كما تقدم الجامعة برامج الدراسات
العليا في علم السموم ،والصحة العامة  ،وعلم األمراض
السريرية ،ودورات لتطوير القوى العاملة الصحية ،وتعزيزها
ً
فضال عن أن الجامعة تمتلك شراكات عالمية متعددة
الوظيفي،
مع العديد من المستشفيات والجامعات والمراكز البحثية
المرموقة دوليا ً .
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نماذج مضيئة للتعاون المصري الفرنسي:
جامعة إسلسكا مصر:










بدأ التعاون بين مؤسسات الدولة المصرية وإسلسكا عام  ،2008حيثن قامت الجامعة المصرية للتعلم اإللكتروني
بالتعاون مع المدرسة باستضافة الماجستير المهني ( )MBAالذي تمنحه المدرسة لتحقيق التكامل وكخطوة هامة في
توفير البعد الدولي والتكنولوجي لهذا البرنامج ،وفي عام  2014تم االتفاق بين وزارة التعاون الدولي وإسلسكا
والجامعة األهلية الفرنسية بمصر لوضع برنامج لتأهيل القيادات الحكومية المستقبلية ومنحهم درجة الماجستير في إدارة
األعمال.
في  31أكتوبر  2016وقعت وزارة التعليم العالي مع إسلسكا بروتوكوالً بشأن إنشاء جامعة إسلسكا – مصر ،كفرع
للمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية (إسلسكا).
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  597لسنة  2017بشأن الموافقة على بروتوكول إنشاء جامعة إسلسكا
مصر ،كمؤسسة تعليمية مشتركة لها الشخصية االعتبارية الخاصة المستقلة تهدف إلى اإلسهام في تعزيز بناء قدرات
الموارد البشرية وتنميتها ،خاصة في جمهورية مصر العربية والدول العربية واألفريقية ،من خالل توفير فرص التعليم
والتعلم المستمر والبرامج التدريبية والتأهيلية التي تهدف إلى تحسين المهارات اإلدارية للمتقدمين وتعزيز قدراتهم
التنافسية.
تضم الجامعة كليات ومعاهد( :كلية إدارة األعمال  -معهد الدراسات العليا للذكاء التنافسي  -مركز التميز العلمي في إدارة
األعمال  -مركز التميز العلمي في الذكاء التنافسي  -مركز تأهيل وإعداد القيادات).
تمنح الجامعة الدرجات العلمية[ :الدرجة الجامعية األولى( :الليسانس والبكالوريوس)  -الدرجة الجامعية الثانية:
الدبلومات المهنية والماجستير األكاديمي والمهني( - )MBAالدرجة الجامعية الثالثة :الدكتوراه األكاديمية والدكتوراه
المهنية (.])DBA
في مايو  2018تم تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من العاملين بالجهاز اإلدارى بالدولة الدارسين بالجامعة ،بواقع 109
حاصلين على ماجستير إدارة األعمال الحكومية و 88حاصالً على دبلوم إدارة االعمال الحكومية .

الجامعة األهلية الفرنسية في مصر:








تعد الجامعة األهلية الفرنسية في مصر إحدى أهم صيغ التعاون المصري الفرنسي التي تحظى بدعم قوي من حكومتي
البلدين ،ومنذ تحويلها إلى جامعة أهلية تحرص الدولة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم الالزمة لها ،لتكون نموذ ًجا
مميزً ا للشراكة بين البلدين.
جاءت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر  2017إلى فرنسا لتمثل نقلة نوعية في العالقات بين البلدين
على كافة المستويات ،وكان من أهم النجاحات التي حققتها توقيع مذكرة التفاهم بين الحكومتين المصرية والفرنسية
بشأن تطوير الجامعة األهلية الفرنسية .
في أبريل  2018تم عقد لقاء مع السيد سفير فرنسا بالقاهرة ،تم خالله بحث آليات تطوير الجامعة وزيادة عدد البرامج
التي تقدمها بما يخدم احتياجات التنمية اإلستراتيجية ودراسة سبل اجتذاب مزيد من الطاللب األفارقة للدراسة بالجامعة،
وجار إعداد دراسة شاملة حول كيفية تطوير الجامعة وتوسيع مقرها واحتياجاتها العلمية واإلدارية.
ٍ
تم عقد عدد من االجتماعات بين الجانب المصري والجانب الفرنسي وممثلي الجامعة األهلية الفرنسية المصرية لمناقشة
بنود مشروع االتفاقية المقدم ،وبناء علي هذه االجتماعات تم االتفاق المبدئي علي بنود االتفاقية باستثناء المادة ()14
الخاصة بااللتزامات المالية والتي الزالت خاضعة للتباحث.
تم مخاطبة وزارة الخارجية بمشروع االتفاقية إلبداء الرأي السياسي ،وجاري حاليا دراسة الرد الوارد من الخارجية.
تم مخاطبة وزارة التعاون الدولي للتقدم بطلب إلي الوكالة الفرنسية للتنمية لتخصيص منحة إلعداد دراسة جدوي
تتضمن تقييم الوضع الحالي للجامعة الفرنسية واقتراح تصور إلعادة هيكلتها وآلية تسويقها وسبل تمويل المشروع
وتحديد المساعدة الفنية التي تحتاجها الجامعة والبرامج التدريبية الالزمة.
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تم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة اإلسكان بهدف تخصيص المبني القائم الذي تشغله الجامعة الفرنسية بمدينة الشروق
وتخصيص قطعة أرض بمساحة  30فدان بجوار المبني كحق انتفاع بما يسمح بعمل التوسعات الالزمة والمبني
المستقبلي للجامعة.
تم توقيع عقد بين وزارة التعليم العالي وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز االستشارية والتي من المقرر أن تقوم بإعداد
دراسة جدوي لمشروع إعادة تنمية الجامعة الفرنسية في مصر ،وذلك في .2018/10/27

إنشاء بيت مصر بالمدينة الجامعية الدولية بباريس:















تفضل السيد رئيس الجمهورية بتوقيع إتفاقية مع الجانب الفرنسى أثناء زيارة سيادته إلى فرنسا فى أكتوبر 2017
إلنشاء البيت المصرى بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.
تم فتح حساب خاص ببنك مصر فرع باريس باسم (بيت الطلبة المصريين) برقم ( )7352وحق التوقيع لهذا الحساب
لسفير جمهورية مصر العربية بقرنسا والمستشار الثقافي المصري بباريس مجتمعين.
وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم ( )114على إدراج مشروع إنشاء بيت الطلبة بالمدينة الجامعية الدولية بباريس
بالخطة االستثمارية لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ  6مليون يورو ،وذلك خص ًما على بند أبحاث
ودراسات بمشروع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بخطة العام المالي ( 2018/2017خزانة عامة أجنبي) بمبلغ
مليون يورو.
وافق األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تشكيل الجمعية التأسيسية للبيت المصري بالمدينة
الجامعية الدولية بباريس من عدد من األشخاص المعنيين بما يكفل حسن سير العمل بها ،وتم إشهار الجمعية بالجريدة
الرسمية الفرنسية بتاريخ  2018/4/14برقم ( )W751243756ووف ًقا لقانون الفرنسي لعام  ،1901ووفقًا للبند
الثاني من المادة الثانية "تتمتع الجمعية بالشخصية االعتبارية وتتولى عملية إنشاء البيت المصري وتتولى الجمعية
تشييد المبنى وإنجاز التجهيزات الالزمة طبقًا للمتطلبات الحضرية والجمالية للمدينة الجامعية الدولية بباريس.
بعد موافقة السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تم التعاقد مع شركة (إسباس بور دومان) باألمر
المباشر بمبلغ  6120يورو التي قامت بإعداد مشروع لكراسة الشروط ومشروع العقد مع االستشاري المبرمج (ممثل
الجمعية  )AMOالذي سوف يتم اختياره.
صدر قرار وزير التعليم العالي رقم  1060بتاريخ  2018/3/28الذي ينص في مادته األولى على أن" :تشكل لجنة
استشارية فنية لمعاونة المكتب الثقافي المصري بباريس – فرنسا في كافة اإلجراءات من حيث اإلنشاءات والتجهيزات
ومتابعة األعمال المرتبطة بإنشاء دار مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس وكانت اللجنة تتضم ببين اعضائها السيد
المقدم /محمد عكاشه –عضو هيئة الرقابة االدارية الموقرة.
تم تحويل مبلغ مليار يورو لحساب بيت مصر إلنشاء بيت الطلبة بالمدينة الدولية الجامعية بباريس.
بتاريخ  2018/7/3وبجلسته رقم ( )3وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اختيار االستشاري المبرمج لعملية
إنشاء البيت المصري بباريس باألمر المباشر بتكلفة تقديرية في حدود ( 500000فقط خمسمائة ألف يورو).
تم اختيار االستشاري المبرمج ممثل الجمعية باألمر المباشر (سبتمبر .)2018
تم اتخاذ العديد من الخطوات تنفيذا لالتفاقية الخاصة بإنشاء البيت المصري بالمدينة الجامعية بباريس والتي تم توقيعها
خالل زيارة رئيس الجمهورية إلي باريس خالل شهر أكتوبر :2017
 فتح حساب خاص ببنك مصر فرع باريس باسم بيت الطلبة المصريين.
 تشكيل الجامعة التأسيسية للبيت المصري والتي تنص االتفاقية علي قيامها بإدارة عملية إنشاء البيت المصري ويكون
لها كافة الصالحيات الالزمة إلنجاز الدراسات واألعمال لحين االنتهاء من البناء والتسليم.
 التعاقد مع شركة متخصصة لضمان التخطيط الجيد لبيت مصر بدء من عمل كراسة الشروط واختيار االستشاري
المبرمج للمشروع (ممثل الجمعية  )AMOوالذي سيتوقف عليه نجاح العملية بأكملها.
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تعاون مميز مع المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا ()ENA










المدرسة الوطنية لإلدارة من أعرق المدارس العليا الفرنسية ،أنشئت عام  1945وتتيح الدراسةبها اكتساب رؤية شاملة
بشأن عملية تنظيم اإلدارة العامة الفرنسية والدولية وسبل تسييرها ،فضالً عن اكتساب خبرة حول مناهج العمل.
في إطار تبادل الخبرات بين الموظفين رفيعي المستوى والقضاة في مصر وفرنسا ،تسهم سفارة فرنسا في القاهرة
سنويًا في اختيار قضاة مصريين من مجلس الدولة ،وموظفين من الوزارات المختلفة ،بهدف االنضمام إلى فصول
مدرستين متميزتين في فرنسا هما :المدرسة الوطنية لإلدارة العامة ( )ENAوالمدرسة الوطنية للقضاء (.)ENM
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  434لسنة  2017بإنشاء األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب،
وتهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة واالرتقاء بقدراتهم ومهاراتهم ،وبحيث
يكون تصميم نظام التعليم بها على غرار المدرسة الوطنية لإلدارة في فرنسا وبالتعاون مع عدد من الهيئات والمعاهد
والمؤسسات العلمية الدولية.
في فبراير  2018زار السيد /باتريك جيرارد – مدير األكاديمية الوطنية لإلدارة في فرنسا جمهورية مصر العربية حيث
التقى بالسيد رئيس الجمهورية ،لبحث تعاون المدرسة مع األكاديمية الوطنية المصرية للتدريب وتأهيل الشباب.
أكد الرئيس/عبد الفتاح السيسي تطلع مصر لالستفادة من خبرة المدرسة الوطنية الفرنسية عن طريق إنشاء شراكة
كاملة مع األكاديمية المصرية للشباب ،إلعداد كوادر إدارية مدربة على أعلى مستوى علمي ،بحيث تصبح األكاديمية
المصرية هي المصدر الرئيسي الختيار القيادات وكبار المسئولين في الدولة بشكل متجرد وفق معايير الكفاءة وتكافؤ
الفرص ،ولتزويد الجهاز اإلداري المصري باحتياجاته من الموارد البشرية المدربة وفق أفضل المناهج العلمية ،بما
يساهم في إنشاء منظومة متكاملة إلدارة الدولة تتسم باالستدامة واإلدراك العميق لمتطلبات التنمية الشاملة.
خالل الزيارة قام جيرارد بزيارة إلى األكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ،مبد ًيا سعادته بمستوى الشباب المصري
الذي قابله في األكاديمية ،مما يدل على نجاح التجربة المصرية ،ومؤكدا ً تطلعه للتعاون المشترك لتدريب الشباب
المصري لتولي المناصب اإلدارية.
في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية تم البدء في تدريب السادة المرشحين لشغل وظائف الملحقين والمستشاريين
الثقافيين بالخارج باالكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

التعاون المصري اإلسباني:
المشاركة فى توقيع الوثيقة الملكية للتعاون بين الجامعات األوروبية ()Magna Carta





المشاركة فى فعاليات مراسم االحتفال بتوقيع الوثيقة الملكية للتعاون بين
الجامعات األوروبية ( ،)Magna Cartaوذلك فى إطار فعاليات مؤتمر
"التقاليد الجامعية في ظل العالم المتغير" ،والذى تنظمه جامعة سالمنكة
بإسبانيا بمناسبة مرور  800عام على إنشائها ،بحضور الملك فيليب
السادس ملك إسبانيا ،والملكة ليتثيا ملكة إسبانيا أثناء حضورهما توقيع
الوثيقة صباح اليوم الثالثاء الموافق .2018/9/18
و قد أثنى ملك إسبانيا على التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال التعليم
العالي والبحث العلمي.
كما تم لقاء السيد بدرو دوكي وزير العلوم والبحث العلمي والجامعات
اإلسباني؛ لبحث أوجه التعاون في مجال البحث العلمي بين الجامعات
المصرية والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ونظيراتها اإلسبانية.
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من آفاق التعاون المصري اإلسباني:
بحث التعاون المشترك مع السفير اإليطالي بالقاهرة:








استقبل الدكتور خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالي والبحث
العلمي ،ظهر األحد  9سبتمبر  ،2018السفير جيامباولو
كانتينى ،سفير إيطاليا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين
البلدين.
أشاد الوزير في بداية اللقاء بالعالقات الثنائية المتميزة بين مصر
وإيطاليا ،مؤكدا على قوة العالقات العلمية ،والتعليمية بين
البلدين ،وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي ،الفت ًا
إلى ضرورة االستمرار في تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة
بين مصر وإيطاليا ،في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي
والتعليمي والعلمي القائم بين البلدين.
ناقش الجانبان سبل االستفادة من الخبرة اإليطالية فى الجامعات
المصرية ،وتطورات إنشاء الجامعة المصرية اإليطالية بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،والحرص على وجود تخصصات
حديثة تخدم خطط التنمية في مصر.
من جانبه أكد سفير إيطاليا ،حرص حكومة بالده على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع مصر ،واصفًا العالقات بين
البلدين بالممتازة على كافة المستويات.

بحث التعاون المشترك مع وزير التعليم العالي اإليطالي:








التقى د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السيد /ماركو بوسيتى وزير التعليم العالي بإيطاليا ،وذلك
فى إطار مشاركته فى فعاليات (المؤتمر العلمى الدولى حول االبتكار) ،والذى نظمته جامعة نابولى فيدريكو الثانى بإيطاليا
خالل الفترة من  20إلى  22سبتمبر .2018
خالل اللقاء أشاد د .عبد الغفار بالعالقات الثنائية المتميزة بين
مصر وإيطاليا فى كافة المجاالت ،وخاصة التعليمية واألكاديمية
والبحثية والثقافية ،معربًا عن تطلعه لمزيد من أوجه التعاون بين
البلدين ،مؤكدًا حرص مصر على دعم عالقات التعاون الثقافي
والعلمي مع إيطاليا ،وتدعيم الشـراكة بين المؤسسـات البحثية
والعلمية المصـرية واإليطالية.
تناول اللقاء تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي والتعليمي
والعلمي القائم بين البلدين فى المشروعات العلمية والبحثية
المشتركة خاصة فى المجاالت ذات األولوية ،وزيادة المنح
للباحثين المصريين بمختلف الجامعات والمراكز البحثية بالجامعات اإليطالية ،وبحث سبل دعم أوجه التعاون العلمي
المشترك بين الجامعات المصرية واإليطالية ،وإنشاء أفرع للجامعات اإليطالية المتميزة ذات المكانة المرموقة عالميًا في
مصر.
من جانبه أكد وزير التعليم العالى اإليطالي على عمق العالقات التاريخــية والثقافية بين مصر وإيطاليا ،معربًا عن
سعادته بهذه الشراكة العلمية الهامة التي تضع إيطاليا في مصاف الدول الكبري التي تعمل مع مصر؛ بهدف االرتقاء
مشيرا إلى
بمخرجات التعليم الجامعي وهو األمر الذي يضع التعليم الجامعي اإليطالي علي خريطة التعليم الدولي،
ً
استعداد الوزارة التام للبدء في التنسيق بين الجامعات اإليطالية من أجل وضع الخطوات التنفيذية لهذه المبادرة القيمة.
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بحث سبل التعاون مع رئيس المجلس األعلى للجامعات اإليطالي:








التقى د .خالد عبد الغفار خالل زيارته إيطاليا مع د .جايتانو مانفريدي رئيس جامعة نابولي ورئيس المجلس األعلى
للجامعات اإليطالية ،وذلك فى إطار مشاركة الوزير فى فعاليات (المؤتمر العلمى الدولى حول االبتكار) ،والذى تنظمه
جامعة نابولى فيدريكو الثانى بإيطاليا خالل الفترة من  20إلى  22سبتمبر .2018
خالل اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون بين وزارة التعليم العالي المصرية والمجلس األعلى للجامعات اإليطالية بشأن
إنشاء مجمع للجامعة اإليطالية في مصر؛ بهدف االرتقاء بجودة
التعليم الجامعي والفني ورفع كفاءة الباحثين في مختلف المجاالت،
حيث أكد الوزير أهمية دعم عالقات التعاون بين مصر وإيطاليا
خاصة فى المجاالت العلمية والتعليمية ،وتدعيم الشـراكة بين
المؤسسـات البحثية والعلمية المصـرية واإليطالية ،جاء ذلك خالل
لقاء الوزير صباح اليوم الجمعة
فى ختام اللقاء تم توقيع خطاب نوايا من جانب الطرفين؛ بهدف
تدعيم الشراكة اإلستراتيجية بين مصر وإيطاليا في مجاالت التعليم
الجامعي ،والبحث العلمي والتكنولوجي ،وتبادل الطالب واألساتذة،
ومبادرات رفع قدرا ت أعضاء هيئة التدريس ،وغيرها من المبادرات العلمية ذات االهتمام المشترك ،باإلضافة إلى إنشاء
فرع دولي لمجمع الجامعات اإليطالية في مصر.
ومن جانبه أعرب د .مانفريدي عن سعادته وتقديره للشراكة مع مصر والتي تعمق أواصر التعاون والصداقة التاريخية
بين الدولتين ،واالرتقاء بمخرجات التعليم الجامعى.

توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع المؤسسات التعليمية اإليطالية:





خالل زيارته إليطاليا قام د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
والبحث العلمي بزيارة المكتب الثقافي المصري بروما ،حيث التقى
عددًا من السادة مسؤولي التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة
اإليطاليين ،لبحث التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجاالت
التعليم والعلوم والثقافة.
تم خالل اللقاء توقيع خطاب نوايا بهدف دعم التعاون بين مصر
وإيطاليا في مجاالت التعليم الجامعي والبحث العلمي ،وزيادة تبادل
الطالب واألساتذة بين الجانبين ،والعمل على إنشاء فرع للجامعة
بمجمع الجامعات اإليطالية بمصر.
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تعاون مصري ياباني ممتد ومميز:
أوال :المشاركة المصرية في المنتدى:








شارك د .خالد عبد الغفار ،وزير التعليم العالي والبحث العلمى في فعاليات اليوم األول الجتماعات الدورة  15لمنتدى
العلوم والتكنولوجيا فى المجتمع بمدينة كيوتو اليابانية خالل الفترة
من  9-7أكتوبر  2018بمشاركة مسؤولين من  80دولة.
خالل المنتدى أكد الوزير على حرص مصر على دعم عالقات التعاون
مع اليابان في مجالى التعليم العالي والبحث العلمى ،وكذا حرص
الوزارة على أهمية تعزيز العالقات المصرية اليابانية وتطويرها بما
يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية فى مصر ،مشيدا
بالمستوى المتميز لهذه العالقات بين البلدين.
استعرض الوزير رؤية مصر  2030في تطوير التعليم العالي والتى
تركز على عدة محاور منها :إتاحة التعليم ،والمساواة ،والتنافسية،
والجودة ،والعالمية ،وربط الخريجين بسوق العمل ،واجتذاب الجامعات األجنبية المرموقة إلنشاء فروع لها فى مصر،
وزيادة أعداد الطالب الوافدين ،والتركيز على اقتصاد المعرفة.
خالل فعاليات المنتدى أكد السيد /شينزو آبيه رئيس الوزراء الياباني أن اليابان تتوجه بقوة نحو تطبيق منظومة
سا للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار برئاسته
االبتكار في مجال البحث العلمي،
مشيرا إلى أن الحكومة اليابانية شكلت مجل ً
ً
ً
فضال عن ربط الجامعات اليابانية
لكي تعمل خالل الفترة القادمة على اكتشاف المواهب سواء داخل الجامعات وخارجها،
بالصناعات المختلفة مما يكون له أثر إيجابي على االقتصاد القومي الياباني بمشاركة عدد من وزراء التعليم العالي
والبحث العلمي على مستوى العالم والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالعلوم والتكنولوجيا ومؤسسات التمويل العالمية
من داخل اليابان وخارجها ،وقطاع االستثمار في البحث العلمي في الشركات العالمية.

يًً ا :لقاءات على هامش المنتدى:
ثان َ

لقاء مع وزير التعليم اليابانى لبحث آليات التعاون بين الجامعات المصرية واليابانية:






التقى د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الثالثاء السيد /شيبا ياما وزير التعليم الياباني؛
لبحث سبل التعاون بين مصر واليابان ،فى كافة المجاالت وخاصة الثقافية والعلمية
والتعليمية ،وذلك على هامش مشاركة د .خالد عبد الغفار فى منتدى كيوتو للعلوم
والتكنولوجيا باليابان خالل الفترة من  9-7أكتوبر .2018
خالل اللقاء ،قدم د .خالد عبد الغفار التهنئة لوزير التعليم اليابانى بمناسبة توليه منصب
وزير التعليم فى أكتوبر  ،2018مشيدا بالمستوى المتميز للعالقات التعليمية والعلمية
بين مصر واليابان ،مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجامعات اليابانية،
وتطويرها بما يعود بالنفع على جودة العملية التعليمية والبحثية فى مصر ،معربًا عن
رغبة مصر فى دعم التعاون مع الجامعات اليابانية ودراسة إنشاء فروع لها داخل
مصر.
تم خالل اللقاء أيضًا بحث سبل تفعيل التعاون بين الجانبين ،من خالل دراسة إمكانية
إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية واليابانية ،وكذا بحث إمكانية
إيفاد خبراء يابانيين بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولى إلى مصر للمساعدة
فى بناء كوادر الجامعات التكنولوجية.
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ومن جانبه رحب وزير التعليم اليابانى بالدكتور خالد عبد الغفار ،مشيدًا بالعالقات المصرية اليابانية والتطور
الملحوظ بمجال التعليم فى مصر ،منوهًا عن سعادته ببدء الدراسة بالمدراس المصرية اليابانية هذا العام كجزء من
المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

لقاء مع عمدة طوكيو ونائب رئيس هيئة الجايكا اليابانية:









التقى د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى مع
السيدة/يوريكو كويكى عمدة طوكيو؛ لبحث سبل دعم ملف التعليم
وخاصة إنشاء الجامعات التكنولوجية.
خالل اللقاء أكد الوزير اعتزاز الحكومة المصرية والشعب المصرى
بالعالقات المصرية اليابانية فى شتى المجاالت ،وخاصة التعليمية
والبحثية والثقافية ،مشيرا ً إلى حرص مصر على تفعيل المزيد من
أوجه التعاون مع اليابان؛ لالستفادة من نجاح التجربة اليابانية
وخاصة فى مجال التعليم.
من جانبها أشادت عمدة طوكيو بالعالقات المصرية اليابانية وخاصة
فى مجال التعليم ،مؤكدة حرص اليابان على التواصل الدائم ودعم
العالقات ،وخاصة فى ملف التعليم لما له من أهمية فى بناء اإلنسان.
على هامش اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية وجامعة طوكيو العاصمة
والتى تمتلك أكبر المعاهد الصناعية فى طوكيو؛ بهدف التعاون والمشاركة فى إنشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر،
والبدء فى تدريب الكوارد الخاصة بهذه الجامعات .
من ناحية أخرى التقى د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
والبحث العلمى مع السيدة /سوزوكى نائب رئيس الجايكا (هيئة
التعاون الدولى لشئون الشرق األوسط)؛ لمناقشة آليات التعاون بين
مصر واليابان فى مجال التعليم ،ومستجدات المبادرة المصرية
اليابانية للتعليم ،وبحث سبل التعاون فى مجال الجامعات
التكنولوجية ،ودور هيئة التعاون الدولى فى إمكانية المساهمة فى
مشروع تبادل الخبراء اليابانيين المهتمين بالصناعة.
من جانبها أشادت السيدة سوزوكى بما تقوم به وزارة التعليم العالى
والبحث العلمى المصرية من جهود واضحة فى تنفيذ المبادرة الخاصة بالتعليم العالى والتعليم األساسى والصحة ،مشيدة
أيضا ً بما تم إنجازه فى الجامعة المصرية اليابانية ،مؤكدة أن الدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالى يعد نموذجا ً يحتذى
به على مستوى العالم.
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ثالثًا :اتفاقيات وفعاليات خالل الزيارة:
 3اتفاقيات تعاون مشترك مع الجامعات اليابانية:



امتدادًا للتعاون المصري الياباني وقع د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى يوم االثنين الموافق 8
أكتوبر  2018ثالث اتفاقيات تعاون مع الجامعات اليابانية (واسيدا ـ كوكوجاكوين ـ كوكوشيكان)؛ بهدف دعم عالقات
التعاون مع اليابان فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى.
االتفاقيات تهدف إلى دراسة إنشاء أفرع لهذه الجامعات بمصر بما
يخدم كليات التربية بالجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل وتدريب
المعلمين مما سيكون له أثر إيجابى على تطوير منظومة التعليم فى
مصر ،وكذا المشاركة مع الجامعات المصرية فى إنشاء درجات
ً
فضال عن إنشاء برامج متميزة مع الجامعات
علمية مشتركة،
المصرية فى المجاالت التى تخدم خطة التنمية المستدامة 2030
فى تطوير التعليم العالى بمصر .

بروتوكول تعاون مع جامعة هيروشيما:





قام د .خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتوقيع
بروتوكول تعاون مع جامعة هيروشيما ،بحضور مجلس أمناء
الجامعة ،وأعضاء هيئة التدريس.
البروتوكول يهدف إلى دراسة إنشاء فرع للجامعة في مصر يضم كافة
التخصصات العلمية المختلفة ،ومنها الطب والتعليم والزراعة ،فضالً
عن التعاون فى مختلف المجاالت العلمية والبحثية ،وذلك فى إطار
التواصل مع الجامعات اليابانية.
وعلى هامش التوقيع ألقى الوزير محاضرة حول دور التعليم في
أسس السالم العالمي ،ودور منظومة التعليم والبحث العلمي في مصر
في ظل المبادرة المصرية للتعليم ،وكذا فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع عالميا ً في مجال التعليم
والبحث العلمي واالستفادة من التجربة اليابانية ،كما تفقد د .عبد الغفار المستشفى الجامعى وبعض كليات بالجامعة.

جامعة هيروشيما اليابانية تمنح وزير التعليم العالي الدكتوراه الفخرية:







منحت جامعة هيروشيما اليابانية درجة الدكتوراه الفخرية للدكتور خالد عبد الغفار
تقديرا لمكانته العلمية والبحثية ودوره
وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك
ً
البنّاء في دعم وتطوير العالقات المصرية اليابانية في التعليم العالي والبحث
العلمي؛ ليكون أول وزير مصري يحصل على هذه الدرجة المرموقة من جامعة
هيروشيما.
تم ذلك خالل احتفال رسمي أقامته الجامعة بقاعة احتفاالتها بحضور رئيس
الجامعة وأعضاء مجلسها ،وأعضاء هيئة التدريس بها ،والسفير أيمن كامل سفير
مصر لدى اليابان ،ود .هاني الشيمي المستشار الثقافي ،ود .هانم أحمد عبد الفتاح
الملحق الثقافي بالملحقية الثقافية المصرية في اليابان.
مشيرا إلى اعتزازه بهذا التقدير الرفيع،
ومن جانبه قدم الوزير شكره للجامعة،
ً
تطورا في مجاالت التعليم
معربًا عن تطلعه أن تشهد العالقات المصرية اليابانية
ً
المختلفة.
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توقيع اتفاقيات وبروتوكولت تعاون حملية وإقليمية ودولية:


















توقيع عدد ( )35اتفاق ثنائي بين الجامعات المصرية ونظيراتها من الجامعات األجنبية وذلك بواقع عدد ()14
مذكرة تفاهم  +عدد ( )16اتفاق تعاون +عدد ( )3بروتوكول تعاون  +عدد ( )2اتفاق توأمة.
توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة الوطنية للثروة السمكية واألحياء المائية والحكومة الموريتانية فى مجال
التأهي ل والتدريب والبحث العلمي واالستزراع السمكى وبناء سفن الصيد وإدارة الموانئ.
توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة اإلسكندرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والهيئة القومية
لالستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلنقاذ بحيرة مريوط.
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة ال نيل ومعهد بحوث اإللكترونيات؛ إلقامة تعاون مشترك للتبادل المعرفي
واألكاديمي.
توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار واإلدارة العامة للمراكز االستكشافية بوزارة التربية
والتعليم.
توقيع بروتوكول تعاون بين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومعهد بحوث اإللكترونيات؛ لتبادل البحوث ونشر
المعرفة.
توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار و شركة كورالياريف لتنمية البيئة البحرية.
توقيع بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث ودار نشر  Springerلنشرأعداد المجلة العلمية
(.)Bulletin of NRC
توقيع  3بروتوكوالت تعاون بين معهد بحوث اإللكترونيات وكل من مع جامعتى منزو ونينشيا بالصين ،وذلك
على هامش الزيارة التى قام بها وفد من علماء وباحثى المعهد للصين ،بهدف التعاون في تكنولوجيا تصنيع
الخاليا الشمسية المتقدمة ذات الكفاءة العالية ،ووحدات تخزين الطاقة الشمسية بتكنولوجيا النانو ،والتعامل مع
المخلفات اإللكترونية؛ والتعامل مع مياه الزراعة.
توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومى لعلوم البحار والشركة المصرية للصيد ومعداته لتنمية وتطوير
الثروة السمكية.
توقيع شراكة  10سنوات في البحوث واالبتكار بين مصر واالتحاد األوروبي (تشارك مصر بـ  30مليون
يورو).
توقيع بروتوكوالت تعاون لدعم رسالة المستشفيات وتوفير احتياجاتها مع كل من (مؤسسة اسمعونا الخيرية -
الجمعية المصرية للرعاية الصحية  -قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة – بيت الزكاة باألزهر الشريف).
توقيع مذكرة تفاهم ثالثية بين جمهورية مصر العربية واليونان وقبرص وذلك خالل القمة الرئاسية الثالثية بين
مصر وقبرص واليونان ،وذلك في .2018/10/10
في إطار التعاون مع جمهورية الصين الشعبية تم إيفاد عدد من السادة العاملين بوزارة التعليم العالي للتدريب
لفترات قصيرة في مجال اإلدارة من خالل منح مقدمة من الجانب الصيني.
توقيع اتفاقية تعاون مع المؤسسات التعليمية اإليطالية على هامش الزيارة اليطاليا خالل الفترة من  20إلى
 22سبتمبر الجاري ،خالل لقاء مع د .تور فيرجاتا رئيس جامعة جوزيبي نوفيلى ،ود .داميانو بيناكيو من
مكتب العالقات الدولية ،والسيد /رينو كابو تو رئيس اتحاد كليات اآلداب السابق ،وتم توقيع خطاب نوايا بهدف
دعم التعاون بين مصر وإيطاليا في مجاالت التعليم الجامعي والبحث العلمي ،وزيادة تبادل الطالب واألساتذة
بين الجانبين ،والعمل على إنشاء فرع للجامعة بمجمع الجامعات اإليطالية بمصر.
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 انطالق تفعيل بروتوكو ل التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ والمجلس القومي لشؤون اإلعاقة
والذي يواكب االحتفال بيوم اإلعاقة العالمي في  12 /4من كل عام وذلك عن طريق:
 اوال  :تنظيم احتفالية تحت رعاية الوزير تتضمن:
 -1انشطة خاصة بالمعاقين وذوي االحتياجات الخاصة بالجامعات والمعاهد المصرية في توقيت واحد
علي ان يتم االفتتاح عن طريق الفيديو كونفرنس من احدي الجامعات مع تحديد الموعد بالتنسيق
مع تلك الجامعة.
 -2العالن عن مسابقة في االختراعات واالبتكارات ومشاريع التخرج للطلبة في األدوات المساعدة
للمعاقين ومجاالت االتصال والبرمجيات وت حت إشراف أكاديمية البحث العلمي علي ان يتم إقامة
معرض لتلك االختراعات بمعهد إعداد القادة واعالن نتائج المسابقة في .2019 / 4 /24
 ثانيا :اطالق حملة إلنشاء أو استكمال مراكز تميز لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بكل جامعة تحت
رعاية الوزير والسادة رؤساء الجامعات المصرية ووضع لوائح لتلك المراكز اسوة بما تم في جامعة
حلوان والمنيا..... ..
 ثالثا :انطالق مسابقة بين الجامعات المصرية لجاهزية الجامعة وأساليب تقديم الخدمات لذوي اإلعاقة بناء
علي تقارير المتابعة التي تمت أثناء مسابقة الجامعات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية.
وسوف يتم وضع الجدول التنفيذي لتلك االحتفاالت والمسابقات واخطار الجامعات بها.
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إجنازات منظومة البعثات الوطنية ومنظومة الطالب الوافدين:
 -1تطور منظومة البعثات المصرية:















زاد عدد المبعوثين المصريين للحصول على درجات جامعية عليا وفي مهمات علمية من  950مبعوثا ً عام
 2017إلى  1150مبعوثًا عام  2018بواقع  200مبعوثاً.
اإلعالن عن خطة البعثات لعام  2018/2017إليفاد عدد
( )1000بعثة إشراف مشترك و( )500مهمة علمية لما
سا للمهمات
بعد الدكتوراه ،وقد تقدم حتى اآلن عدد  88دار ً
سا لبعثات اإلشراف المشترك.
العلمية و 11دار ً
اإلعالن عن اإلعالن الثالث لبرنامج المبادرة التعليمية
المصرية اليابانية الجديدة  EJEPلعام 2018/2017
لترشيح عدد  161دارس.
اإلعالن عن المنح المقدمة وفقا لبروتوكول التعاون مع
البنوك المصرية لتمويل عدد من المبعوثين وموافقة اللجنة
سا لجمع المادة العلمية للماجستير أو الدكتوراه أو للتدريب لمدة تترواح من
التنفيذية علي إيفاد عدد  171دار ً
وجار إنهاء إجراءات سفرهم.
 3إلي  6شهور
ٍ
اعتماد نتيجة إعالن برنامج نيوتن مشرفة للعام  2018/2017وتم ترشيح عدد  44دارس تشمل ( 22لبعثة
خارجية) و( 22لبعثة إشراف مشترك).
اإلعالن عن برنامج نيوتن مشرفة لترشيح عدد من الدارسين (بعثات خارجية – إشراف مشترك) لعام
.2019/2018
اإلعالن عن برنامج اإليفاد المصري األلماني طويل األجل  GERLSوجاري فحص األوراق وعقد المقابالت مع
المرشحين للسفر إلي ألمانيا علي برنامج .GERSS
اإلعالن عن المنح المقدمة للدولة لعدد من الدول وذلك علي النحو التالي:
 منح دولة المجر ( 65منحة للبكالوريوس –  15منحة للدكتوراه –  20للماجستير) وتم فعليا اختيار 65للبكالوريوس  12 +للدكتوراه  5 +للماجستير وجاري إنهاء إجراءات سفرهم.
 منح دولة فنلندا ( 10منح لجمع المادة العلمية للدكتوراه وتمت الموافقة علي قبول عدد  5دارسين). منح دولة الصين (تقدم عدد من المنح طبقا للبرنامج التنفيذي وقد تم قبول عدد  14دارس للدكتوراه + 100منحة طبقا لمذكرة التفاهم بدون نفقات من البعثات حيث تم قبول  90دارس للدكتوراه 10 +
للماجستير).
االستمرار في متابعة التقدم االلكتروني للطالب الراغبين في الخضوع لإلشراف العلمي للبعثات وإرسال أوراقهم
للجهات األمنية إلستطالع الرأي إلكترونيا تسهيالً لإلجراءات وتمهيدا ً لتفعيل قاعدة البيانات الخاصة بالطالب.
اإلعالن علي الموقع االلكتروني لقطاع اشلئون الثقافية والبعثات علي المنح والبرامج الدراسية الواردة من
بعض الجامعات أو المؤسسات التعليمية بدول العالم وفقا لما هو موضح علي الموقع االلكتروني.
عقد عدد ( )2لجان تنفيذية للبعثات برئاسة السيد األستاذ الدكتور الوزير بجلسة  2018/1/17و.2018/5/7
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 -2تطور منظومة الطالب الوافدين:
إنجازات وإجراءات خاصة بالمنظومة بوجه عام:





















تقدم هذا العام على الموقع الرسمي لقبول الطالب الوافدين ( )6630للدراسة بالمرحلة الجامعية للعام 2019/2018
مقارنه بالعام السابق  2018/2017تقدم عدد  4051طال ًبا.
قام بالدراسة في العام  2018/2017عدد  11180طالب ( جامعي –
دراسات عليا ) ومن المتوقع ان يتم استقبال عدد  16000طالب (
جامعي – دراسات عليا ) في العام الحالي .2019/2018
تم اتخاذ عدد من اإلجراءات للتيسير على أبنائنا الطالب الوافدين منها:
عمل مرحلتين للتنسيق وإعالن النتائج  9/15 ،7/15تسهيال لإلجراءات
وانتظام الطالب بالدراسة في مواعيدها الرسمية ،والنزول بالحد األدنى
للقبول بالكليات النظرية إلي  %50وجارى توقيع القرار ،وتفعيل السداد
االلكتروني على الموقع ،والتواصل مع شركات البريد السريع لتقديم خدمة
إرسال ملفات الطالب إلى الجهات المعنية تيسيرا النتظامهم بالدراسة
تم حصر برامج الساعات المعتمدة بال جامعات الحكومية وإضافتها على الموقع مع إمكانية التقدم للدراسة بها وظهور
النتائج الخاصة بها .
تم تعديل اإلفادة بقبول الطالب بان تكون موجه لنائب رئيس الجامعة لشئون الطالب على الموقع وليس لعميد الكلية
للتواصل المركزي مع الجامعات وبالتالي تيسير الحصر والمتابعة.
تم تطوير وتحديث مركز تعليم اللغة العربية للطالب الوافدين وتزويده بأحدث األجهزة والتجهيزات الالزمة للعملية
التعليمية والتثقيفية للطالب.
انشاء وحدة لرعاية الطالب الوافدين بمقر مكتب العالقات الدولية وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للطالب الوافدين
وتحسين العالقات الدولية فى مجال التعليم والبحوث ودعم صورة الجامعة على المستوى العربى والدولى
اعتبار الطالب الوافدين سفراء للجامعات فى بالدهم واالهتمام بتوفير الخدمات التى تدعم سير العملية التعليمية
زياده عوامل الجذب من خالل تقديم مختلف الخدمات للطالب الوافدين ومساعدتهم على التأقلن فى الحياه فى مجتمع
الجامعة واالندماج فى الحياة الجامعية مما يثرى الكيان الطالبى بالجامعة
االهتمام باشتراك الجامعات المصرية بكافة المعارض التعليمية للتسويق للمؤسسات التعليمية المصريه
تم االنتهاء من مقترح تصميم نادي اجتماعي باإلضافة إلى األدوار الثالثة لإلدارة .
القيام باإلجراءات الالزمة إلنشاء مكتب لتسهيل إجراءات تجديد اإلقامة للطالب الوافدين بالمبنى .
إلغاء كشف النتيجة واقتراح االكتفاء باإلفادة والتبليغ من قبل مكتب رئيس القطاع .
إعالن النتيجة بموجب كشف مجمع معتمد وموجه لكل جامعة على حده ب  Serial Numberعلى كل ورقة تم تأمينها
من قبل جهاز المخابرات العامة .
عمل ايميل رسمي  inquiry@wafeden.gov.egلتلقى استفسارات وحل مشكالت التقديم للطالب الوافدين ان وجدت.
عمل خط تليفون محمول بخدمة  Whats appلتلقى استفسارات وشكاوى الطالب الوافدين والرد عليها في الحال
Whats app: 01098257891
عمل صفحة فيس بوك رسمية باسم اإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين على موقع التواصل االجتماعي ونشر
فيديوهات دعائية وتعريفية بهدف الترويج للبرامج الدراسية بالجامعات المصرية وكذلك الرد على استفسارات الطالب
الراغبين في الدراسة .وقد تم حصر هذه البرامج وتوصيفاتها بالتعاون مع الجامعات :
www.facebook.com/wafdeenmohe
عمل جروب  What’s appلمديري اإلدارات الوافدين في الجامعات المصرية للتنسيق والتواصل السريع فيما يخص
مشكالت وطلبات الطالب الوافدين .
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عمل اجتماعات دورية مع مديري إدارات الطالب الوافدين وتقديم ندوة تعريفية على كيفية التعامل مع موقع منظومة
الطالب الوافدين وتسهيل اإلجراءات على الطالب الوافدين وتقليل المراسالت الكتابية والعمل في اطار التواصل
االلكتروني الرسمية.
إعداد عرض فنى بآلية التنسيق على الموقع االلكتروني دون اى تدخل بشرى .
اعداد عرض فنى يشمل االحتياجات الالزم توافرها على الموقع للترويج للدراسة بمصر على مستوى مهني عالي .
عمل دراسة مقارنه عن سياسة قبول الطالب الوافدين في الدول المنافسة لمصر وهى ( المغرب – األردن – تركيا)
واالستفادة منها في النظام الجديد .
التواصل مع جهاز المخابرات العامة والتنسيق لرفع الخطة األمنية لالنتهاء من الموقع .
التواصل مع شركتين متخصصتين للحصول على عرض مالي لتنفيذ الموقع االلكتروني الجديد .
التنسيق مع جميع الملحقيات الثقافية بالسفارات المصرية لتجديد برامج التبادل التنفيذية وخاصة الدول اإلفريقية.
تم االنتهاء من تحديث مشروع برنامج التبادل التنفيذي مع دولة العراق بالتعاون مع سفارة العراق.
تم تطوير منظومة استخراج تذاكر السفر للطالب المقيدين على ان يتم ذلك في شهر يوليو وأغسطس حتى يتسنى للطالب
الوافد االنتظام في الدراسة.
تم االنتهاء من وضع ضوابط للمنح من حيث مدتها وشروطها ومميزاتها واليه تنفيذها ،وتشكيل لجنة لتعديل الئحة منح
الطالب الوافدين بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
تم إعداد مشروع قرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بإنشاء صندوق رعاية الطالب الوافدين وأنديتهم والذي كان
نتيجة االجتماعات المثمرة بين اللجنة المشكلة عن طريق وزارة المالية وكذلك اللجنة المشكلة من قبل وزارة التعليم
العالي وتم رفع األمر لمعالي وزير التعليم العالي لتحويل مشروع القرار للجهات المعنية حيث تقوم اإلدارة بالتنسيق مع
اللجنة المختصة بوزارة المالية في إعداد الالئحة المالية الجديدة للصندوق واعتماده من وزارة المالية واستصدار القرار
الوزاري من معالي وزير التعليم العالي لتفعيلها .
التنسيق مع جامعتي عين شمس والمنصورة وتنظيم أسبوع الشعوب وكذلك يوم تعريفي عن البرامج المقدمة بالجامعة .
تم تنظيم اجتماع مع السادة مديري إدارات الوافدين بالجامعات الحكومية المصرية للتنسيق بين هذه اإلدارات واإلدارة
المركزية للوافدين بهدف تقديم خدمات أكثر تميزا ً للطالب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.

 تطوير ادارة الوافدين بالوزارة

ان الخطة اإلستراتيجية للوزارة ترتكز فى أحد محاورها علي زيادة أعداد الطالب الوافدين للدراسة بالجامعات
والمعاهد المصرية تعزيزا ً لمكانة مصر في المنطقة
العربية واإلفريقية وجميع أنحاء العالم ،حيث بلغ عدد
الطالب الوافدين الدارسين في مصر  67102طال ًبا،
وأن هذا العام تقدم عدد  8376طال ًبا بالمرحلة األولى،
و عدد  14203طال ًبا بالمرحلة الثانية ،وقد تم إعالن
النتائج لعدد  12704طالبًا وافدًا من حوالي 80
جنسية مختلفة مثل (الكويت وفلسطين وسوريا
والسودان وجنوب السودان والسعودية واألردن
والعراق واليمن والصومال والمغرب وتشاد والبحرين
وبنجالديش واريتريا وافغانستان والصين وجزر القمر
وموريتانيا وماليزيا وجيبوتى وليبيا ونيجيريا وعمان
واالمارات وبوروندى وامريكا واثيوبيا وكندا وماالوى
والهند ولبنان وانجلترا والجزائر وكينيا ومالى وكازخستان والكاميرون وتونس والنيجر ورواندا وغينيا كوناكرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()34
إنجازات وزارة التعليم العالي والرؤية المستقبلية

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى








واندونيسيا وايران وتركيا والسويد والكونغو الديمقراطية واوغندا وقطر وموريشيوس والفلبين وتنزانيا وافريقيا
الوسطى والدنمارك والمانيا وانغوال واوكرانيا وبتسوانا والنمسا واليابان وجورجيا واليونان واستراليا وايطاليا
واذربيجان وافريقيا الوسطى واسبانيا وبوكينا فاسو وهولندا وفيتنام وليبريا ومدغشقر والبانيا وازبكستان
والنروي).
تم ميكنة جميع المعامالت المالية المتعلقة بإدارة شئون
الطالب الوافدين خالل الفترة القادمة ،وتذليل المعوقات
التي تواجههم بالتنسيق المباشر مع الجامعات،
ووحدات رعاية الطالب الوافدين.
من المقرر إطالق خط ساخن لتلقي جميع شكاوى
الطالب وتذليلها بشكل فوري.
تم االنتهاء من أعمال تطوير مبنى اإلدارة المركزية
للطالب الوافدين بمقر الوزارة بحي السفارات بمدينة
نصر ،والذي يسمح بتقديم خدمات مميزة للوافدين
وتوفير أماكن للقراءة والدراسة والترفيه والبحث على
اإلنترنت واالستفادة من بنك المعرفة المصري في
البحث واالطالع ،وكذلك تطوير مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها لتقديم دورات متخصصة في تعليم اللغة
العربية للدبلوماسيين والطالب والباحثي ...وسيتم
االفتتاح الرسمى للوافدين يوم األحد الموافق
 2018/12/2بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء.
تدريب العاملين بإدارات الوافدين ورفع كفاءتهم في
التعامل مع الطالب الوافدين وذلك بالتعاون مع المعهد
مشيرا إلى خطة أنشطة
الدبلوماسى بوزارة الخارجية،
ً
الطالب الوافدين خالل الفترة المقبلة ،والتي تشمل
العديد من الفعاليات ،منها :تنظيم مؤتمر دولي
للطالب الوافدين المتفوقين والخريجين ،وكذلك تنظيم
األسبوع الجامعي للطالب الوافدين بالتعاون مع معهد
إعداد القادة بالوزارة.
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دور الوزارة يف تنفيذ برنامج احلكومة والتكليفات الرئاسية:

في إطار عمل مؤسسات الدولة المصرية لتنفيذ برنامج التنمية الشاملة (رؤية مصر  )2030وتكليفات السيد
رئيس الجمهورية للحكومة ،تتعاون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ هذه الرؤية والتكليفات ،من خالل
عدد من األطر المنفردة والمشتركة مع باقي الوزارات ومؤسسات الدولة ،ومن ذلك:

موقف التكليفات الصادرة بتاريخ  26مايو 2018

التكليف :إجراء إختبارات موحدة على مستوى الجمهورية لتقييم طلبة كليات الطب بمختلف سنواتها ،على
أن يتم دراسة صياغة قانون ينص على ذلك.










خالل الفترة من  29مارس إلى  14مايو  2018تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي كل من شركة مايكروسوفت العالمية
وشركة جاما ليرن (صاحبة الخبرة العريضة في هذا المجال في العديد من الدول لوضع إطار جامع لمنظومة االختبارات
الموحدة المطلوبة ،وهو ما تم بالفعل ،مع النجاح في الحصول على كثير من الخدمات المجانية من الشركة المنفذة ،سواء
في مجال التدريب أو االختبارات التجريبية.
بتاريخ  2018-5-16تم عرض مقترح إقامة مسابقة معرفية لعدد خمسمائة طالب من طالب الفرقة الثالثة في بخمس
كليات للطب في مجموع ما تمت دراسته في السنوات الثالث بحيث يكون االختبار على شكل مسابقة مركزية يتم منح
العشرة األوائل جوائزمالية قيمة ،ووافق المجلس األعلى للجامعات على مقترح إجراء المسابقة بتاريخ  19مايو ،2018
على أن يتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المسابقة المعرفية المجمعة.
بتاريخ 11و  ، 2018/6/ 12وفي إطار التنسيق الدائم والمستمر مع قواتنا المسلحة الباسلة والوحدات التابعة لها ،كان
هناك تعاون كامل مع كلية الطب بالقوات المسلحة ،حيث حضرت جان ًبا من االمتحان المعرفي لطلبة الكلية في يوم  11يونيو
 2018وفقًا للقواعد والضوابط التي تم التوصل إليها ،والتي تتوافق مع أحدث المعايير العالمية.
بتاريخ  13يونيو  2018تم عقد اجتماع بمقر وزارة التعليم العالي برئاستي وعضوية عمداء كليات الطب جامعات (عين
شمس-القوات المسلحة-المنصورة -اسيوط -السادس من اكتوبر-طنطا) حيث تم اإلتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة
بنك األسئلة من قبل كلية طب طنطا ،وعقد امتحان المسابقة المركزية يوم  15أغسطس  ،2018وعلى أن يكون ذلك
لطالب الفرق الثالث األولى ،مع بحث إمكانية تصميم موقع مصغر للمسابقة على بوابة الوزارة.
أعقب ذلك عدة اجتماعات بالتعاون مع الشركتين العالميتين الشريكتين في المشروع ،أسفرت عن اختيار بنك األسئلة
( 1200سؤال) على أن يتم توزيعها بطريقة مختلفة من كلية ألخرى ،مع التأكد من جاهزية الكليات المشاركة.
تم إجراء االختبار في  15أغسطس  ،2018ووافق المجلس األعلى للجامعات على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للسير قد ًما في
تعميم هذه التجربة على جميع التخصصات في كل الجامعات المصرية.

التكليف :وضع تصميمات ذات طابع عريق كالسيكي لمباني جامعة العلمين الجديدة وغيرها من الجامعات
الجديدة الجاري إنشاؤها
 تم التوجيه بأن يتم مراعاة ذلك في التصميمات الخاصة بكافة الجامعات الجديدة الجاري إنشاؤها ،وبما يكفل وجود طابع
عريق لكل جامعة يعبر عن جانب من جوانب الحضارة المصرية أو اإلنسانية بوجه عام ،وبما يجعلها معالم معمارية مميزة
فضالً عن كونها صرو ًحا أكاديمية وبحثية.
 هناك تنسيق كامل في هذا الشأن مع وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
بهدف الوصول إلى أفضل الرؤى والتصورات في هذا الشأن.
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التكليف :إعداد تصور متكامل لتطوير منشآت جامعة القاهرة بما في ذلك فرع الجامعة في مدينة الشيخ زايد
وليس فقط كلية الطب البيطري
 تم إعداد تصور متكامل لمستقبل جامعة القاهرة بعنوان (جامعة القاهرة – الفرع الدولي :نحو جامعة من الجيل الثالث)،
يتناول كافة جوانب الرؤية المستقبلية لتطوير وتحديث جامعة القاهرة.
 يستهدف هذا المشروع نقل جامعة القاهرة نحو جامعات الجيل الثالث من خالل خلق كيان أكاديمي يتم فيه تقديم خدمات
ا لتعليم والبحوث واالستشارات والتدريب وبناء شخصية الطالب في ضوء مفهوم األمن القومي الشامل ،وتكوين الثقافة
ونشر المعرفة محليًا وإقليميًا ودول ًيا طب ًقا لمعايير الجودة ،وتساهم بفاعلية في تقديم حلول متكاملة فنيًا وتكنولوجيًا
لالقتصاد القومي ،مع االهتمام بالمسؤولية المجتمعية والتنمية البشرية لتحقيق التنمية المستدامة لجميع المستفيدي مع
الحفاظ على التراث والهوية والمشاركة في التقدم العلمي العالمي.
 يقع المشروع يقع مشروع الجامعة في مدخل مدينة الشيخ زايد وعلى مساحة قدرها  750فدانًا ،وقد تم حتى اآلن إقامة
عدة منشآت تتبع بعض الكليات على مساحة  18فدانًا ،ويتم تنفيذه على ثالث مراحل بتكلفة إجمالية  700مليون جنيه.

التكليف :إعداد تصور متكامل بشأن إستغالل الثالث أفدنة الخاصة بأرض جامعة التكنولوجيا ببني سويف
 تم إعداد تصور هندسي متكامل عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن استغالل األفدنة الثالثة الخاصة بأرض
الجامعة التكنولوجية ببني سويف.
 التصور يشمل التصميمات والخطوات التنفيذية الخاصة بالجامعة ،سواء ما يتعلق بإعادة تأهيل المباني القائمة التابعة
للكلية التكنولوجية ببني سويف ،أو بالورش والمعامل المطلوب إنشاؤها على أرض الجامعة ،أو بالتصميمات الخاصة
باالستغالل األمثل لمساحة األفدنة الثالثة المخصصة للجامعة.

التكليف :إنشاء صندوق خاص لتمويل تطوير منظومة الوافدين في التعليم العالي ،على أن تتم تغذيته من
مصادر مشتركة
 يوجد بالفعل صندوق خاص برعاية الطالب الوافدين في وزارة التعليم العالي ،يتم منه اإلنفاق على كافة وجوه الرعاية
التعليمية واالجتماعية واألنشطة الطالبية الخاصة بالطالب الوافدين ،وقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفيق أوضاع هذا
الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.
 في إطار تحسين الخدمات المقدمة للطالب الوافدين بمؤسسات التعليم العالي المصرية ،فقد تم إعداد مشروع قرار السيد
رئيس الجمهورية المرفق بإنشاء صندوق رعاية الطالب الوافدين وأنديتهم ،الذي يستهدف تنويع مصادر رعاية الطالب
الوافدين لتشمل عددًا من الروافد التي من شأنها االرتقاء بالخدمة وتحسين مضمونها ،بما يترك انطباعًا جيدًا لدى الطالب
الوافدين بمصر ،سواء عن العملية التعليمية والخدمات الطالبية في مؤسساتنا الوطنية ،أو عن الحياة بمصر بوجه عام،
وتم إرسال المشروع إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية.
 وضعت الوزارة عددًا من المقترحات األخرى المتعلقة بزيادة مقابل بعض الخدمات المؤداة للطالب الوافدين ،على أن
تستخدم الزيادة في اإلنفاق على تطوير منظومة الطالب الوافدين.

التكليف :ضم ممثلين من كل من هيئة الرقابة اإلدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى "لجنة القطاع
المختصة" بالمجلس االعلى للجامعات ،والمسئولة عن الترخيص ببدء الدراسة في الكليات
والجامعات الجديدة

أول :فيما يتعلق باجلامعات احلكومية

 قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2018/6/23تفويض أمين المجلس األعلى للجامعات بتشكيل لجان
نوعية إلعداد تقارير عن مدى إمكانية الموافقة على بدء الدراسة بالكليات الجديدة بالجامعات المصرية تمهيدًا للعرض على
المجلس في جلسة قادمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()37
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 تم تشكيل لجان لزيارة بعض الكليات المزمع الترخيص ببدء الدراسة فيها (كلية التربية الرياضية بجامعة بنها  -كليتا الطب
والهندسة بجامعة السويس – كليتا الهندسة واآلثار بجامعة دمياط – الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا المتقدمة بجامعة
السويس) ،وتم تشكيل تلك اللجان متضمنة اسم ممثل عن هيئة الرقابة اإلدارية بالمحافظة التي تقع الجامعة في نطاقها،
وممثل عن الكلية الفنية العسكرية قام بترشيحه السيد اللواء الدكتور مدير الكلية الفنية العسكرية.

ا
ثانيا :فيما يتعلق باجلامعات اخلاصة واألهلية

 توجد بأمانة مجلس الجامعات الخاصة واألهلية لجنة موحدة لفحص طلبات إنشاء الجامعات الجديدة ،ولجنة أخرى بمسمى
(لجنة شئون الطالب) تختص بالترخيص ببدء الدراسة في الكليات والجامعات الخاصة واألهلية الجديدة.
 تنفيذًا لهذا التكليف الرئاسي فقد تم بالفعل مخاطبة كل من هيئة الرقابة اإلدارية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لموافاتنا
بمرشح كل منهما في عضوية تلك اللجان.

التكليف :دراسة مصادر تمويل نفقات التشغيل الخاصة بوكالة الفضاء المصرية والمدينة الفضائية مع
استكشاف فرص مشاركة رجال االعمال في هذا األمر.






ت م إعداد دراسة مبدئية لمصادر تمويل نفقات تشغيل وكالة الفضاء المصرية والمدينة الفضائية واستكشاف فرص مشاركة
رجال األعمال في ذلك ،لضمان استحداث و نقل علوم و تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتالك القدرات الذاتية
لبناء األقمار الصناعية و إطالقها من األراضى المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة فى التنمبة وتحقيق األمن القومى.
تتناول الدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع ،مع األخذ في االعتبار عددًا من المحددات على رأسها اقتصاديات الفضاء
على المستوى العالمي ،وكيفية توفير مصادر التمويل الكفيلة ليس فقط بإنشاء المشروع وإنما باستمرار أدائه لمهامه بعد
بدء التشغيل ،سواء من خالل التمويل المخصص من الدولة أو من عائدات الخدمات واالستشارت واألعمال والصور
واليبانات التي يقدمها للجهات المختلفة محليًا ودول ًيا.
تضع الدراسة في االعتبار تطوير عدد من الصناعات المرتبطة بعلوم الفضاء ،مثل تصنيع مكونات األقمار الصناعية
وصناعة البرمجيات الخاصة بها ،فضالً عن دورها األساسي في أغراض األمن القومي وحماية الحدود ،واستكشاف
المكونات الجغرافية والثروات الطبيعية والتغيرات المناخية.
تفتح الدراسة الباب واس ًعا أمام مشاركة فاعلة من رجال األعمال في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ،سواء في مشروعات
شراكة ،أو تطوير تقنيات ،أو برامج تدريب وتأهيل ،أو مشروعات تطبيقية صناعية وتجارية.

التكليف :إجراء إختبارات للمرشحين للحصول على وظائف معيدين بالجامعات قبل تعيينهم






نظرا لوجود إطار تشريعي قائم لتعيين المعيدين بالجامعات المصرية يتمثل في مواد قانون تنظيم الجامعات (،)141-130
ً
فإنه يتضح اآلتي:
نظرا لطبيعة تعيين المعيدين بطريق اإلعالن ،فإن هذه اآللية يتم فيها بالفعل اتباع
عند تعيين المعيدين بطريق اإلعالن فإنه ً
معايير محددة في القانون على سبيل الحصر ،كما يتم إجراء اختبارات ومقابالت شخصية للمتقدمين للوظيفة من خالل لجان
تشكلها الجامعات لفحص أوراق المتقدمين.
عند التعيين بطريق التكليف فإن معايير المفاضلة تكون هي المعايير ذاتها المتبعة عند التعيين باإلعالن ،إال أن التعيين
بطريق التكليف يقتصر على خريجي الكلية في السنتين األخيرتين ،وهو ما يقتضي إجراء تعديل تشريعي على المادتين
 ،136و 137من قانون تنظيم الجامعات ،بما يكفل تضمين إجراءات اختيار المعيدين بأي من الطريقين اختبارات وأسئلة
تتعلق بطبيعة الوظيفة والتخصص ،والثقافة العامة ،والقدرات والمهارات الشخصية واإلدارية ،وبما يكفل اختيار أفضل
العناصر من بينهم.
من جهة أخرى ،وفي إطار ضبط وإعادة هيكلة نظام تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية ،حيث
قامت الوزارة بإعداد ورقة عمل حول هيكلة األقسام العلمية بالجامعات تستهدف الدراسة ضبط األداء الفردي والمؤسسي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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باألقسام العلمية في الكليات الجامعية ،بما يضمن حسن قيامها بمهامها األكاديمية والتدريبية والمجتمعية ،وبما يكفل وضع
نظام جديد الختيار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من البداية ،واإلعداد المميز لهم ليكونوا على أعلى مستوى من التميز
األكاديمي واإلداري.

التكليف :إجراء اإلختبارات الطبية الالزمة لاللتحاق بالجامعات الجديدة في مستشفيات القوات المسلحة
 تم التنسيق مع األمانة العامة لوزارة الدفاع وكذا مع السادة مسؤولي الفرع العالجي بإدارة الخدمات الطبية بالقوات
المسلحة.
 تم التأكيد عل ى استعداد الوزارة التام التخاذ كافة اإلجراءات والخطوات التنفيذية الكفيلة بإجراء الكشف الطبي بكافة الكليات
والجامعات الجديدة التي يتم افتتاحها في الفترة القادمة بمستشفيات القوات المسلحة (جامعة الملك سلمان – جامعة العلمين
للعلوم والتكنولوجيا – جامعة الجاللة – جامعات العاصمة اإلدارية الجديدة ...إلخ).
اعتبارا من العام الدراسي  ،2020/2019وهو التاريخ المتوقع لبدء الدراسة في أغلب هذه الجامعات.
 سوف يتم ذلك
ً

املوقف التنفيذى للتكليفات الصادرة يف سبتمرب 2018

التكليف :ترتيب وتجهيز عرض حول استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بالمؤتمر الدوري
الشهري للشباب في نوفمبر 2018
 تم بالفعل إجراء العرض خالل فعاليات الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خالل الفترة من
 6-3نوفمبر .2018

التكليف :اتخاذ قرار من المجلس األعلى للجامعات لتعميم االمتحان اإللكتروني على الجامعات وإدراج
الموضوع ضمن موضوعات المجلس القادم
 بجلسته بتاريخ  2018/10/18وافق المجلس األعلى للجامعات على ميكنة جميع امتحانات كليات الطب المصرية التي
يمكن ميكنتها على غرار االمتحان المعرفي الذي عقد في أغسطس  ،2018وعمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على
كافة الجامعات بداية من العام القادم باالتفاق مع الشركات المتخصصة.

التكليف :مسابقة أفضل جامعة ،على أن تتضمن الجوائز أول أفضل ثالث جامعات وتسليط الضوء اإلعالمي
على ما حققته الجامعات من التطوير في كافة المجاالت
 بمجرد صدور هذا التكليف عملت ال وزارة والجامعات على تنفيذه ،حيث عقد المجلس األعلى للجامعات جلسة طارئة تم
مناقشة هذا التكليف وغيره من تكليفات السيد رئيس الجمهورية خالل مؤتمر الشباب ،وبنهاية مناقشة هذا التكليف قرر
المجلس الموافقة على البدء في تنظيم المسابقة ،وذلك بتشكيل لجنة لتحكيم المسابقة وتقييم الجامعات المشاركة تضم
ممثلين من كل من (مجلس الوزراء – وزارة التعليم العالي – هيئة الرقابة اإلدارية – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)
وذلك قبل بدء الدراسة بخمسة عشر يو ًما ،وعلى أن يكون من معايير المفاضلة:






جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش وغيرها من أماكن التدريب الستقبال طالب الجامعة وتوفير
مناخ مناسب لهم للدراسة والتدريب والبحث.
الشكل العام والمظهر الجمالي للجامعة ،ويشمل :المساحات الخضراء ،والتنظيم والنظام في الدخول والخروج.
المستوى األكاديمي للجامعة.
مدى قدرة الجامعة على تدبير موارد ذاتية لتغطية نفقاتها وتحسين مختلف جوانب العملية التعليمية والبحثية والتدريبية بها.
العمل على إشراك الطالب في تنفيذ المظهر الجمالي للجامعة ونظافتها ،وتحقيق االنضباط المطلوب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تم بالفعل إجراء المسابقة ،وأعلنت نتيجتها بحضور السيد رئيس الجمهورية خالل منتدى شباب العالم الذي استضافته
مدينة شرم الشيخ في الفترة من  6-3نوفمبر  ،2018حيث فازت بالمراكز الثالث األولى جامعات (كفر الشيخ – أسيوط –
المنصورة).
 تم خالل المنتدى تسليط الضوء على تجارب التطوير والتحديث في الجامعات الثالث الفائزة ،من خالل فيديو توثيقي وعرض
تقديمي تم عرضهما خالل فعاليات المنتدى ،وتابعتهما مختلف القنوات والوسائل اإلعالمية المحلية والعالمية التي كانت
تغطي فعاليات المنتدى.

التكليف :تصوير فيديو عن إنجازات الجامعات وتطوير منشآتها
 تم إعداد الفيديو ،من خالل إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة التي كلفت بذلك المخرجة السيدة /غادة عز الدين ،وتم
تسليم الفيديو إلدارة الشئون المعنوية ووزارة التعليم العالي ،وعرض خالل منتدى شباب العالم الذي استضافته مدينة شرم
الشيخ خالل الفترة من  6-3نوفمبر .2018

التكليف :تجهيز وتحضير ما يخص عالقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأفريقيا ،لعرضها أثناء مؤتمر
الشباب الشهري في نوفمبر ( 2018منتدى شباب العالم)
 تم بالفعل العرض بذلك خالل عرض استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أثناء فعاليات المنتدى

املوقف التنفيذي للتكليفات الصادرة يف  20أكتوبر :2018

التكليف :تخصيص مبلغ  100مليون جنيه من صندوق تحيا مصر سنويًا ،مع قيام وزارة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات بتوفير مبلغ  150مليون جنيه ،ليصبح اإلجمالي  250مليون جنيه ،وذلك
لتأهيل وتدريب شباب الخريجين على أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ،بواقع
 15000شاب سنويًا

 وضعت الوزارة رؤية لتنفيذ هذا التكليف من خالل تدريب طالب الجامعات في اإلجازة الصيفية (العام األخير والعام قبل
األخير) ،وذلك على النحو اآلتي:
خالل اإلجازة الصيفية التي تسبق العام قبل األخير:
أ -عقد اختبار قبول بكل جامعة في مختلف القطاعات الدراسية (العلوم الطبية – العلوم الهندسية – العلوم األساسية – العلوم
االجتماعية واإلنسانية) لقياس معايير قبول الطالب المرشحين للتدريب.
ب -تقسيم الطالب المقبولين على القطاعات األربع لحضور دورة في نظم المعلومات ،ودورة في ريادة األعمال ،لتعظيم إمكانيات نمو
صناعة الخدمات ،وذلك داخليًا.
خالل اإلجازة الصيفية التي تسبق العام األخير:
أ  -دورة مكثفة مدتها شهران في جامعات دولية ذات سمعة في مختلف مجاالت التخصص.

 تمت موافاة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بمقترح الوزارة في هذا الشأن ،وجار التنسيق معها التخاذ ما يلزم لتنفيذ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التكليف :إنشاء  300وحدة للتشخيص عن بعد بالتنسيق بين وزارات [االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات –
الصحة والسكان – التعليم العالي والبحث العلمي]
 جار التنسيق مع وزارتي الصحة والسكان واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذا التكليف ،والوزارة على أتم
استعداد الستكمال الجهود المشتركة مع هاتين الوزارتين الموقرتين إلنشاء هذه الوحدات ،وال سيما اتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتوقيع االتفاقيات الالزمة في هذا الشأن إلنشاء عدد من وحدات التشخيص عن بعد بالمستشفيات الجامعية والذي
يمكن أن يكون نواة لتنفيذ هذا التكليف.
 تم اختيار المستشفيات التي سيتم تطبيق هذا النموذج بها.

التكليف :التأكيد على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي على استخدام االختبارات المميكنة
بالحاسب اآللي لجميع طلبة الجامعات في كافة التخصصات
 جار الوقوف على مدى جاهزية البنية التحتية بالجامعات المصرية ،لمعرفة نقاط الضعف والقوة تمهيدًا للسير قد ًما في تنفيذ
هذا التكليف من خالل توفير االحتياجات الالزمة لكل جامعة لتكون جاهزة لعملية الميكنة في كافة كلياتها ووحداتها.
 تم إصدار قرار وزاري برقم  5195بتاريخ  11نوفمبر  ،2018بتشكيل لجنة برئاستسي وعضوية عدد من المختصين
والخبراء وممثلي الجهات المعنية لمتابعة تطبيق االختبارات اإللكترونية بالجامعات.
 جار التنسيق مع وزارات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والدفاع والتربية والتعليم ،لترشيح لجنة تساعد الوزارة في
إتمام هذا التكليف..

التكليف :تصديق السيد رئيس الجمهورية على إقامة عدد  8مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات اإلقليمية
[جنوب الوادي بقنا – أسوان – المنوفية – قناة السويس باإلسماعيلية – المنيا – سوهاج – الزقازيق
– المنصورة] ،وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأن يتم االنتهاء منها بنهاية العام
الدراسي الحالي





جار ا لتنسيق مع كل من الجامعات المعنية ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
وقد قامت الجامعات الثماني المعنية بإعداد تصوراتها حول كيفية تنفيذ هذا التكليف وإنشاء هذه المجتمعات التكنولوجية،
وتبين أن معظمها قد قام بإبرام بروتوكوالت مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلنشاء هذه المجتمعات.
حضر إلى الوزارة ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم تسليمه نسخة من ردود الجامعات ،وتم االتفاق على عقد
اجتماع خالل هذا األسبوع بحضور ممثلي كافة األطراف المعنية لالتفاق على توزيع األدوار وتحديد المسؤوليات وكيفية
التنفيذ الفعلي على أرض الواقع ،وذلك يوم األربعاء الموافق  14نوفمبر .2018
تم عقد االجتماع وتم خالله االتفاق على كفة النقاط المتعلقة بتنفيذ هذا التكليف ودور كل جهة ،حيث تتولى وزارة االتصاالت
التمويل والتجهيز وتتولى الهيئة الهندسية التنفيذ ،بينما تتولى الجامعات توفير قطع أرض مناسبة إلنشاء المجتمعات
التكنولوجية عليها.
قامت كافة الجامعات بتوفير قطع األرض الالزمة ،وجار اتخاذ ما يلزم مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والهيئة
الهندسية للقوات المسلحة للتنفيذ.
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إجنازات فى جمال املشاركة اجملتمعية :
جامعة القاهرة :
 قافلة طبية شاملة
 ترشيد استهالك المياه بالمدينة الجامعية
 ترشيد استهالك المياه كلية الزراعة
 مشروع تشغيل الطالب
 االم المثالية مع مركز المسنين
 الكشف المبكر علي مرض سرطان الثدى (توعية – كشف – أشعة)
جامعة الوادى الجديد :
 تم تنظيم قافلة طبية بيطرية (مدينة الداخلة و القرى المحيطة  ،مدينة الخارجة والقرى المحيطة ) بمشاركة (65
لكل منها)
 معسكر الخدمة العامة كلية التربية الرياضية بنظافة شوارع مدينة الخارجة والمدن الجامعية( 220طالب وطالبة)،
تجميل أسوار المدن الجامعية والميادين العامة ومركز الشباب بالخارجة ( 220طالب وطالبة) تجميل سور حديقة
الحيوان ،تجميل بالزا سبورتنج
 تنمية مهارات الشباب الكشفية  106طالب وطالبة
جامعة االسكندرية
خدمة المراة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة
جامعة المنيا
 تم تنظيم عدد  18قافلة ( طبية – بيطرية – توعوية )لعدد مختلف من القرى الفقيرة واألكثر إحتياجا بمحافظة المنيا
والمراكز التابعة لها بمعدل قا فلة كل أسبوعين بمعدل  22الف مستفيد من بين حاالت طبية وحاالت توعوية وأدوية
ومستلزمات بيطرية بمشاركة  300طبيب عضو هيئة تادريس بكليات الجامعة المتخصصة وعدد  78إشراف إدارى
جامعة السويس:
 قافلة طبية (عرب المعمل) ،قافلة طبية (الجناين ) ،قافلة طبية (قرية كبريت  ،قافلة طبية (قرية جنيفة)  ،قافلة طبية
(قرية جنيفة .)2
جامعة دمياط:
 ندوة بعنوان إدارة المستقبل والتمكين من سوء العمل ،ندوة بعنوان صناعة البترول وأهميته القومية لجمهورية
مصر العربية،ندوة عن االكتشافات الحديثة لحقول الغاز بكلية العلوم
جامعة بنها :
 قوافل بشرية (كلية الطب البشري  +كليةة التمةريض) ،قوافةل بيطريةة( كليةة الطةب البيطةري ) ،قوافةل زراعيةة( كليةة
الزراعة ) ،خدمة المةرأة نةدوة تثقيفيةة ألهةالي قةري القشةيش وسةندبيس والةدير والشةقر عةن سةرطان الثةدي وكيفيةة
الوقاية منه والسكري والكبد الوبائي ،تثقيةف أهةالي عزبةة السةوق عةن التغيةرات النفسةية لةدي الشةباب ضةمن حملةة
طرق األبواب التابعة للمجلس القومي للمرأه بمحافظة القليوبية ،تثقيةف العةاملين بمركةز الشةباب بمدينةة العبةور عةن
أمراض القلب والوقاية منها ونمط الحياة الصحي ومكافحة العدوى ،ندوة تثقيف صحي حول أمراض القلةب والذبحةة
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الصةةدرية وجلطةةة القلةةب ومةةرض اإللتهةةاب الكبةةدي الفيروسةةي سةةي وطريقةةة انتقالةةه والعةةالج الحةةديث لفيةةروس سةةي
والرعاية الطبية والتمريضية لمرضى الفيروس.أمراض العيون " أسبابها وطرق الوقاية " بقريةة طحلةة مركةز بنهةا
،تثقيف اهالى قرية كفر بطةا وطةالب المةدارس عةن أهميةة التغذيةة الصةحية -الوقايةة مةن األمةراض المعديةة -الصةحة
اإلنجابية .
جامعة كفر الشيخ :
 قوافةةل طبيةةة (بلةةوش السةةاحل البحةةري ،بوقفةةة بحةةري – مركةةز مطةةوبس) ،القافلةةة العالجيةةة البيطريةةة بقريةةة الحطيةةة،
القافلة العالجية البيطرية بقرية كفرالمرازقة
 قوافل عالجية بيطرية( بقرية االمنشأة الكبرى ،بقرية صندال ،بقرية أبوعليوه البحرية ،بقرية منشةة الشةرقية ،بقريةة
الوقف ،بقرية السابت ،بقرية أبو زيادة ،بقرية بلوش ومرتضى ،بقرية سمبو)
 دورات تدريبةةة للمةةزارعين علةةى الممارسةةات الزراعيةةة الجيةةدة إلنتةةاج التمةةور وذلةةك بمركةةز اإلرشةةاد الزراعةةي الشةةيخ
مبارك مركز بلطيم محافظة كفرالشيخـ الدورة التدريبية بكلية الزراعة للمةزارعين فةي كفةر الشةيخ (الجانةب النظةري)
على الممارسات الزراعية الجيدة إلنتاج التمور)
 قوافل ارشادية زراعية مجانية( بعنوان"تحديد االحتياجةات السةمادية والتقةاوي الالزمةة للمحاصةيل الحقليةة" بمركةز
اإلرشةةاد الزراعةةي الخادميةةة مركةةز كفةةر الشيخ"،االسةةتعدادات الالزمةةة لتجهيةةز وتحسةةين األرض الزراعيةةة للمحاصةةيل
الصيفية" بمركز اإلرشاد الزراعي المثلث مركز الرياض محافظة كفر الشيخ"،االستعدادات الالزمة لتجهيز وتحسةين
االرض الزراعية للمحاصيل الشتوية "بمركز اإلرشةاد الزراعةي المنشةلين مركةز قلةين محافظةه كفةر الشةيخ"،مكافحة
اآلفات التي تصيب المحاصيل البستانية" بمركز اإلرشاد الزراعي إبيانة مركز مطوبس محافظة كفر الشةيخ "،تحديةد
االحتياجةات السةةمادية والتقةةاوي الالزمةةة للمحاصةةيل الشةةتوية"بمركز اإلرشةاد الزراعةةي مركةةز الحةةامول محافظةةة كفةةر
الشةةيخ "،مشةةاكل الميةةاه لقطةةاع الزراعةةة فةةي محافظةةة كفةةر الشةةيخ" بمركةةز اإلرشةةاد الزراعةةي إبيانةةة مركةةز مطةةوبس
محافظةةة كفةةر الشةةيخ"،مكافحة اآلفةةات التةةي تصةةيب المحاصةةيل الشةةتوية" بمركةةز اإلرشةةاد الزراعةةي بناحيةةة المنشةةلين
مركز قلين محافظة كفرالشيخ،مكافحة اآلفات التي تصيب المحاصةيل الحقليةة" بمركةز اإلرشةاد الزراعةي محلةة ديةاي
مركز دسوق محافظة كفةر الشةيخ،مكافحة الحشةائش للمحاصةيل الحقليةة " بمركةز اإلرشةاد الزراعةي الخادميةة مركةز
كفر الشيخ ،ندوة إرشادية زراعية خاصة مجانية بعنوان:
 مكافحة آفات وأمراض المحاصيل الحقلية الشتوية بمدرسة أبوهيكل اإلعدادية إدارة الرياض مديرية التربية والتعلةيم
بكفر الشيخ
 القوافل الدينية (تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة حول القضايا المطروحة علةى السةاحة بكليةة التمةريض" ،وسةطية
االسالم ودور الشباب في النهوض باإلسالم" بكلية التجارة"،دور الشباب في بناء المجتمةع" بكليةة الصةيدلة " ،حةب
الةةوطن فةةى االسةةالم"بكلية الزراعةةة"،دور الشةةباب فةةى بنةةاء االمة"بكليةةة التربيةةة "،مكةةارم االخةةالق" بكليةةة اآلداب ،
"التنشئة الصحيحة"بكلية الطب البيطرى "،وفاء النبى (ص) فى ذكرى مولده " بكلية التمريض " ،آداب الحوار فةي
االسالم "بكلية الثروة السمكية " ،محمد صلى هللا عليه وسلم رسول االنسانية " كلية التربية النوعية.
 تنفيةةذ خمسةةة جةةدارايات بتصةةاميم مختلفةةة علةةى جةةدران مدرسةةة التجريبيةةة بمدينةةة كفةةر الشةةيخ االسةةتفادة مةةن أعمةةال
الموزاييةةك المخزنةةه فةةي الكليةةة مةةن السةةنوات السةةابقة وذلةةك بترميمهةةا وإعةةادة إخراجهةةا وتوزيعهةةا علةةى المةةدارس
واإلدارات التعليمية بمحافظة كفرالشيخ لنشر الوعي الفني والجمالى
 تنظةةيم ورشةةة عمةةل بعنةةوان المةةرأة حصةةن المجتمعبكليةةة اآلداب ،المشةةاركة فةةي المعسةةكر الصةةيفي لوحةةدات مناهضةةة
العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعات بدار الضيافة جامعة القةاهرة ،المشةاركة فةي ورشةة عمةل تفعيةل دور وحةدات
مناهضة العنف داخل الجامعات المصرية التي نظمتها األمانة العامة للمجلس القومي للمرأة وصندوق األمم المتحدة،
قيام مسيرة طالبية لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة
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اجنازات فى جمال النشطة الطالبية :
تنظيم زيارات للمشروعات القومية:





على غرار ما تم خالل العام الماضي ،وبالتعاون مع الهيئة
الهندسية للقوات المسلحة ،تعتزم الوزارة تنظيم زيارات لطالب
الجامعات والمعاهد المصرية إلى المشروعات القومية الكبرى،
وذلك في إطار مبادرة (كل يوم جديد) التي تهدف تنمية الوعي
الوطني لدى الطالب وتعريفهم بما يتم على أرض بالدهم من
تطوير وتحديث.
تم وضع برنامج للزيارة يشمل زيارة المشروعات اآلتية:








أنفاق قناة السويس (جنوب بورسعيد – شمال اإلسماعيلية).
طرق ومنتج ومدينة الجاللة.
محور روض الفرج.
العاصمة اإلدارية الجديدة.
المتحف المصري الكبير.
مجمع مصانع أسمنت بني سويف.
مدينة العلمية الجديدة.
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تنظيم المؤتمر الدوري السادس للشباب بجامعة القاهرة:

 احتضنت جامعة القاهرة خالل يومي  29-28يوليو  2018فعاليات المؤتمر الدوري السادس للشباب برعاية
وحضور السيد الرئيس /عبدالفتاح
السيسى– رئيس الجمهورية ،فضالً عن
 3000مدعو من شباب الجامعات،
واألحزاب السياسية ،وأوائل الثانوية
العامة ،والدبلومات الفنية ،وذلك بهدف
مناقشة استراتيجية تطوير التعليم ورؤية
الدولة لتطبيق منظومة التعليم الجديدة.
 شهدت جلسات المؤتمر على مدى يومين
مناقشة مجموعة من أبرز القضايا
الملحة
والملفات
والموضوعات
المطروحة على أجندة الدولة المصرية،
والتى تشغل بال المواطنين وتحتل حيزا
مهما من اهتماماتهم .وعقدت خالل اليوم األول جلستان مهمتان ،األولى بعنوان "استراتيجية بناء اإلنسان
المصري" الستعراض جهود الدولة
ورؤية الشباب لكيفية بناء اإلنسان
المصرى مجتمعيا وثقافيا وصحيا
ورياضيا وتعليميا ،والثانية بعنوان
"استراتيجية تطوير التعليم" تم خاللها
استعراض رؤية الدولة لتطبيق
منظومة التعليم الجديدة والتحديات التى
تواجهها وسبُل تنفيذ تلك االستراتيجية،
وانعكاساتها على األسرة والمجتمع.
 سبق المؤتمر عقد اجتماع للسيد رئيس
الجمهورية مع المجلس األعلى
للجامعات ،تم خالله مناقشة واقع ومستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية ،ووجه
السيد الرئيس باآلتي:
 تفعيل دور الجامعات في دعم مكارم األخالق بين الشباب الجامعي.
 تفعيل دور الجامعات في توعية الشباب الجامعي بالمخاطر التي تستهدف النيل من الدولة المصرية.
 دعم الدولة لجهود تطوير التعليم باعتباره األساس في بناء الدولة العصرية.
 االستفادة من الخبرات الدولية المميزة في تطوير التعليم العالي من خالل التوأمة مع كبرى الجامعات الدولية.
 تفعيل دور الجامعات في المشاركة المجتمعية وتقديم المبادرات اإليجابية الجديدة في محيطها اإلقليمي بما
يعود بالنفع على المجتمع ويخلق مشاركة إيجابية بين الشباب الجامعي.
 تهيئة كافة السبل التي تضمن رعاية
خاصة للطالب المتفوقين والمبتكريم
والعباقرة ألنهم يمثلون مستقبل الوطن.
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 تفعيل دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم االنتظار بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة.
 ضرورة قيام الجامعات بتنمية مواردها الذاتية بما يمكنها من تطوير خدماتها التعليمية مراعاة للظروف
االقتصادية التي تمر بها البالد.
 ضرورة أن يتجه البحث العلمي بالجامعات إلى خدمة قضايا التنمية وحل مشكالت المجتمع.
 في ختام المؤتمر صدر عنه عدد م ن التوصيات الهادفة إلى تطوير آليات بناء اإلنسان المصري وعلى رأسها
المنظومة التعليمية والبحثية ،وهذه التوصيات هي:
 إعالن عام  2019عاما ً للتعليم.
 تأهيل الشباب فى األكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب.
 تفعيل األنشطة الفنية والثقافية والرياضية بالجامعات.
 إطالق المشروع القومى لتطوير التعليم.
 تخصيص  ٪20من المنح الدراسية لكوادر التعليم لمدة  10سنوات.
 إنشاء مركز لتعليم وتدريب المعلمين وفقا للمعايير الدولية.
 تكليف رئاسة الوزراء مع المجلس األعلى للجامعات لعودة األنشطة الرياضية ،الثقافية ،والفنية بالجامعات
المصرية.
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األنشطة الطالبية:
تطوير معهد اعداد القادة بحلوان
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أنشطة ثقافية :











لقاء طالبى للتوعية التسةكين بالمةدن الجامعيةة ( 550طالةب /طالبةة)  2،نةدوة عةن إنتصةارات اكتةوبر بوجةود المستشةار
العسكرى ومجموعة من أبطال اكتوبر  2،نةدوة عةن اإلدمةان ومخةاطره وطةرق الوقايةة ،نةدوة الخةوف مةن اإلمتحةان مةع
مركةز النيةةل لإلعةالم 2،نةةدوة اسةعافات أوليةةة 3،دورات ثقافيةة وعلميةةة ،ورشةة عمةةل للخةط العربةةى ،نةدوة مةةع الصةةندوق
اإلجتماعى للتنمية ،ندوة عن مصر أقوى ،ندوة أنى رجل مع المجلس القومى للمرأة ،انتصارات اكتوبر بالمحافظة ،ندوة
عن جيش مصر بجامعة الوادى الجديد .
مسابقة ابداع  6مجال الرؤية  ،مسةابقة ابةداع  6مجةال السةيناريو والحةوار  ،مسةابقة ابةداع  6مجةال الفنةون المسةرحية
بجامعة االسكندرية.
ملتقيات قمية على مستوى الجامعات بجامعة المنيا .
قصة قصيرة ،مقال،شعر ،العباقرة للجامعات ،قرآن كريم ،دوري المعلومات ،مجلة الحائط بجامعة السويس.
بةةةرامج العباقرة،تصةةةفيات ابةةةداع شةةةعر-دورى معلومةةةات –مراسةةةل تلفزيةةةون -قصةةةه،ملتقى الشةةةعر الثانى،رحلةةةة معةةةرض
الكتاب،اسبوع متحدى االعاقة،يوم الكتاب،ندوه الوجدان الشعبى ،ندوه طارق الدسوقى دور الفةن والثقافةة واإلعةالم فةي
بناء اإلنسان ،ندوة زاهى حواس(أسرار الفراعنه)  .........بجامعة دمياط .
ندوة بكليةة التربيةة بعنةوان " القةيم وأهميتهةا فةى المجتمةع " ،نةدوة بكليةة العلةوم لتوعيةة الطةالب ألهميةة المشةاركة فةي
العمليةةة االنتخابيةةة بعنةةوان " انةةزل  -شةةارك  -وطنةةك محتاجةةك " ،نةةدوة بكليةةة العلةةوم بعنةةوان " االضةةافات الغذائيةةة :
أنواعهةةا و أضةةرارها  ،" food additiveنةةدوة بكليةةة العلةةوم بعنةةوان " الطةةرق الحديثةةة لمعالجةةة الميةةاه modern
 ،" methods for water treatmentندوة كلية العلوم بعنوان " االسعافات االولية " يوم الثالثاء 2018 /3/13
بادارة جامعة بنها،ندوة كليةة العلةوم بعنةوان " االسةعافات االوليةة " ،نةدوة دينيةة بكليةة الحاسةبات والمعلومةات تحةت
عنةةوان " إحتةةرام األديةةان فةةى ميةةزان اإلسةةالم "،نةةدوة علميةةة بكليةةة الحاسةةبات والمعلومةةات تحةةت عنةةوان " المشةةاركة
اإليجابية لطالب الجامعة ،المؤتمر العلمى الدولى الثانى للعلوم والبيئةة والتنميةة المسةتدامة (  2018 )ISCESDتحةت
عنوان " مواردنا  :حياة أوالدنا " ،ندوه كليه التربيه بعنوان " إبدأ بنفسك رأيك يهمنا " ،ندوة بكلية التمةريض بعنةوان
"المشةةاركة الطالبيةةة فةةي العمليةةة االنتخابيةةة انةةزل وشةةارك "  ،المةةؤتمر السةةنوى بعنةةوان " المواطنةةة والقةةانون " قاعةةة
االحتفاالت الكبرى بكلية التجارة ،ندوه بكلية الحقوق عن " المسئولية الموضوعية عن تعاطي المنشةطات الرياضةية "
،نـــــدوة كلية التربية بعنوان "حقةوق المواطنةة المصةرية" ،نــــةـدوة كليةة التربيةة النوعيةة بعنةوان " قةيم الديمقراطيةة
ومهةةارات السةةلوك الةةديمقراطى" ،ن ةدوة كليةةة التربيةةة النوعيةةة بعنةةوان "أهميةةة المشةةاركة فةةى االنتخابةةات كحةةق سياسةةى
وواجةةب دسةةتورى" ،نةةدوة كليةةة التربيةةة النوعيةةة بعنةةوان " دور الشةةباب فةةى المجتمةةع والمشةةاركة الفعالةةة " ،نةةدوة كليةةة
التمريض للطالب بمدرسة انس بن مالك عةن "فيةرس سةى واإلسةعافات األوليةة  ،نةدوة كليةة التمةريض عةن " كيفيةة
التسةةجيل علةةى بنةةك المعرفةةة المصةةري" ،المةةؤتمر الطالبةةي العلمةةي الرابةةع والةةدولي لكليةةة التمةةريض بعنةةوان " طةةالب
التمريض ودورهم كرواد في تطوير المجتمع " بجامعة بنها .
الملتقى الشبابي السنوى الخامس (لنعبر جسرا) ،أسةبوع شةباب الجامعةات المصةرية ال 11بجامعةة المنوفيةة ،نةدوة عةن
حرب اكتوبر ،المسابقة االدبية،مسةابقة القةران الكةريم والثقافةة اإلسالمية،مسةابقات عبةاقرة الجامعةات المصةرية،الدوري
الثقافي المعلوماتي،مسابقات (ابداع ،)6مسابقة االبتكارات العلمية (ابحاث)،مسابقة الرؤاية (ابةداع ، )6مسةابقة الشةعر
(عامى  ،فصحى  ،غنةائى ) (ابةداع  ،)6مسةابقة القصةة القصةيرة (ابةداع  ،)6مسةابقة اإلنشةاد ،أسةبوع شةباب الجامعةات
المصرية األول لمتحدي اإلعاقة (بالتحدي نستطيع)،الملتقي األدبةي االول لشةباب الجامعةات ،برنةامج التنميةة والتةدريب
بشعار ضد التطةرف ومواجهةة،الملتقى االول للتوعيةة بالسةرطان،ندوة بيةت العيلةة بعنةوان " دور المسةجد والكنيسةة فةى
بناء الشخصية المصرية "بجامعة كفر الشيخ .
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 4حفةةالت اسةةتقبال طالب،يةةوم ترفيهةةى  ،Sun daمسةةابقتين للرسةةم بةةالقلم الرصةةاص 7،حفةةالت لتخةةريج الخةةريجيين
وختام األنشطة ،مهرجان أنشطة األسر بجامعة الوادى الجديد .
مسابقة ابداع  6مجال الفنون التشكيلية  ،مسابقة ابداع  6مجال الدورى الثقافى ،مسةابقة ابةداع  6مجةال الموسةيقى
والكورال بجامعة االسكندرية.
مسةةةابقة األنشةةةاد الةةة ديني ،مسةةةابقة العةةةزف الفردي،مسةةةابقة الغنةةةاء الفردي،العةةةروض المسرحية،مسةةةابقة سةةةتاند أب
كوميدي،مسةةابقة الفنةةون التشكيلية،مسةةابقة فنيةةة أنتصةةارات أكتوبر،مسةةابقة أشةةغال فنية،مسةةابقة النحةةت والتصةةوير
الزيتي،ورشة الفنون التشكيلية ،ورشة الموسيقى والكورال بجامعة المنيا .
الكورال و الموسيقي ،المسرح،الجوالة،مسةابقة داخليةة للموسةيقي والكةورال للمسةرح علةي مسةتوي الكليةات بجامعةة
السويس .
أسةةبوع شةةباب الجامعةةات المصةةرية الحةةادي عشةةر بجامعةةة المنوفيةةة ،ملتقةةي المسةةرح الطالبةةي ،مهرجةةان المسةةرحي
الطالبي،مسابقة العزف والغنةاء الفةردي واإلنشةاد الةديني ،معةرض الفنةون التشةكيلية للعةام الجةامعي ،معةرض الةدلتا
الفنةةي للفنةةون التشةةكيلية بجامعةةة الةةدلتا للعلةةوم والتكنولوجيةةا  ،سةةبوع ملتقةةى البةةرلس للمدينةةة الملونةةة ،ورش عمةةل
مراكز الفنون  ،دورة التنمية والتدريب تحت شعار ضد التطرف ومواجهة االرهاب ببورسعيد بجامعة كفر الشيخ.

أنشطة رياضية:










 5دورات رياضةةةية (كةةةرة قةةةدم – طةةةائرة – تةةةنس طةةةالوة – مصةةةارعة ذراعةةةين)2 ،مهرجةةةان رياضةةةى فةةةى مختلةةةف
الرياضات ،مهرجان العلةوم الرياضةية بنةادى اإلتحةاد السةكندرى بمدينةة األسةكندرية 3،دورات فةى الشةطرنج بجامعةة
الوادى الجديد
اليةةوم العةةالمى لالشةةخاص ذوى االعاقةةة  ،اسةةبوع شةةباب الجامعةةات الحةةادى عشةةر ،المهرجةةان العاشةةر لكةةرة السةةرعة
للجامعات العربية بجامعة االسكندرية
بطولة سباحة طلبة  ،طولة سباحة طالبات ،بطولة تنس طالولة طالبات ،بطولة تنس طاولة طلبة،بطولة خماسي قةدم
طلبة ،بطولة رفع األثقال ،المرهرجان الرياضي األول ،بطولة أسكواش الطلبة ،بطولة أسكواش الطالبات،ألعاب قةوى
طلبة ،العاب قوى طالبات بجامعة المنيا .
كرة طائرة،كرة يد ،كرة سلة ،كرة القدم بجامعة السويس .
بطولةةة الجامعةةة لكةةرة القةةدم الخماسةةي ،بطولةةة الجامعةةة لتةةنس الطاولةةة ،كةةرة الجةةرس بالمنيةةا ،بطولةةة الكاراتيةةه علةةي
مستوي الجامعة ،أسبوع شباب جامعة دمياط ،بطولة الجامعة لكرة السرعة ،بطولةة االتحةاد الرياضةي للجامعةات فةي
المالكمة ،بطولةةة جامعةةة الةةدلتا ،البطولةةة العربيةةة الثانيةةة عشةةر لخماسةةيات كةةرة القةةدم بجنةةوب الةةوادي ،بطولةةة االتحةةاد
الرياضةةي للمالكمة،بطولةةة االتحةةاد الرياضةةي للكارتيةةه،اختراق الضةةاحية،بطولة كةةرة القةةدم الخماسةةية،بطولة الكةةرة
الطةائرة "طالبات"،بطولةة كةرة اليةد طةالب ،بطولةةتنس الطاولةة ،بطولةة كةرة السةرعة،دوري كةرة قةدم ،دوري الكةةرة
الطائرة ،بطولة العاب القوى ،مارثون الدراجات بجامعة دمياط .
دوري الجامعةةةة الةةةداخلي لأللعةةةاب الجماعية،الةةةدورة التنشةةةيطية لطةةةالب وطالبةةةات الجامعةةةة فةةةي الفصةةةل الدراسةةةي
الثاني،الةةدورة العربيةةة لخماسةةيات كةةرة القةةدم،دورة الشةةهيد الرفاعي،المهرجةةان الرياضةةي االول بجامعةةة كفةةر الشةةيخ،
اليوم الرياضي االول بجامعة كفرالشيخ.

أنشطة علمية :


مسابقة علمية فى تقييم أشعارات اللجنة العلمي ،دورى معلومات علمية بجامعة الوادى الجديد
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الملتقةةى الرابةةع للنةةانوتكنولوجى  ،ملتقةةى االبتكةةارات واالختراعةةات ،المشةةروع التاسةةع للروبةةوت ،ملتقةةى االبتكةةارات
واالختراعات بجامعة اإلسكندية.
مسابقة عالم اللكترونيات ،مسابقة برمجيات تنشيط السياحة،مسةابقة دور المعلومةات العلمية،مسةابقة البحةث العلمةي
( مجةال الزراعةة ) ،مسةابقة
( المجال البيئي )،مس ابقة البحث العلمي ( مجال المياة ) ،مسةابقة البحةث العلمةي
( رياة العمال )،مسةابقة البحةث العلمةي ( برمجيةات الهواتةف المحمولةة ) ،مسةابقة قصةة
البحث العلمي
الخيال العلمي بجامعة المنيا .
تدعيم األبحاث العلمية ومشاريع التخرج واحتضان األفكار من خالل الحاضنة التكنولوجيةا بالجامعةة ورعايةة الشةباب
بجامعة السوس .
دورة اوفيس مستوى ثاني ،مسابقة االبحةاث العلمةة ،دورة مهةارات حياتيةة مسةتوى ثةاني ،المعسةكر التةدريبي ابتكةر
وحقق حلمك ،مسابقة مجلةة الحةائط العلميةة ،ورشةة عمةل مجلةة الكترونيةة،مؤتمر شةباب البةاحثين الخةامس بجامعةة
اسةةوان ،الةةدورات الفرنكةةو فونيةةة بمكتبةةة اإلسةةكندرية ،المةةؤتمر الةةوطني الثةةاني للشةةباب ،المةةؤتمر األول لالخترعةةات
واالبتكةةةةارات،المؤتمر العلمةةةةي ،علمةةةةاء المسةةةةتقبل ،مسةةةةابقة األبحةةةةاث العلمية،مسةةةةابقة دوري المعلومات،مسةةةةابقة
البرمجيات ،مسابقة قصص الخيال العلمي بجامعة دمياط .
المؤتمر الثانى للمبادرات الطالبية بالجامعات المصرية ،الملتقى الطالبى األول للتوعية بالسرطان ( ،مختبر الشةهرة)
بجامعة كفر الشيخ .

أنشطة اخرى :







 3معسكرات خدمة عامة لجميل الكليات 6،مسكرات إلستقبال الطالب الجدد ،دورة كشةفية لعشةائر الجوالةة بالكليةات،
ندوة دور الجامعة فى تنميةة المجتمةع المحلةى 3،حمةالت تبةرع بالةدم لصةالح مستشةفى الخارجةة 4،زيةارات لمةدارس
التربيةةة الفكريةةة والصةةم وضةةعاف السةةمع ،رحةةالت داخليةةة بةةالوادى الجديةةد 7،رحةةالت خارجيةةة (اسةةكندرية -اسةةوان-
القاهرة -قناة السويس) بجامعة الوادى الجديد
المشةةاركة فةةى أ ستضةةافة لجنةةة تنميةةة جنةةوب الةةوادي بالمحافظةةة ،مكاتةةب تنظةةيم أسةةتقبال الطةةالب الجةةدد،تنظيم مبةةادرة
أعةةرف جامعتةةك،تنظيم وقفةةة تحيةةة العلةةم بحضةةور وزيةةر التعلةةيم العةةالي،تنظيم زيةةارة لمستشةةفى المعةةادي العسةةكري (
مصةةةابي العمليةةةة الشةةةاملة )،حضةةةور مبةةةاراة المنتخةةةب المصةةةري ومنتخةةةب الكونغةةةو،تنظيم رحلةةةة لمطةةةار المنيةةةةا
الحربي،المشاركة في ملتقى حلمةك حقيقةة باألسةكندرية ،تنظةيم رحلةة للمصةانع الحربيةة ،المشةاركة فةى حفةل تدشةين
طالب من أجل مصر بجامعة المنيا .
شطرنج بين كليةات الجامعةة ،الطالةب المثةالي ،حملةة التبةرع بالدم،تقةديم مسةاعدات اجتماعيةة  ،مةن صةندوق التكافةل
االجتماعي ،تنظيم أسبوع شباب المدن الجامعية بجامعة السويس .
المشاركة في مسابقة ابداع ""5مجال ثقافي -فنون تشكيلية-العروض الفنية الجماعية –الكورال والموسيقى بجامعة
دمياط
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إجراءات عديدة لرعاية الموهوبين والمبتكرين:

العج احو ال يتواة ر ل ع اح

سة ع األالتذ ااح ل ر

ااحلال  ،اع( :

الطالبة نانسي كارم الفائزة بأفضل بحث علمي بالمسةابقة الدوليةة
في مجال السرطان لمعهد األورام الفرنسى.



الطالبة رناء إيهاب حسن الحاصلة على شهادة تميز من
وكالة ناسا األمريكية للفضاء.



اثنان من المبدعين المهتمين بمجال الروبوتيكس هما :عمر
عبد الحليم ،وعلي عبد الحليم.



الفريق المصرى ( 14طال ًبا وباحثًا) الفائز بجوائز معرض
جينيف الدولى لالبتكار واالختراع فى دورته 45
بسويسرا.
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تم خالل فعاليات المؤتمر الدوري السادس للشباب تكريم عدد
كبير من الشباب المميز بمختلف مؤسسات التعليم العالي
الوطنية في مختلف مجاالت العلوم والفنون الذين حققوا

إنجازات وقدموا أعماالً تخدم مجتمعهم واإلنسانية ،كانت
سببًا في حصولهم على مراكز متقدمة في مسابقات
دولية مرموقة شارك فيها أقرانهم من مختلف دول
العالم.

إنجازات أخرى في مجال رعاية الموهوبين:








مسابقة الطالب والطالبة المثالين بجامعة الوادى الجديد
مهرجان ابداع الشباب للجامعات بجامعة االسكندرية
مراكةةز تةةدريب الفنةةون  ( ،فنةةون تشةةكيلية – موسةةيقى – عةةزف ) ،النةةادي الثقةةافي ( قصةةة قصةةيرة – شةةعر – زجةةل
رواية – تةأليف مسةرحي – معلومةات عامةة )،مركةز رعايةة متحةدي األعاقةة ،مراكةز تةدريب للطةالب المشةاركين فةى
األسبوع األول لمتحدي األعاقة ( رياضي – ثقافي – فني – نادي علوم – جوالة ) بجامعة المنيا
تهتم الجامعة برعاية الطالب الموهوبين المسجلين فى األنشطة المختلفة الرياضية والثقافية واللجان والفنية
مركز الفنون في مجال الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والمسرح بجامعة دمياط .
برنةةامج اعةةرف بلةةدك رحلةةة الةةى مدينةةة شةةرم الشةةيخ ،برنةةامج اعةةرف بلةةدك رحلةةة الةةى االقصةةر واسةةوان،ملتقى االسةةر
الطالبية (حلمك حقيقة) ،انتخابات االتحادات الطالبية بالجامعة ،مؤتمر الشباب حكاية وطةن ،رحلةة معةرض الكتةاب،
برنامج (الشباب وبناء الدولةة) ،نمةوذج محاكةاه مجلةس الةوزراء ،دورات التعلةيم المةدني  ،برنةامج معايشةة الطةالب
بأكاديمية الشرطة ،المؤتمر القةومي للبحةث العلمةي ،المشةاركة فةي األعمةال االنتخابيةة ،البرنةامج اإلذاعةي (مسةرح
المنوعةةات )  ،مسةةابقه أفضةةل ملصةةق لمسةةتقبل مصةةر  ،دورة التنميةةة السياسةةية ،ملتقةةى االتحةةادات الطالبيةةة
بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضةة ،حفةل ختةام األنشةطة الطالبيةة بالجامعةة ،المةؤتمر الةوطني للشةباب السةادس ،
مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعة ،مسابقة األم المثاليةة علةى مسةتوى الجامعةة ،دورة اإلرشةاد
والتوجيةه الطالبةةي  ،أسةبوع شةةباب الجامعةات المصةةرية األول لمتحةدى اإلعاقةةة المقةام بجامعةةة المنيةا ،مسةةابقة "
األبحةةاث االجتماعيةةة " ،اإلحتفةةال بيةةوم اليتةةيم ،دورات تنميةةة مهةةارات طةةالب الجامعةةة "برنةةامج مصةةر تعمةةل "علةةى
مستوى كليات الجامعة للعام الجامعى 2018/2017م ،اسةتقبال الطةالب الجةدد والقةدامى ،القافلةة الطبيةة االولةي ،
الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية ضد الكوارث ) .ندوة تثقيفيه بمناسةبة اليةوم العةالمي للحمايةة المدنيةة ،مركةز
تدريب الجوالة دورة تنميةة المهةارات الكشةفية ،دورة (تنميةة المهةارات الكشةفية لطةالب الجامعةة ومشةرفي الجوالةة
بكليات الجامعة  ،دورة اسعافات اولية  ،مهارات القيادة  ،أسبوع شباب الجامعةات المصةرية الحةادي عشةر ،أسةبوع
شةةباب الجامعةةات المصةةرية لمتحةةدي االعاقةةة فبرايةةر  ،2018المسةةاعدات الماليةةة للعةةام الجةةامعي  ،2018صةةرف
مساعدات مالية للطالب المكفوفين للعام على الجامعي على مستوى الجامعة بجامعة كفر الشيخ .
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إجنازات أخرى:
 -1حل أزمة فرع جامعة بريوت العربية باإلسكندرية
بداية األزمة:







ينظم العالقة بين جامعة اإلسكندرية وجامعة بيروت العربية الالئحة األساسية لجامعة بيروت العربية التي يصدر بهةا
قرار من وزير التعليم العالي المصري ،والتي تجدد كل خمس سنوات ،آخرهةا الالئحةة المعمةول بهةا حاليًةا والتةي بةدأ
العمل بها بتاريخ  2006/9/1وانتهى في .2011/8/31
بدأ الخالف بين جمعية البر واإلحسان (المالكة للجامعة) واألستاذ الدكتور وزير التعليم العةالي األسةبق ،بسةبب رغبةة
الجمعية في التجديد  4سنوات لألستاذ الدكتور /عمرو العةدوي– رئةيس الجامعةة ،حيةث وافةق السةيد الةوزير األسةبق
على مد خدمته عشرة أشهر فقط حتةى بلوغةه السةن القانونيةة النتهةاء الخدمةة فةي  2011/6/10كمةا يقضةي قةانون
تنظيم الجامعات.
تم إبالغ السيد /توفيق خوري – رئيس مجلس أمناء وقف البر واإلحسان بنهاية خدمة السيد الدكتور رئيس الجامعة
المذكور لبلوغه سن المعاش وتولي مجلس جامعة بيروت النظر في الترشيحات للمنصب.
تصاعدت حدة الخالف بسبب إصرار كال الجانبين على موقفه ،وازدادت حدته بعد أن أصدر مجلةس أمنةاء وقةف البةر
اعتبةارا مةن  ،2011/6/3وهةةو مةا أدى إلةةى
سةا للجامعةةة
واإلحسةان
قةرارا بتجديةةد تعيةين الةدكتور/عمرو العةةدوي-رئي ً
ً
ً
توقف التعاون مع جامعة بيروت العربية وتحويل طالبهةا إلةى كليةات جامعةة اإلسةكندرية وسةحب العةاملين المصةريين
من الجامعة.

تداعيات األزمة وحماوالت احلل:




جرت محةاوالت لحةل األزمةة تضةمنت لقةاءات واتصةاالت بةين مسةؤولين مصةريين ولبنةانيين علةى أعلةى المسةتويات،
بدأت في  2011/6/29حيث التقى األستاذ الدكتور عمرو عزت سالمه – وزير التعليم العةالي األسةبق بالسةيد /فةؤاد
السنيوره رئيس الوزراء اللبناني األسبق.
في  2011/7/30تلقى األستاذ الدكتور معتز خورشةيد وزيةر للتعلةيم العةالي األسةبق مةن السةيد فةؤاد السةنيورة كتابةا ً
يعرض فيه عقد لقاء مشترك بخصوص تجديد االتفاقية الخاصة بجامعة بيروت العربيةة باإلسةكندرية وتمةت الموافقةة
علي المبدأ خالل المرحلةة الالحقةة ،وبنةاء عليةه قامةت جامعةة اإلسةكندرية بةدعوة رئةيس مجلةس أمنةاء الوقةف للقةاء
باإلسكندرية للقاء يُعرض فيه ما يتم االتفاق عليه مع السيد الوزير بالقةاهرة بحضةور السةيد السةنيورة إال أن سةيادته
رفض الفكرة ،فتم إخطار السيد فؤاد السنيوره بموقف مجلس أمناء وقف البةر واإلحسةان ،مةع التأكيةد علةى العالقةات
المصرية اللبنانية ،وعدم تأثرها سلبًا بمثل هذه األمور.
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ورد كتاب وزارة الخارجية برغبة السةيد فةؤاد السةنيورة اللقةاء مةع وزيةر التعلةيم العةالي للتباحةث مجةددا حةول وضةع
جامعة بيروت أثناء زيارته لمصر فةي  17 ،16نةوفمبر  ،2011فةتم الةرد بالترحيةب بعقةد اللقةاء ظهةر الخمةيس 17
نوفمبر ،إال أن النزاع ازداد تعقيدًا واتخذ شكالً قانونيًا بقيام جامعة اإلسكندرية بتوقيع الحجز اإلداري على مسةتحقات
وقف البر واإلحسان لدى محافظة اإلسكندرية.
رغم تشدد مواقف بعض األشقاء في لبنان ،فإن وزارتي الدفاع والخارجية اللتين كانتا في قلب الجهات المتفاعلة مةع
الموضوع ،اتفقتا على أهمية استمرار العالقة مةع جامعةة بيةروت مةن خةالل فرعهةا باإلسةكندرية واسةتمرار العالقةات
التعليمية و الثقافية بين الفرع وجامعة اإلسكندرية ،وعدم ربةط هةذا التقةدم المطلةوب بأيةة أحةداث سياسةية أو خالفةات
فنية بين الطرفين.
استمر الشد والجذب في محاوالت حل األزمة حتى نجحت جهةود الدبلوماسةية المصةرية متمثلةة فةي وزارة الخارجيةة
وسفارة جمهورية مصر العربية فةي بيةروت بتةاريخ  2015/9/2فةي الحصةول علةى نةص مةن وقةف البةر واإلحسةان
بمقترح التفاقية تعاون جديةدة ،تسةلمه سةفيرنا فةي بيةروت مةن السةيد فةؤاد السةنيورة رئةيس كتلةة المسةتقبل ورئةيس
الوزراء األسبق يوم  ،2015/8/26ويتضمن:

 قبول وقف البر واإلحسان الديباجة المقترحة من جانبه والتي سبق أن وافق عليها الجانب المصري.
 قبول الوقف لتعديل البندين  ،5و 6بأن يكون االختيار من خارج قائمة جامعة اإلسكندرية ألعضاء مجلس األمناء المصريين أو
رئيس الجامعة يكون بالتشاور مع جامعة اإلسكندرية.
 إصرار الوقف على عدم النص الصريح على مصرية رئيس الجامعة.
سا مناسبًا إلعادة العالقات بين الجامعتين.
 يقدر سيادته أن النص في مجمله يمكن أن يكون أسا ً



تواصةةةةل األسةةةةتاذ الةةةةدكتور وزيةةةةر التعلةةةةيم العةةةةالي والبحةةةةث العلمةةةةي مةةةةع السةةةةيد األسةةةةتاذ الةةةةدكتور رئةةةةيس جامعةةةةة
اإلسةةةكندرية للتعةةةاون فةةةي بنةةةاء وبلةةةورة تصةةةور مصةةةري متكامةةةل بالتنسةةةيق مةةةع الجهةةةات األخةةةرى المعنيةةةة (المخةةةابرات

العامة – وزارة الدفاع) ،قبل االتصال بالجانب اللبناني.

اللجنة القومية جلامعة بريوت العربية ودورها يف حل األزمة:



مةةةع تفةةةاقم األزمةةةة تةةةم تشةةةكيل لجنةةةة قوميةةةة إلدارتهةةةا بمسةةةمى (اللجنةةةة القوميةةةة لجامعةةةة بيةةةروت العربيةةةة) ظلةةةت طةةةوال
فتةةةةرة األزمةةةةة فةةةةي حالةةةةة انعقةةةةاد دائةةةةم ،وضةةةةمت ممثلةةةةين عةةةةن وز ارات الةةةةدفاع والخارجيةةةةة والتعلةةةةيم العةةةةالي واألمةةةةن
القومي وجامعة اإلسكندرية وغيرها من الجهات المعنية.
على مدار السنوات الماضية عقدت اللجنة اجتماعات عديدة لبحث تطورات األزمة منها:
-

اجتماع بتاريخ  2015/6/2بوزارة الخارجية تطرق إلى التحاور مع الجانب اللبنانى على عدد من النقاط األساسية التي تكفل
الحفاظ على دور الجامعة والعالقات الطيبة بين الجانبين ،وفي الوقت نفسه حماية المصالح المصرية فيها.
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-

اجتماع بتاريخ  2015/6/8تطرق إلى االجتماع الذي عقد بلبنان بين السيد /فؤاد السنيورة ووفد من جامعة االسكندرية ووفد
من سفارة جمهورية مصر العربية بلبنان وورقة العمل التي تقدمت بها السفارة للتفاوض مع جمعية وقف البر واإلحسان فى
لبنان  ،وتم في ذلك االجتماع الموافقة على بنود التفاوض السابقة والحديث عن اتفاق شراكة كبديل عن العالقة القائمة بين
الجامعتين.

-

اجتماع بتاريخ  2015/10/29تم خالله مناقشة مقترح نص الالئحة الجديدة الذي يطرحه وقف البر واإلحسان ،واتفق الحضور
على أنه في المجمل يمثل بداية لالنطالق نحو تحقيق خطوات أفضل.

-

أعقب ذلك عدد من االجتماعات كان من آخرها وأهمها اجتماع اللجنة بتاريخ  2018/02/04الذي تم خالله مناقشة أوجه
التعاون بين الجانبين ا لمصري واللبناني بشأن الجامعة واالشارة إلى ورود كتاب بتاريخ  2018/1/22وعلى وجه الخصوص
مشروع اتفاق التعاون الذي تقدم به السيد فتح هللا فوري – عضو مجلس أمناء جامعة بيروت العربية ،والذي يتضمن:











مقدمةةةةة تتحةةةةدث عةةةةن تةةةةاريخ تعةةةةاون جةةةةامعتي اإلسةةةةكندرية وبيةةةةروت العربيةةةةة والتأكيةةةةد علةةةةى رغبةةةةة الطةةةةرفين فةةةةي
استكمال هذا التعاون وتجديد آفاقه وفقًا للقواعد والقوانين السارية في كال البلدين.
اتفةةةةاق الطةةةةرفين علةةةةى أن التعةةةةاون بةةةةين الجةةةةامعتين يشةةةةمل مجةةةةاالت التعلةةةةيم بمرحلتةةةةي البكةةةةالوريوس والليسةةةةانس
والدراسةةةةةات العليةةةةةا ،واإلشةةةةةراف والحكةةةةةم علةةةةةى الرسةةةةةائل العلميةةةةةة ،والنةةةةةدوات والمةةةةةؤتمرات العلميةةةةةة ،واسةةةةةتخدام
المختبةةةةةرات والمعامةةةةةل والمكتبةةةةةات الجامعيةةةةةة ،ومجةةةةةاالت األنشةةةةةطة الطالبيةةةةةة والرياضةةةةةية والثقافيةةةةةة والترفيهيةةةةةة،
وتبادل زيارات الوفود الطالبية وغيرها.
ً
اتفةةةق الطرفةةةان علةةةى تةةةدريب طةةةالب جامعةةةة بيةةةروت العربيةةةة ،وفقةةةا لحاجتهةةةا ،فةةةي مستشةةةفيات جامعةةةة اإلسةةةكندرية
وعياداتها اإلكلينيكية.
أن ترشةةةةةح جامعةةةةةة اإلسةةةةةكندرية لعضةةةةةوية مجلةةةةةس أمنةةةةةاء جامعةةةةةة بيةةةةةروت العربيةةةةةة قائمةةةةةة مةةةةةن كبةةةةةار األسةةةةةاتذة
والشخصةةةيات العامةةةة المصةةةرية ،وبعةةةد التشةةةاور مةةةع جامعةةةة اإلسةةةكندرية يعةةةود لمجلةةةس أمنةةةاء وقةةةف البةةةر واإلحسةةةان
اتخاذ قرار اختيار ثالثة منهم أو من غيرهم من المصريين لعضوية المجلس.
أن ترشةةةح جامعةةةة اإلسةةةكندرية قائمةةةة مةةةن األسةةةاتذة لرئاسةةةة الجامعةةةة ،وبعةةةد التشةةةاور ،يعةةةود لمجلةةةس أمنةةةاء وقةةةف
البةةةر واإلحسةةةان اتخةةةاذ قةةةرار تعيينةةةه ممةةةن تةةةم ترشةةةيحهم أو غيةةةرهم مةةةن المصةةةريين ،اسةةةتنادًا إلةةةى قواعةةةد الجةةةدارة
حصرا من صالحيات مجلس أمناء الوقف.
والكفاءة ،أما التجديد لرئيس الجامعة فهو
ً
تكةةةةون أولويةةةةة اإلعةةةةارات للتةةةةدريس بجامعةةةةة بيةةةةروت العربيةةةةة مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس بجامعةةةةة اإلسةةةةكندرية،
ويكون ذلك من خالل اآللية الخاصة بجامعة بيروت العربية.
تقةةةوم جامعةةةة بيةةةروت العربيةةةة عنةةةد االقتضةةةاء بطلةةةب أسةةةاتذة زائةةةرين وذلةةةك لمةةةدة فصةةةل دراسةةةي واحةةةد (ثالثةةةة أشةةةهر
أو أقةةةل) ،علةةةى أن يحةةةدد فةةةي طلةةةب الزيةةةارة اسةةةم عضةةةو هيئةةةة التةةةدريس والتخصةةةص المطلةةةوب وتةةةاريخ بةةةدء وانتهةةةاء
الزيارة ،وتعطى األولوية باختيار الزائرين ألعضاء جامعة اإلسكندرية.
مةةةدة االتفةةةاق خمةةةس سةةةنوات يبةةةدأ سةةةريانها بعةةةد اعتمادهةةةا مةةةن مجلةةةس أمنةةةاء وقةةةف البةةةر واإلحسةةةان( ...........لةةةم
تحدد الجهة األخرى) وتوقيعها من الفريقن ،قابلة للتجديد باتفاقهما.
-

أعقب ذلك االجتماع اجتماع آخر بتاريخ  2018/2/13ناقش خالله الحضور مشروع اتفاقية التعاون بين جامعة بيروت العربية
وجامعة اإلسكندرية ،حيث تم استعراض كافة بنودها والتباحث بشأنها ،وكانت أهم النقاط التي أثيرت في هذا الشأن:




االتفاق على وجوب أن تكون رئاسة الجامعة مصرية.
اقتراح تضمين االتفاقية مادة تتضمن أن الالئحة التنفيذية لالتفاقية تحدد التعامالت بين الطرفين.
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قيةةةام األسةةةتاذ الةةةدكتور /عصةةةام الكةةةردي – رئةةةيس جامعةةةة اإلسةةةكندرية بإنشةةةاء قنةةةاة اتصةةةال مةةةع األسةةةتاذ الةةةدكتور/
عمةةرو العةةدوي – رئةةيس جامعةةة بيةةروت الحةةالي – لمناقشةةة مشةةروع االتفاقيةةة مةةع مراعةةاة مصةةلحة مصةةر فةةي هةةذا
الشأن.
قيةةةام األسةةةتاذ الةةةدكتور رئةةةيس جامعةةةة اإلسةةةكندرية بإعةةةداد آخةةةر التعةةةديالت فةةةي ضةةةوء المناقشةةةات التةةةي تمةةةت فةةةي هةةةذا
االجتماع وما يسفر عنه التنسيق والتواصل مع األستاذ الدكتور /عمرو العدوي.
قيةةةةام كةةةةل مةةةةن السةةةةيد المستشةةةةار القةةةةانوني لجامعةةةةة بيةةةةروت العربيةةةةة والسةةةةيد المستشةةةةار القةةةةانوني للةةةةوزير بةةةةإجراء
التعةةديالت الالزمةةة علةةى االتفاقيةةة فةةي ضةةوء مةةا يةةتم مةةن تنسةةيق وتواصةةل ،ويةةتم التشةةاور بشةةأن ذلةةك كلةةه مةةع بةةاقي
الجهةةةات المعنيةةةة مةةةن خةةةالل اإليميةةةل والفةةةاكس ،مةةةع عةةةرض مةةةا يسةةةفر عنةةةه التنسةةةيق والتواصةةةل مةةةع كافةةةة الجهةةةات
المعنية من تعديالت وأفكار ومقترحات في اجتماع اللجنة القادم.
-

بتاريخ  2018/2/20عقدت اللجنة اجتماعًا تم خالله مناقشة مشروع اتفاقية التعاون بين جامعتي بيروت العربية واإلسكندرية،
واستعراض بنودها والتباحث بشأنها ،مع التأكيد على أنه رغم حاجة بعض الصياغات إلى تعديل ،فإن المشروع في مجمله
يحقق المصلحة المصرية ويعيد للجامعة دورها الرائد أكاديميًا ومهنيًا واجتماعيًا وسياسيًا ،وفي نهاية االجتماع تم االتفاق على
الموعد النهائي لتوقيع اإلتفاقية وحضور االستاذ الدكتور /خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير /نزيه
النجارى السفير المصرى بلبنان مراسم توقيع االتفاقية بين جامعة اإلسكندرية وجامعة بيروت العربية.

ً
توقيع االتفاقية اجلديدة ..أخريا حل جذري لألزمة:

 قمةةةت بزيةةةارة إلةةةى لبنةةةان خةةةالل الفتةةةرة مةةةن  16-14مةةةارس  ،2018وذلةةةك لبحةةةث آليةةةات التعةةةاون بةةةين البلةةةدين فةةةي
مجةةةال التعلةةةيم العةةةالي والبحةةةث العلمةةةي ،وحضةةةور مراسةةةم توقيةةةع اتفاقيةةةة التعةةةاون بةةةين الجةةةامعتين والقيةةةام بجولةةةة
تفقديةةة لكليةةةات الجامعةةة بةةةالفرع الرئيسةةي والفةةةرع الجديةةد بمنطقةةةة الدبيةةة وعقةةةد لقةةاءات موسةةةعة مةةع (أعضةةةاء هيئةةةة
التدريس المصريين واللبنانيين  -وزير التربية والتعليم العالي  -لقاء السيد رئيس الوزراء اللبناني).
 خةةةالل مراسةةةم توقيةةةع االتفاقيةةةة تةةةم التأكيةةةد علةةةى عمةةةق الةةةروابط التاريخيةةةة واألكاديميةةةة بةةةين جةةةامعتي االسةةةكندرية
وجامعةةةة بيةةةروت العربيةةةة والتةةةي تعمقةةةت منةةةذ إنشةةةاء جامعةةةة بيةةةروت العربيةةةة عةةةام  1960بةةةدعم كامةةةل مةةةن جامعةةةة
ةةيرا إلةةةى دور جامعةةةة اإلسةةةكندرية فةةةي دعةةةم جامعةةةة بيةةةروت
اإلسةةةكندرية التةةةى تمةةةدها بمعظةةةم طاقمهةةةا التعليمةةةى ،مشة ً
العربيةةةة مةةةن خةةةالل الكةةةوادر البشةةةرية مةةةن أعضةةةاء هيئةةةة التةةةدريس والخبةةةراء بمةةةا يخةةةدم التطةةةور األكةةةاديمي والثقةةةافي
للجامعتين.
 وقةةةةع االتفةةةةـاقية أ.د /عصةةةةام الكةةةةردي رئةةةةيس جامعةةةةة اإلسةةةةكندرية و أ.د /عمةةةةرو العةةةةدوى رئةةةةيس جامعةةةةة بيةةةةروت
العربية بحضور السفير /نزيه النجاري السفير المصري بلبنان.
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ا
ثانيا

إجنازات جار العمل على حتقيقها

فى الفرتة ()2018/12/31- 2018/1/1
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يجري العمل على قدم وساق لتحقيق مزيد من اإلنجازات بمختلف مؤسسات
التعليم العالي الوطنية خالل الفترة منذ بداية العام  2018حتى  31أكتوبر ،2018
ومن ذلك:
على املستوى املركزي:
جامعة الملك سلمان:
 تبلغ القيمة التقديرية للمشروع  300مليون جنيه ( 250مليون إنشاءات 50 +
مليون فرش).
 تاريخ بدء المشروع  ،2017/6/15وتاريخ النهو .2019/9/30
 نسب التنفيذ حتى اآلن:
 شرم الشيخ .%48
 الطور .%38
 رأس سدر .%35
 المكونات الرئيسية للمشروع بالمرحلة األولى:
 عدد  3كليات بمدينة الطور  -الفرع الرئيسي للجامعة (الهندسة – العلوم والمياه
وعلوم البحار– الصناعات التكنولوجية) ،باإلضافة إلى (مبنى اإلدارة – سكن
الطالب والطالبات  20مبنى – سكن األساتذة  5مباني – مكتبة مركزية – قاعة
مؤتمرات – مسجد – منشآت رياضية – مالعب مباني خدمية).
 عدد  3كليات بمدينة شرم الشيخ (األلسن واللغات – السياحة والفنادق – العمارة)
باإلضافة إلى (سك الطالب والطالبات  6مباني – سكن األساتذة  1مبنى – مكتبة –
منشآت رياضية – مسجد – فندق تعليمي – شئون الطالب – مبنى اإلدارة – مباني خدمية).
 عدد  2كلية بمدينة رأس سدر (الزراعات
المالية واإلدارية) باإلضافة إلى (سكن الطالب
– سكن األساتذة  1مبنى – مسجد – مكتبة –
رياضية – مباني مساعدة لكلية الزراعة –
مباني خدمية).
 المرحلة الثانية تضم ( 4كليات بعدد  2مدينة
 عدد  3كليات بمدينة الطور (الصيدلة – الطب البشري  -التمريض) باإلضافة إلى مستشفى.
 عدد  1كلية بمدينة رأس سدر (علوم المجتمع).

الخاصة – العلوم
والطالبات  8مباني
مالعب – منشآت
مبنى اإلدارة –

كاآلتي:
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جامعة الجاللة:
 موقف التنفيذ بمنشآت الجامعات بهضبة الجاللة ومدينتي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة:
 يجري إنشاء جامعة الجاللة على مساحة 173.5فدان ،بتكلفة استثمارية  6.3مليار جنيه
 تم توريد  4.3مليار جنيه ،وبدأ تنفيذ المشروع من خالل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أول مارس .2018
 تاريخ النهو (األسبقية العاجلة)  2018/12/31بنسبة تنفيذ  %35واألسبقية الثانية  2019/9/30بنسبة تنفذ .%5

جامعتى العلمين والمنصورة الجدييدة
 قامت الوزارة بتضمين خطتها االستثمارية للخطة متوسطة األجل  2021-2018والعام األول منها 2019/2018
إحتياجات الوزارة الخاصة بإنشاء جامعة العلمين بمبلغ مليار جنيه منها  750مليون جنيه فى العام المالى
 2019/2018بواقع (  500مليون مبانى غير سكنية 125 ،مليون عدد وأدوات ،و 125مليون تجهيزات) والباقى
فى العام المالى  ، 2020/2019وجامعة المنصورة الجديدة بمبلغ مليار جنيه منها مبلغ  750مليون جنيه بداية من
عام  ،2020/2019والباقى فى العام المالى .2021/2020
 بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى طلبت موافاتنها بدراسات جدوى (جارى إعدادها) لبحث
كيفية تمويل إنشاء هذه الجامعات.
 جارى تنفيذ منشآت الجامعات بكل من هضبة الجاللة ( جامعة الجاللة)  ،ومدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة
خالل خطة الدولة متوسطة اآلجل ( . )2021-2018
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إجنازات جار العمل عليها منذ بداية العام حىت  2018/12/31على مستوى اجلامعات:

جامعة القاهرة




















عقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية المهارات في مجاالت االبتكار.
تشجيع البحوث المشتركة مع الشركاء األجانب.
تحديث خطة البحث العلمي بالجامعة والكليات والمعاهد وربطها بقضايا التنمية الشاملة
وانشاء خريطة لمجاالت وموضوعات تطوير البحث العلمي والعمل على أساسها
وضع نظام يساهم في زيادة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية وفي
مشروعات األبحاث القومية والدولية.
تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس في برامج تبادل األساتذة بين الكليات والمعاهد والجامعات المختلفة
اإلعداد لتدريس مادة التفكير النقدي و ريادة االعمال لكل طالب الجامعة.
التوسع في تنفيذ برامج التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المدمج.
تفعيل األنشطة العلمية واالبتكارية وادراجها ضمن خريطة األنشطة الطالبية.
مكافأت وحوافز للطالب في النشر الدولي وبراءات االختراع.
تدريب الطالب علي مجاالت االبتكار واالبداع.
التطبيق الشامل ألسئلة حل المشكالت كوسيلة لألبداع واالبتكار لدي الطالب.
تطوير نظم التقويم و االمتحانات
اطالق مشروع تطوير العقل المصري (  600طلب كمرحلة اولي )
فعاليات الصالون الثقافي
حفالت موسيقية
مهرجان المسرح الدولي
تطوير المعامل الطالبية للكليات مثل ( 31معمل دراسي)
تجديد معشبة كلية العلوم
المشاركة في مبادرة الحزام والطريق

جامعة االسكندرية :





سور برج العرب.
انشاء مبنى المعامل والمدرجات بكلية الطب البيطري بأبيس.مرحله اولى
اعمال ترميم اسقف صاالت الدور االخير بمبنى ميكانيكا كلية الهندسة.
استحداث ثالث قاعات بكلية االداب.

جامعة اسيوط :



تم نهو األعمال بمباني كلية طب األسنان – المستشفي البيطري – مركز القلب ومركز الكبد وتم تشغيلهم وجاري نهو
دراسة باقي أسعار هذه المباني بوزارة االسكان بالقاهرة
جاري نهو األعمال بكل من  :البنية التحتية بأسيوط الجديدة – مركز االصابات والطوارئ – مركز البحوث – كلية
رياض األطفال.
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جامعة طنطا:


مشاركة طالب الجامعة في المؤتمرات العلمية والدولية



فتح األقسام اإلكلينيكية والعيادات علي مرحلتين من الساعة السابعة صباحا وحتى
الساعة الواحدة ظهرا وتستقبل هذه العيادات مرضى من خمسة محافظات مجاورة
وسعر التذكرة خمسة جنيهات غير أن مستشفي الطوارئ تستقبل المرضي علي مدار
 24ساعة
القيام بعمل حوالي  10عمليات لزراعة القوقعة أسبوعيا ،وقد وصل زراعة القرنية إلي نسبة  %97من الحاالت وعمل
 20قسطرة يوميا علما بأن الجامعة تقوم بعمل تكريم للمرضي من صغار السن بعد
مرور عام علي شفائهم لتأكيد نجاح شفائهم.
احتالل جامعة طنطا المركزي الثامن علي مستوي الجامعات المصرية في دورة الشهيد
الرفاعي متقدمه عن العام الماضي
وضع إستراتيجية عامة طويلة اآلجل تشتمل على الرؤية والرسالة واألهداف
اإلستراتيجية والتحليل البيني والتقييم الذاتي لوحدات الجامعة
إصالح و إعادة هيكلة العاملين ووضع هيكل تنظيمي معتمد للوحدات مرفقا به
التوصيف الوظيفي لكل فرد بالهيكل
التوسع في القيام باألعمال اإلنتاجية والخدمية للغير و تقديم االستشارات الفنية
تشكيل فريق عمل من العاملين بالوحدات للقيام بالعملية التسويقية للخدمات
عقد شراكات مع القطاعات المختلفة بالدوله في مجاالت تطبيق األبحاث.
بروتوكوالت تعاون مع الجهات الصناعية بالمحافظة في مجال التدريب والبحث العلمي
تفعيل بروتوكوالت محو األمية وتعليم الكبار.
.االنتهاء من مباني وإنشاءات مبني ملحق كلية طب األسنان وتجهيز عيادة وقاعة
دراسية وبدء العمل بهما
االنتهاء من  %80من عملية مبني التربية النوعية
االنتهاء من  %80من عملية مبني الخدمات الطالبية بسبرباي
االنتهاء من  %90من عملية مبني مخازن مجمع سبرباي
االنتهاء من  %50من عملية مبني مخازن المجمع الطبي
االنتهاء من  %80من عملية مبني الصناعات الغذائية
االنتهاء من عملية مبني كلية التربية الرياضية.
اقتراح إنشاء برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة بأقسام الكلية المختلفة ومنها برنامج السياسة واإلعالم بقسم اإلعالم
وبرنامج علم االجتماع والتنمية البشرية بقسم االجتماع وبرنامج علم اآلثار الرقمي بقسم اآلثار وبرنامج اللغة واآلدب
والترجمة بقسم اللغة اإلنجليزية وبرنامج الليسانس المهني ألقسام اآلثار والجغرافيا والمكتبات.
إعداد جميع الخدمات الكترونيا والخاصة بطالب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة وربطها بموقع الدفع االلكتروني
على موقع الجامعة.
انشاء عدد من المعامل بكلية الهندسة ( معمل لتكنولوجيا السيارات الكهربيه -.معمل لتطبيقات الميكاترونيات -معمل
لتطبيقات الطاقه الشمسيه).
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االنتهاء من اعداد الالئحه الخاصه ببرنامج الهندسه الطبيه.
تحديث منظومه السالمه والصحه المهنيه.

جامعة المنصورة:





استحداث برامج نوعية ودرجات علمية يتطلبها سوق العمل المحلي والخارجي .
تقديم التسهيالت والخدمات الطالبية وتوفير سبل الراحة ألبنائنا الطالب أثناء تواجدهم داخل الكليات وتيسيراً لهم
ومراعاة لظروفهم المعيشية .
انشاء معامل مركزية ومدرجات مركزية .
تحويل كافة المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية بكافة كليات الجامعة .

جامعة المنيا :







اإلنتهاء من قطاع المستشفيات ( مستشفى الكبد وتجهيزاتها – مستشفى األطفال – مستشفى جامعى داخل الحرم – مبنى
ملحق مستشفى الكلى – مبنى العمليات والعنايات المركزة – إحالل وتجديد المستشفى القديم )الجامعية وتكلفته
اإلجمالية 300مليون جنيه تقريبا الف جنيها ونسبة التنفيذ حاليا  %50وسوف يتم اإلنتهاء فى حال توافر
المنخصصات المالية إلنهاء األعمال المطلوبة
مبنى الصناعات الغذائية وذلك بتكلف إجمالية  38مليون جنيه ونسبة اإلنجاز  %69وسوف يتم اإلنتهاء فى حال توافر
المنخصصات المالية إلنهاء األعمال المطلوبة
مبنى مدرجات كلية الطب البيطرى بتكلفة إجمالية  27مليون جنيها وسوف يتم اإلنتهاء فى حال توافر المخصصات
المالية إلنهاء األعمال المطلوبة
مبنى مدرجات كلية الحقوق بتكلفة إجمالية  21مليون جنيها وسوف يتم اإلنتهاء فى حال توافر المنخصصات المالية
إلنهاء األعمال المطلوبة
مبنى فصول كلية دار العلوم بتكلفة إجمالية  37مليون وسوف يتم اإلنتهاء فى حال توافر المنخصصات المالية إلنهاء
األعمال المطلوبة

جامعة المنوفية:






بدء الدراسة بكلية التربية للطفولة المبكرة.
تنفيذ كافة أعمال الصيانة بالقاعات الدراسية بمختلف كليات الجامعية.
تجديد صالة الطعام باإلدارة العامة للمدن الجامعية  -مدينة الطالبات.
األنتهاء من تجديد مستشفي الطلبة.
مشروع أنشاء مركز القياس والتقويم.

جامعة جنوب الوادى :










جارى العمل على االنتهاء من مبنى مستشفى الطوارىء
جارى العمل على االنتهاء من عملية الصرف الصحى
إنشاء عدد ثالث مالعب خماسي نجيل صناعي
إنشاء ملعب كرة قدم نجيل صناعي قانوني
تطوير الخدمة بعد شراء عدد من االجهزة التى تمت الموافقة على شرائها وجارى اجراءات شرائها
اجراء العمليات الجراحية للطالب داخل المستشفى بعد توافر عدد مناسب من اخصائيين الجراحة داخل المستشفى
االهتمام بنظافة المدن الجامعية واقامة مسابقات اختيار انظف غرفة وذلك حرصا على الرعاية الصحية للطالب
الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات العربية (الدورة )14نوفبر 2018
المهرجان الحادى عشر لكرة السرعة للجامعات العربية دسيمبر2018
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المؤتمر العلمي والثقافي االول لطالب الجامعات العربيةدسيمبر2018
معسكر العمل الدولي الحادى عشر لجوالي وجواالت الجامعات العربيةدسيمبر2018
المؤتمر الدولى العلمى السادس لكلية الفنون الجميلة.....
صالون الجنوب الدولى الخامس
أنشاء متحف الفنون الجميلة وهو المتحف النوعى األول فى جنوب الصعيد
تفعيل وحدة التحاليل الدقيقة بكلية الصيدلة وحدة ذات طابع خاص
تدريب عدد من صيادلة المستشفى الجامعي على ممارسة الصيدلة اإلكلينيكية وذلك بمستشقى شفاء األورمان باألقصر
لنقل تجربة شفاء األورمان داخل مستشفيات جامعة جنوب الوادي إلنشاء وتفعيل وحدة الصيدلة اإلكلينيكية داخل بعض
أقسام المستشفى الجامعي بجامعة جنوب الوادي.

جامعة بنها:



مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية  100مليون صحة للكشف المبكر عن االصابة بفيرس سي.
إنهاء قوائم االنتظار بقوائم الحاالت الحرجة بالمستشفى الجامعي

جامعة كفر الشيخ:





إنهاء مبنى الخدمات الطالبية وتشغيله
االنتهاء من إنشاء مبنى اإلسكان المتميز للطالبات وتجهيزه وتشغيله
االنتهاء من إنشاء دار ضيافة بالجامعة.
االنتهاء من إنشاء وتشطيب عدد  2مبنى لورش وقاعات كلية الهندسة وجارى تشطيب المبنى الثالث

جامعة سوهاج :







موافقة مجلس الجامعة على تحديد عدد ( )20منحة لدول حوض النيل وتم مخاطبة الكليات وتم تحديد بعض البرامج
التى تتالئم مع دول حوض النيل .
تم مخاطبة الكليات بشأن افادة ا لجامعة بالسادة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية ومحلية لتكريمهم فى
عيد العلم .
تم تشكيل فريق عمل وذلك لعمل خطة بحثية بالجامعة .
تشكيل لجنة مؤتمرات .
جارى اعمال الترسية لمشروع الطوارئ وجراحات القلب والصدر والمخ واألعصاب بمقر الجامعة بمدينة ناصر بسوهاج
جارى اعمال الترسية لمشروع معامل األقسام الطبية  -كلية الطب بمقر الجامعة بمدينة ناصر -سوهاج

جامعة بورسعيد:








عمل تصور مقتراح إلنشاء معاهد تكنولوجيا بمحافظة بورسعيد.
جارى اعداد الئحة كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بنظام النقاط المعتمدة.
جارى اعداد لوائح اخالقيات البحث العلمى لجميع كليات الجامعة ،وتطوير مجاالت الجامعة وتحويلها الى صورة
 Onlineتعمل بنظام برنامج المستقبل.
تنظيم زيارات ميدانية لكل من فئات المسنين واألطفال االيتام وذلك لخلق روح الحب والتراحم بين الطالب وهذه الفئات
لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وتدريب الطالب على اإلحساس بمشكالت المجتمع.
عمل سلسلة ندوات في جميع الكليات بجامعة بورسعيد عن ريادة األعمال وزيارة المشروعات الفعلية التي قام بتمويلها
جهاز المشروعات الصغيرة لتنمية فكر العمل الحر لدى الطالب.
المشاركة في حملة مليون صحة لفخامة السيد رئيس الجمهورية /عبد الفتاح السيسي بتطبيق حملة فيروس سى داخل
جميع كليات الجامعة ومشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والجهاز اإلداري.
تفعيل دور مركز مناهضة العنف ضد المرأة وانشاء وحدات بداخل كليات الجامعة لنقل هذه الثقافة للمجتمع.
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زيادة أوجه التعاون مع المشروع القومي لمحو االمية للمساهمة في تقليص عدد االميين ومحاربة التسرب من التعليم
إنشاء سلم وحجره أمن وبوابات بمبنى الكلية ــ إنشاء تعليه دور رابع بمبنى الكليه ــ عمل مخزن وعدد ( 3حجرات
أرضيه )ــ صيانة كهرباء بكليه التربية االساسى ـــ أعمال كهربيه ( صيانة وإنذار حريق )بالمخزن الرئيسى للجامعة
بجوار مدينه الطالبات ـــتكرار مساحه مبنى القاعات الدراسيه  -تعليه سقف المبنى االدارى القائم حاليا ً ــ عمل بوابه
رئيسيه من الجهه البحريه ــ عمل قاعه للسطح العلوى بكليه التربيه أضافه حجره للثالث حجرات ــ عمل سقف للجزء
الخارجي خارج المخازن الرئيسيه  -عمل لوحه كهرباء بخيمة امتحانات الكليتين وصيانه كهرباء الكليه.
انشاء معمل هندسه الموانى وحمايه الشواطى
إنشاء مشروع متكامل إلنشاء مستشفى تعليمى جامعى بكليه الطب ببورسعيد ( مرحله ثانيه )التشطيبات بالكامل +
أعمال الشبكات  +أعمال كهروميكانيك  +السور.
إنشاء مبنى دار الضيافة مرحله أولى ( اساسات  +هيكل خرسانى  +مبانى فقط ) .
رفع كفاءه المدن الجامعيه للعام .2019/2018

جامعة دمياط :








استطاعت الجامعة فى تلك الفترة زيادة معدالت التشغيل للمشروعات االستثمارية للجامعة التى يجرى تنفيذها بالحرم
الجامعي الجديد حيث بلغ المنصرف  165مليون حتى 2018/6/30م .
توفير المستلزمات التعليمية الالزمة لعدد ( )6معامل جديدة بقيمة إجمالية قدرت بمبلغ  9,5مليون جنيه لكلية الهندسة
المنشأة حديثاً.
زيادة جوائز التميز العلمي لتطوير البحث العلمي إلى  500,000جنيه لتوفير بيئة مالئمة لتشجيع األنشطة البحثية .
االشتراك في عضوية اتحاد الجامعات العربية.
زيادة مظلة الرعاية الصحية المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس وللطالب والعاملين.
إنشاء ملعب كرة قدم خماسى وصالة جيم بحرم الجامعة الجديد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة .
عقد مجموعة من االتفاقيات مع جامعات دولية (الصين  -اليابان  -انجلترا) لخدمة العملية التعليمية وتبادل الخبرات.

جامعة مدينة السادات:











عمل مشروع موازنة للباب السادس وتقديمه لوزارة التخطيط
المتابعة المالية ميدانيا ومكتبيا لتنفيذ مشروعات الجامعة بالخطة االستثمارية للتعرف على الصعوبات والمشاكل التي
تعوق تنفيذها واقتراح انسب الحلول لتذليلها .
طلب دفعات الخطة اإلستثمارية للعام المالى الحالى من بنك اإلستثمار (اعتماد نماذج البنك للبرنامج الزمنى طبقا ً للنماذج
رقم 101ورقم  102وموافقة السلطة المختصة والمستخلصات تحت التنفيذ واقرار من رئيس الجامعة بعدم تجاوز
اعتمادات الخطة للعام الحالى) .
إتخاذ إجراءات تمويل الخطة السنوية المدرجة بالخطة العامة للدولة وعمل البرنامج الزمنى للتنفيذ وإعتماده من بنك
اإلستثمار القومى إلتاحة التمويل الالزم .
إجراء التعديالت على المكونات العينية لمشروعات الخطة السنوية نقال من المشروعات بطيئة التنفيذ الى المشروعات
سريعة التنفيذ .
متابعة تنفيذ المبالغ المدرجة بالخطة السنوية الخاصة بكليات ووحدات الجامعة ...
تزويد العمارات بمواتير رفع مياه و خزانات بمدينتى الشروق طالبات و الطلبة ب واستبدال خزانات مياه مدينة الطالبات
القديمة
تنجيد عدد  1000مرتبة و عدد  1500مخدة
استكمال تنفيذ خطة األمشطة الطالبية
إعداد وتأهيل وصقل منتخبات الجامعة في االنشطة المختلفة فنيا ً ومهاريا ً للمشاركات القمية
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زيادة نسب المشاركة الطالبية في االنشطة الداخلية والخارجية وذلك من خالل االنشطة الغير تقليدية مثل الكرنفاالت
والمهرجانات
استكمال خطط االنشطة الطالبيه باللجان المختلفة وتوفير االمكانات الالزمة لتنفيذها
تفعيل دور االتحادات الطالبية والمشاركة النسائية
دمج الطالب ذوي االحتياجات الطالبيه مع زمالئهم االسوياء في االنشطة الطالبية
تسيير  13قافلة طبية للكشف عن فيروس ( سي ) بقري محافظتي المنوفية والبحيرة.
تنظيم عدد  8ورش عمل و 2زيارة ميدانية و 2معرض مشاركة مجتمعية.
استكمال عيادة الرمد ،وعيادة االسنان (عدد  2وحدة جديدة) ،مع إضافة جهاز االليزا ذو كفاءة عالية.

بجامعة الوادى الجديد:











اإلنتهاء من تشطيب مبنى المعامل لكلية التربية بمقر الجامعة بالكيلو  10طريق أسيوط الخارجة.
استكمال مبني كلية العلوم (الجناح الشرقي ) و(الجناح الغربي ) .
استكمال مباني كلية التربية .
استكمال البنية التحتية للمبنى اإلداري للجامعة.
إنشاء المبني االداري والمدرجات والمالعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية..
مبنى المدرجات و مالعب كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة بالكيلو  10طريق أسيوط الخارجة.
المبنى الخرسانى لمبنى كلية العلوم شرق وغرب.
الهيكل التنظيمى لجامعة الوادى الجديد.
لوائح الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة.
تشكيل اللجان المختصة مثل لجنة الموارد البشرية والتظلمات وغيرها بعد إنشاء الجامعة

جامعة مطروح :




إنشاء المبنى االدارى لجامعة مطروح.
إنشاء مبنى مجمع المدرجات التعليمية.
إنشاء مجمع المعامل المركزية.

جامعة قناة السويس:




جاري اإلعداد النشاء كليتي اإلعالم وتكنولوجيا االتصال -العالج الطبيعي والتأهيل.
جارى إجراءات إقامة مجتمع إبداع تكنولوجى داخل الحرم الجامعى .
جارى تعميم تجربة التصحيح اإللكترونى بكليات الجامعة .
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ا
ثالثا
إجنازات يتوقع حتقيقها بنهاية عام 2018
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على املستوى املركزي:



استكمال المرحلة األولى من جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء.



استكمال المرحلة األولى (األسبقية العاجلة) من جامعة الجاللة.



مواصلة العمل بالمدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بالعاصمة اإلدارية الجديدة.
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على مستوى اجلامعات:
جامعة القاهرة:











استكمال إنجازات في تطوير البحث العلمي والمعامل بنسبة % 10
استكمال إنجازات في إنشاء وتطوير المراكز والوحدات البحثية والخدمية
والتعليمية بنسبة % 10
استكمال إنجازات في الجودة واإلصالح اإلداري والتحول إلى الالمركزية بنسبة
% 10
استكمال إنجازات في التحول نحو الجامعة الذكية بنسبة % 5
استكمال إنجازات في رفع كفاءة المنشآت والبنية األساسية %15
استكمال إنجازات في مشروعات الجامعة الكبرى %15
استكمال إنجازات في أعضاء هيئة التدريس والعاملون %15
استكمال إنجازات في التصنيفات الدولية % 10
استكمال تقديم الخدمات الكترونيا ً (الدفع االلكتروني)

جامعة اإلسكندرية:


انشاء مبنى المعامل بكلية الطب البيطري بأبيس.مرحله اولى .

جامعة اسيوط :
اإلسراع في تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وهي -:
 أعمال البنية التحتية بأسيوط الجديدة
 مركز االصابات والطوارئ
 مركز البحوث
 كلية رياض األطفال
 مبني كلية العلوم (الجناح الشرقي ) بالوادي الجديد
 مبني كلية العلوم (الجناح الغربي ) بالوادي الجديد
 مباني كلية التربية بالوادي الجديد
 البنية التحتية بالوادي الجديد
 إنشاء المبني اإلداري والمدرجات والمالعب المفتوحة بكلية التربية الرياضية بالوادي الجديد
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جامعة طنطا:




تنظيم ندوة تحت عنوان أفريقيا الماضي والحاضر والمستقبل في الفترة من 2018 / 12/ 7 -6
الوصول بالتصنيف العالمي لجامعة طنطا الي أعلي المراتب في التصنيف العالم
مشاركة أكبر عدد من الطالب علي مستوي كليات الجامعة في المؤتمرات العلمية والدولية



تحقيق مركز متقدم لجامعة طنطا في مسابقة إبداع ومسابقة دوري الجامعات المصرية (
الشهيد الرفاعي )
االرتقاء بمستوى التجهيزات والتدريب الفني واستخدام نظام جودة معتمد لتداول العينات
والقياسات وإصدار التقارير والوصول إلى مستويات عالية من الجودة في نتائج القياسات
تؤدى حتما إلى زيادة العائد المادي للمع مل مما يضمن االستدامة واالستمرارية في تأدية الخدمة المجتمعية والبحثية
والجامعية في مصر والمنطقة العربية.
توفير االحتياجات األساسية والكوادر والتدريب وكذلك تطوير وتجهيز بنية المعمل التحتية
العمل علي إنشاء  20مركز لمحو األمية وتعليم الكبار.
نقل البحث العلمي إلي حيز التطبيق الفعلي العائد بالنفع االقتصادي علي المجتمع المحيط.
االنتهاء من المبنى التعليمي بكلية التربية النوعية .
االنتهاء من ملحق مبنى الصناعات الغذائية بكلية الزراعة .
االنتهاء من مباني وإنشاءات مستشفى الصدر وتجهيز المستشفى باآلالت والمعدات والتجهيزات الالزمة لبدء عمل
المستشفى .2019
االنتهاء من استكمال تجهيز باقي العيادات والقاعات الدراسية بملحق كلية طب األسنان,
العمل في إنشاء  20مقر لمحو األمية وتعليم الكبار
إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
االنتهاء من إنشاء قاعة سمينار الدراسات العليا
االنتهاء من اعداد الئحة الدبلوم المهني المتميز في اإلرشاد النفسي وعلم النفس اإلكلينيكي وتطبيقاته وذلك بنظام
الساعات المعتمدة لحملة المؤهالت العليا.
االنتهاء من اعداد الئحة الدبلوم المهني المتميز في مواجهة وتعاطي إدمان المخدرات وذلك بنظام الساعات المعتمدة
لحملة المؤهالت العليا
االنتهاء من إعداد الئحة برنامج الليسانس المهني ألقسام اآلثار والجغرافيا والمكتبات بنظام الساعات المعتمدة.
استكمال الخطة التدريبية للجهاز اإلداري للعام .2018
عقد المؤتمر الدولي العاشر للجيوفيزياء والتاسع للبيولوجي ،مؤتمر الرياضيات الثاني.
استكمال الخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام .2018




















جامعة المنصورة:







افتتاح مركز جراحة القلب والصدر واألوعية الدموية بالجامعة .
االنتهاء من عمليات إنشاء المراكز الطبية الثالثة بالجامعة (جراحة المخ واألعصاب وجراحة العظام والنساء والتوليد) .
االنتهاء من عملية إنشاء مبنى زراعة الكبد بمستشفى الجهاز الهضمي بالجامعة .
استحداث مزيد من البرامج الدراسية الجديدة للطالب مع تقديم كافة الخدمات لهم الكترونيا ً .
االنتهاء من تحويل كافة المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية .
االنتهاء من تطبيق منظومة التصحيح اإللكتروني بكافة كليات الجامعة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()69
إنجازات وزارة التعليم العالي والرؤية المستقبلية

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

جامعة المنيا :


المبنى األكاديمى لكلية طب األسنان (موقع عام).

جامعة المنوفية:


االنتهاء من التسليم النهائي لمشروع كلية الحاسبات والمعلومات.

جامعة جنوب الوادى:



















جارى العمل على استكمال عملية انشاء مبنى خدمات المستشفى المرحلة الثالثة (مبنى كلية الصيدلة)
جارى العمل على استكمال عملية انشاء مبنى خدمات المستشفى المرحلة الرابعة
جارى العمل على االنتهاء من مبنى المخازن المركزية
انشاء مبنى كلية التربية الرياضية الجديد
تأهيل كليات وبرامج الجامعة لالعتماد-:
 ورشة عمل جاهزية كلية الطب البيطري لالعتماد ورشة عمل جاهزية كلية اآلداب لالعتماد ورشة عمل إداريي كلية اآلداب ورشة عمل لمنسقي البرامج المتقدمة لالعتماد بكلية اآلداب ورشة عمل جاهزية كلية الزراعة لالعتماد ورشة عمل إداريي كلية الزراعة ورشة عمل لمنسقي زيارة االعتماد البرامجي بكلية اآلداب ورشة عمل تحضيرية لزيارة اعتماد برنامج علم النفس ورشة عمل لمنسقي معايير االعتماد بوحدة ضمان الجودة وجميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بقسم علم النفس للتجهيز لزيارة االعتماد زيارة تقييم ودعم فني ومتابعة لمعايير االعتماد ووثائق برنامج علم النفس زيارة المتابعة والتنسيق الستقبال زيارة فريق المراجعين زيارة متابعة وتنسيق أثناء زيارة االعتماد لقسم علم النفس زيارة متابعة وتنسيق أثناء زيارة االعتماد لقسم علم النفس زيارة متابعة وتنسيق أثناء زيارة االعتماد لقسم علم النفساالنتهاء من اجراء تحليل فيروس سى لمعظم طالب الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين
زيادة الوعى الصحى للطالب من خالل تكثيف اقامة ندوات التوعية الصحية بالجامعة
تحسين الخدمات الطبية بفرعى الجامعة باالقصر والغردقة من خالل تكليف اطباء جدد وفنيين تمريض
تجنب خطر االدمان والتدخين لطالب الجامعة من خالل ندوات التوعية واجراء تحليل كشف المخدرات للطالب
المسابقة القومية للبورترية.
الملتقى الدولى الول للكاريكاتير..
الملتقى الدولى األول فنون الموزاييك
مسمبوزيوم النحت العربى الثانى لشباب الجامعات المصرية
تجهيز مصنع المستحضرات الصيدلة بكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي
انشاء وحدات ذات طابع خاص لزيادة الموارد المالية الذاتية .
انشاء وتفعيل وحدة الصيدلة اإلكلينيكية داخل بعض أقسام المستشفى الجامعي بجامعة جنوب الوادي.
تجهيز صالة األلعاب الرياضية للطالب بالكلية .
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جامعة بنها:


االنتهاء من صيانة ورفع كفاءة مبنى إدارة الجامعة.

جامعة كفر الشيخ:







االنتهاء من إنشاء وتشطيب عدد  2مبنى لورش وقاعات كلية الهندسة وجارى تشطيب المبنى الثالث
تم تشطيب حوالى  %90من مركز المؤتمرات بالجامعة
تم تشطيب حوالى  %90من مبنى كلية الحاسبات
تم االنتهاء من حوالى  %80من مبنى معهد علوم وتكنولوجيا النانو
تم إنشاء مبنى ورش الهندسة الزراعية بكلية الزراعة وجارى تشطيبها
تم إنشاء مسجد بحرم الجامعة (ب) وجارى تشطيبه بالتبرعات

جامعة سوهاج :




اعداد خطة بحثية للجامعة
عقد مؤتمر تنمية جنوب الصعيد (الول مرة) بالمشاركة مع ثالث جامعات اخرى :جامعة أسوان وجامعة جنوب الوادى
وجامعة الوادى الجديد.
تشكيل لجنة لمراجعة اللوائح إلعادة النظر فى جميع لوائح الدراسات العليا .

جامعة بورسعيد:
في مجال شئون الطالب:
 رحلة علمية الى محافظة جنوب سيناء
 دورى كليات الجامعة فى كارتيه
 دورى كليات الجامعة فى كرة سلة
 دورى كليات الجامعة فى جودو
 دورى كليات الجامعة فى كرة طائرة
 دورى كليات الجامعة فى تايكوندو
 دورى كليات الجامعة فى خماسى قدم
 دورى كليات الجامعة فى تنس مالعب – اسكواش – تنس طاولة
 دورى كليات الجامعة فى كرة قدم
 العاب ترو يحية
 مخاطر الشبكات اإلجتماعية و طرق الحماية منها
 ورشة عمل فى دراسات الجدوى البيئية
 مسابقة الملتيمديا
 دورة تدريبية فى استخدام تكنولوجيا المعلومات فى إدارة المشروعات
 معسكر تدريبى لورشة عمل فى المشروعات الصغيرة
 مسابقة البرمجيات
 رحلة علمية و ترفهية لمدينة زويل
 ندوة علمية
 مسابقة الخط العربى
 مسابقة دورى المعلومات بين اسر كليات الجامعة
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مسابقة تصوير فوتوغرافى
رحلة ترفهية الى مدينة االسكندرية
مسابقة تنس الطاولة
مسابقة المبادارات الطالبية
دورة تدريبية فى مجاالت التنمية البشرية
إجتماعات إتحاد الطالب
برلمان شباب الجامعة
تنظيم دورات تدريبية فى تعليم االشغال الفنية
المهرجان الجامعى للمسرح
مسابقة الشعر
ندوة ذاتيه
مسابقة الطالب و الطالبة المثالية
مسابقة الشطرنج
مسابقة افضل تصميم شعار
دورة فى ريادة االعمال
مركز دائم لتدريب الشطرنج داخل الجامعة
مسابقة البحوث اإلجتماعية
رحلة لدريم بارك
دورة إعداد مساعد قائد وحدة كشفية
الرحلة اإلستكشافية بالقاهرة
يوم عمل إجتماعى تشجير
اإلحتفال بيوم الطفولة
اإلحتفال بيوم االعاقة
المسابقة الثقافية لجوالى و جواالت الجامعة
اإلحتفال بيوم الطفولة
اإلحتفال بيوم االعاقة
المسابقة الثقافية لجوالى و جواالت الجامعة
يوم عمل اجتماعى زيارة مستشفى 57375

في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة:






تنظيم زيارات ميدانية لكل من فئات المسنين واألطفال االيتام وذلك لخلق روح الحب والتراحم بين الطالب وهذه الفئات
لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي وتدريب الطالب على اإلحساس بمشكالت المجتمع.
عمل سلسلة ندوات في جميع الكليات بجامعة بورسعيد عن ريادة األعمال وزيارة المشروعات الفعلية التي قام بتمويلها
جهاز المشروعات الصغيرة لتنمية فكر العمل الحر لدى الطالب.
المشاركة في حملة مليون صحة لفخامة السيد رئيس الجمهورية /عبد الفتاح السيسي بتطبيق حملة فيروس سى داخل
جميع كليات الجامعة ومشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والجهاز اإلداري.
تفعيل دور مركز مناهضة العنف ضد المرأة وانشاء وحدات بداخل كليات الجامعة لنقل هذه الثقافة للمجتمع.
زيادة أوجه التعاون مع المشروع القومي لمحو االمية للمساهمة في تقليص عدد االميين ومحاربة التسرب من التعليم.
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المساهمة في إيجاد حلول للمشكالت الصحية التي تواجه المجتمع بعمل برامج تدريبية للطالب لمهارات خاصة
باإلسعافات األولية والتصرف في حالة الطوارئ مثل القوافل البيئية المتكاملة (طبية – تثقيفية – تجميلية – توعوية)
والمساهمة في عالج فيروس سى وتنظيم ندوات صحية وتوعوية للوقاية من االمراض.
إنشاء قاعدة بيانات للخريجين وربطهم بكلياتهم والجامعة.
تفعيل دور الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص بالكليات لخدمة المجتمع واالهتمام بتسويق الخدمات.
الحفاظ على سالمة البيئة الداخلية للكلية من التلوث ومحاضرات عن ترشيد استخدام الطاقة والمياه.
إدخال موضوعات البيئة وقضاياها في مؤتمرات وندوات وورش عمل للطالب.
ً
عمل ندوات تثقيفية وأمسيات شعرية وحمالت توعية طبية وتثقيفية في كال من مراكز االعالم والمدارس واألحياء
والمستشفيات.
االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة (الصم والبكم والمعاقين جسدياً) واالستفادة من قدراتهم لدمجمهم في المجتمع.
االهتمام والتجديد في البيئة المحيطة من خالل أعمال النظافة والصيانة والدهانات والتشجير داخل الكليات وحول اسوار
الكليات باإلضافة الى المساهمة في تنظيف شواطئ بورسعيد.
إدماج طلبة الكليات المختلفة في المشروع القومي للقضاء على األمية بمحافظة بورسعيد والقرى المجاورة.
عمل زيارات ميدانية للمصانع والمساهمة في توفير فرص عمل للطالب الخريجين وتوفير فرص التدريب الميداني للطلبة
بالكليات المختلفة.
تنظيم سلسل ة ندوات عن الصحة والتغذية السليمة من الناحية الطبية وثقافة التغذية السليمة في كليات الجامعة للوقاية
من األمراض ألن الوقاية خير من العالج.
مشاركة المحافظ ورجال األعمال في مجلس الجامعة لحل المشكالت المجتمعية.
توفير الجامعة للعديد من اإلمكانيات المادية لدعم خدمة المجتمع في العديد من دور المسنين واأليتام وبيت القاصرات.
تدريب وتأهيل الجامعة لطالب الجامعة في األلعاب الرياضية المختلفة وتأهيلهم لالحتراف.
عمل يوم صيانة لكل كلية لصيانة المعدات المتواجدة فيها وكذلك عمل تجميل ونظافة للكلية.
عمل حمالت للتبرع بالدم بكليات الجامعة للمشاركة في توفير أكياس الدم لمرضى الفشل الكلوى واالورام وغيرها.
عمل ندوات عن امراض السمنة والصحة والثقافة الغذائية وندوات عن مكافحة التطرف واإلرهاب بالجامعة والمدارس
المختلفة.
الموافقة على انشاء مركز رصد ودراسة المشكالت المجتمعية بجامعة بورسعيد.
انشاء ارصفة منحدرة ولوحات ارشادية كإجراءات تنفيذية لخدمة ذوى الهمم بكليات الجامعة.
عمل ندوات توعوية وتدريبية لالسعافات األولية في شركات البترول والمدارس المختلفة (ابتدائى – اعدادى ثانوى).

في مجال اإلنشاءات الهندسية:






إنشاء سلم وحجره أمن وبوابات بمبنى الكلية ــ إنشاء تعليه دور رابع بمبنى الكليه ــ عمل مخزن وعدد ( 3حجرات
أرضيه )ــ صيانة كهرباء بكليه التربية االساسى ـــ أعمال كهربيه ( صيانة وإنذار حريق )بالمخزن الرئيسى للجامعة
بجوار مدينه الطالبات
تكرار مساحه مبنى القاعات الدراسيه  -تعليه سقف المبنى االدارى القائم حاليا ً ــ عمل بوابه رئيسيه من الجهه البحريه
ــ عمل قاعه للسطح العلوى بكليه التربيه أضافه حجره للثالث حجرات ــ عمل سقف للجزء الخارجي خارج المخازن
الرئيسيه  -عمل لوحه كهرباء بخيمة امتحانات الكليتين وصيانه كهرباء الكليه.
انشاء معمل هندسه الموانى وحمايه الشواطى
إنشاء مشروع متكامل إلنشاء مستشفى تعليمى جامعى بكليه الطب ببورسعيد ( مرحله ثانيه )التشطيبات بالكامل +
أعمال الشبكات  +أعمال كهروميكانيك  +السور.
إنشاء مبنى دار الضيافة مرحله أولى ( اساسات  +هيكل خرسانى  +مبانى فقط ) .
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صيانه الكهرباء بمبنى العريش
استكمال عمليه  /صيانه استراحات أعضاء هيئه التدريس بالجامعه ( العبور واالمل )
رفع كفاءه المدن الجامعيه للعام .2019/2018

في مجال الدراسات العليا والبحوث:















عمل تصور مقتراح إلنشاء معاهد تكنولوجيا بمحافظة بورسعيد.
جارى اعداد الئحة كلية الطب للدراسات العليا والبحوث بنظام النقاط المعتمدة.
جارى اعداد لوائح اخالقيات البحث العلمى لجميع كليات الجامعة.
تطوير مجاالت الجامعة وتحويلها الى صورة  Onlineتعمل بنظام برنامج المستقبل.
مقترح لتكريم ألفضل باحثين للعام.
اعداد لوائح الدراسات العليا بالكليات
تفعيل المشروعات البحثية المقترحة وعددها  10أبحاث مقترحة
تفعيل المكتبة الرقمية
تطوير المجاالت العلمية بالجامعة
تنفيذ لوائح اخالقيات البحث العلمى بجميع كليات الجامعة
تفعيل دور مركز الجودة واألعتماد بكليات الجامعة
تفعيل الموقع الرسمى لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة
االنتهاء من التقرير الربع سنوى الثانى لوحدة التخطيط االستراتيجى بالجامعة.
استيفاء البيانات الخاصة لتقييم الدوريات العلمية

جامعة دمياط :






استالم مبنى المعامل المركزي بحرم الجامعة الجديد .
االستالم النهائي لسور الجامعة .
االستالم المبدئي لبوابات الجامعة .
البدء فى إجراءات التراخيص للمستشفى الجامعي الجديد .
المشاركة في مسابقة التميز الحكومي التي يتبناها وزارة التخطيط.

جامعة مدينة السادات:





تسوية كل دفعة بمجرد اإلنتهاء منها كل ثالث شهور ( .اعداد نماذج البنك طبقا ً للنماذج أرقام،103 ،102 ،101 :
 104للبرنامج ا لزمنى ومتابعة تنفيذ الخطة ومذكرة من رئيس الجامعة على توفير اعتماد الدفعة التالية والمستندات
التى صرفت فى الدفعة السابقة وتقديمها لبنك االستثمار القومى )
التسوية النهائية فى نهاية العام المالى (اعداد نماذج البنك طبقا ً للنماذج أرقام 104 ،103 ،102 ،101 :للبرنامج
الزمنى ومتابعة تنفيذ الخطة وبيان بحد السحب عما تم صرفه خالل العام المنتهى  6/30موقع بتوقيع اول وثان ومذكرة
معتمدة من رئيس الجامعة لتقديمها لبنك االستثمار القومى )
إجراء التعديالت على المكونات العينية لمشروعات الخطة السنوية نقال من المشروعات بطيئة التنفيذ الى المشروعات
سريعة التنفيذ .
إجراء المناقالت فى حال اإلحتياج اليها بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولى (اعداد مذكرة معتمدة من رئيس
الجامعة باجراء المناقلة المطلوبة من المشروعات بطيئة التنفيذ الى المشروعات سريعة التنفيذ او انشاء بند جديد داخل
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المشروع بالمناقلة من ذات المشروع او من مشروع ثم اخطار بنك االستثمار القومى فى حالة موافاتنا بالموافقة على
المناقلة المطلوبة )
ثالثا  /االنجازات المتوقع تحقيقها بنهاية :2018
تحسين خدمات المدن الجامعية من خالل( :تزويد العمارات بمواتير رفع مياه و خزانات بمدينتى الشروق طالبات و
الطلبة ب واستبدال خزانات مياه مدينة الطالبات القديمة  -تنجيد عدد  1000مرتبة و عدد  1500مخدة  -استكمال تنفيذ
خطة األمشطة الطالبية  -شراء معدات حديثة للمطاعم .....إلخ).
معسكر تدريب و اختيار عشيرة منتخب جوالة الجامعة 2018م2019/م
معسكر ترفيهي لذوي االحتياجات الخاصة تحت شعار "أنا األفضل"
المركز الدائم لتدريب الجوالين والجواالت
مهرجان األسمار األول
دورة اإلسعافات األولية
مسابقة الفنون التشكيلية بين طالب كليات الجامعة
مسابقة الشطرنج بين كليات الجامعة
لقاء ثقافي رياضي اجتماعي للطالب واعضاء هيئة التدريس
مسابقة المراسل التليفزيونى بين طالب الجامعه
سلسلة مهرجان سباق الطريق على مستوى الكليات والجامعة.
تسيير عدد  2قافلة تحليل للكشف عن فيروس سي ،وتنظيم عدد  2ندوة
وورشة عمل وعدد  1احتفال لطالب الجامعة.
تحسين الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية من خالل( :تجهيز قسم
العمليات باإلدارة  -استكمال تجهيز العيادات بأجهزة ومعدات حديثة  -تفعيل مستشفي الطلبة طبقا ً لمعايير الجودة
ومكافحة العدوي  -التعاقد مع استشاريين الستكمال الهيكل الطبي).

جامعة الوادى الجديد:











إستالم مبنى المعامل لكلية التربية بمقر الجامعة بالكيلو  10طريق أسيوط الخارجة.
اإلنتهاء من مبنى المدرجات و مالعب كلية التربية الرياضية بمقر الجامعة بالكيلو  10طريق أسيوط الخارجة.
اإلنتهاء من المبنى الخرسانى لمبنى كلية العلوم شرق وغرب.
إعتماد الهيكل التنظيمى لجامعة الوادى الجديد حيث يتم إعداده حاليا وسيتم التقدم به إلى الجهاز المركزى للتنظيم
واإلدارة بالقاهرة إلعتماده.
إعتماد لوائح الصناديق والحسابات الخاصة بالجامعة حيث يتم إعدادها حاليا وسيتم التقدم بها إلى المجلس األعلى
للجامعات و وزارة المالية إلعتمادها.
اإلنتهاء من تأسيس مركز شبكة المعلومات ( 3قاعة  2 +مكتب) بالمبنى اإلدارى للجامعة.
البدء فى إنشاء مبانى كليتى الزراعة والطب البيطرى بعد تقديمهما كمشروع جديد وإستيفاء إجراءات ذلك.
نقل وإستالم ملفات السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين من جامعة أسيوط إلى جامعة الوادى الجديد.
توفير درجات مالية للكادر العام والخاص إل ستكمال الهيكل التنظيمى للجامعة حيث تعانى الجامعة من النقص الشديد فى
كل من الكادر العام والخاص مما يصعب من إستكمال الهيكل.
إعتماد معمل الدراسات البيئية بكلية العلوم.
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جامعة مطروح :


إفتتاح المبنى االدارى للجامعة.

جامعة قناة السويس :
البدء فى تنفيذ المقايسة الفنية والمالية لألعمال التالية -:







تحديث وتطويرغرفة  ( Data centerمركزشبكة المعلومات الرئيسية بالجامعة ).
صيانة وإصالح خطوط األلياف الضوئية الممتدة لبعض الكليات .
مد شبكات األلياف الضوئية للمبانى الجديدة بالجامعة .
تحديث وإستكمال قواعد البيانات ووضع آليات للمراجعة.
إعداد برامج إلكترونية للخدمات واألنشطة التى تقدمها الجامعة.
توفير معامل إفتراضية (. )Virtual Labs
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ا
رابعا

تأثري تلك اإلجنازات

وإسهامها فى حتسني حياة املواطنني
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يترتب على تلك اإلنجازات واألعمال التطويرية والتحديثية الكمية والنوعية في مختلف
مؤسسات التعليم العالي الوطنية عدد من اآلثار التي يلمسها المواطن وتنعكس مباشرةً على
حياته ،ومن تلك اآلثار والنتائج:














تحسين أوضاع هيئة التدريس صحيا ً واجتماعيا ً ومالياً.
زيادة معدالت قبول الطالب الوافدين من الدول العربية واإلفريقية بنسبة  %10سنويا ً الستعادة مصر
لريادتها العربية واإلفريقية ،مع تحقيق مزيد من التواصل والتفاعل اإليجابي مع دول القارة االفريقية.
التوسع فى إنشاء مؤسسات التعليم العالى الحكومية فى المحافظات المحرومة واألهلية والخاصة
وتحويل المعاهد الفنية التابعة للكليات التكنولوجية إلى كليات فنية متخصصة ( فى حدود  45معهداً)
طبقا ً الحتياجات سوق العمل بنظام دراسى أربع سنوات للحصول على شهادات فنية عالية ،والتوسع فى
إنشاء كليات المجتمع الفنية لتستوعب أعدادا ً ونوعيات أفضل من التعليم الفنى التكنولوجى بدرجاته
المختلفة لتحقيق احتياجات سوق العمل.
إنشاء فروع الجامعات المزدحمة باألراضى المخصصة لها بالمدن الجديدة (حكومية أهلية) وتشمل
جامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق واإلسكندرية وبنها وأسيوط والمنيا وحلوان لتقليل الكثافة
وزيادة جودة العملية التعليمية واستيعاب وإتاحة مزيد من فرص التعليم.
إنشاء  5جامعات أهلية بطاقة استيعابية  20ألف طالب لكل جامعة بمصروفات مناسبة للفئات
المتوسطة على غرار البرامج الجديدة بالجامعات ،على أن تحتفظ الحكومة بنسبة مناسبة من األسهم
وتوجيه العائد لإلنفاق على المؤسسات المجانية ،باإلضافى إلى تشجيع تأسيس الجامعات الخاصة
االستثمارية ( ودعم اإلدارة اإلقتصادية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى) ،على أن تقوم الحكومة
بدور المراقب والمنظم ألنشطة الجامعات للتأكد من جودة العملية التعليمية.
تطوير نظم القبول بالجامعات بتحقيق التوازن بين قدرات الطالب وطبيعة البرامج الدراسية
والتخصصات.
إنشاء  5جامعات خاصة جديدة بقدرة إستيعابية  10آالف طالب سنويا ً للجامعة الواحدة ،وذلك فى
المناطق المحرومة من مؤسسات التعليم الخاصة ومن تخصصات تتالئم مع خطة التنمية العمرانية
والطبيعة الجغرافية لتلك المحافظات.
تحقيق المواءمة الكاملة بين طبيعة التخصصات والبرامج التي تتم دراستها في الكليات والمعاهد
الجديدة وبين احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل ،وربط كل كلية ومعهد بما يتوفر في محيطه
الجغرافي والمجتمعي من مقومات الثروة المادية والبشرية ،مع تحقيق مزيد من االرتباط بين البحث
العلمي بمؤسسات التعليم العالي وبين قطاعي الصناعة والخدمات.
مضاعفة أعداد البعثات الخارجية فى التخصصات النادرة وزيادة المنح والمشروعات المشتركة مع
شركاء التنمية.
اإلنتهاء من إعتماد  %50من مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى .
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االستمرار فى رعاية المتفوقين علميا ً والموهوبين بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقا ً
للمعايير الدولية ،وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية
وتخصيص أماكن لإلقامة بالمدن الجامعية بكل جامعة للمتفوقين والموهوبين ،وزيادة برامج الدعم
المخصص لرعاية المتفوقين علميا ً والموهوبين بنسبة .%25
رعاية الطالب المتفوقين رياضيا ً بحيث يزيد المشاركون من الطالب فى جميع المنافسات القومية
والعالمية الرياضية بنسبة  ،%10لتصل إلى .%25
اتخاذ التدابير الالزمة لالرتقاء بترتيب مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى  20مرتبة بالنسبة
لمؤشر التنافسية العالمى.
إيالء إهتمام خاص برعاية الطالب األقل حظا ً من ذوى األسر الفقيرة والمناطق النائية ،بإعفاء الطالب
المحتاجين من المصروفات الدراسية بناء على دراسة الحالة وتوجيه الموازنات الخاصة برعاية
الطالب لشراء المستلزمات التعليمية ومنحها مجانا ً للمحتاجين المستحقين وتوجيه التبرعات المادية
والعينية للطالب المستحقين وفقا ً لطبيعة كل حالة وإعطاء األولوية للطالب المحتاجين لإلقامة بالمدن
الجامعية.
وفى إطار دعم ورعاية متحدى اإلعاقة ،تستهدف الحكومة زيادة الدعم المخصص لتجهيزات المنشآت
التعليمية والحثية بالجامعات لتالئم احتياجات ذوى االحتياجات الخاصة.
ً
تطوير العمل بالمكاتب والمراكز الثقافية بما يجعلها مؤسسات وطنية تمثل مصر تمثيالً مشرفا بالخارج
وتدعم أواصر التعاون بين مصر والدول الشقيقة والصديقة الموجودة بها.
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ا
خامسا

الرؤية املستقبلية لوزارة التعليم العايل
على مستوى عام 2019
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رؤية الوزارة خبصوص األطر العامة لسري العمل مبؤسسات التعليم العايل:











في إطار التكليف الرئاسي الصادر ضمن توصيات المؤتمر الدوري السادس للشباب
باعتبار عام  2019عا ًما للتعليم في مصر ،تعتزم الوزارة تنفيذ عدد من الفعاليات العلمية
الكبرى وعلى رأسها المنتدى العالمي للتعليم العالي الذي تنظمه الوزارة في مارس أو
أبريل  ،2019وسوف يتم في هذا المنتدى وضع خارطة طريق لسير منظومة التعليم
الجامعي والعالي في جمهورية مصر العربية خالل الفترة القادمة ،عبر مناقشة عدد من
أهم القضايا المطروحة في مجال التعليم العالي ،ووضع الحلول المناسبة لها ،مع استضافة
وتكريم عدد من رموز التعليم والعلم والفكر محليًا ودوليًا ،وسوف يصاحب المنتدى
معرض للخدمات والفرص التعليمية المقدمة بمؤسسات التعليم العالي في جمهورية مصر
العربية.
في اإلطار نفسه تقوم الجامعات المصرية بتنظيم عدد من الفعاليات الكبرى خالل عام
 2019احتفاال ً به عا ًما للتعليم ،لمناقشة التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية
والدولية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
تدعم الوزارة خطوات عدد من الجامعات المصرية في سبيل التطوير والتحديث ،وفي
مقدمتها جامعة القاهرة التي تتحرك بخطى ثابتة نحو جامعات الجيل الثالث ،من خالل خطة
عمل ستتضح معالمها بشكل كبير عام .2019
تواصل الوزارة في عام  2019العمل مع المؤسسات الدولية لتحسين التصنيف والترتيب
العالمي للجامعات المصرية.
افتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة.
تكليف لجان القطاع بدراسة تحديث المناهج وربط سوق العمل والتخصصات المستحدثة
بالخريجين.
دراسة قواعد اختيار القيادات الجامعية ولجان التقييم.
افتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات.
البدء في إنشاء حوالي ثماني معاهد عالية خاصة في كافة التخصصات مع التركيز على
التخصصات التكنولوجية.
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 التوسع فى البعثات التدريبية لشباب الباحثين لمدد قصيرة طبقا ً إلستراتيجية الدولة لخطط
التنمية.
 زيادة ميزانية البعثات وتفعيل االتفاقيات الدولية مع الجهات المانحة.

رؤية الوزارة يف جمال التوسع يف إتاحة اخلدمات التعليمية:
 -1إنشاء جامعات ومعاهد حكومية جديدة:





اإلنتهاء من إنشاء ثالث
جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا بالتعاون مع جامعات ومعاهد
عالمية.
السير قد ًما في خطوات إنشاء جامعة األقصر على أساس نواة من فرع األقصر بجامعة
جنوب الوادي.
السير قد ًما في خطوات إنشاء فرع لجامعة جنوب الوادى فى الغردقة ليكون نواة إلنشاء
جامعة مستقلة مستقبالً بالبحر األحمر.

 -2إنشاء جامعات خاصة وأهلية ومعاهد عالية خاصة:
 تخطط الوزارة خالل العام  2019إلنشاء عدد من الجامعات الخاصة التي انتهت كافة
اإلجراءات الخاصة بها ،من كافة نواحي البنية األساسية والتجهيزات واللوائح والبرامج
ووافقت كافة اللجان المختصة على إنشائها ،ووافق مجلس الوزراء ،وفي انتظار صدور
القرارات الجمهورية الخاصة بها خالل العام  ،2019وعددها ( )3جامعة.
 تخطط الوزارة خالل العام  2019لالنتهاء من الموافقات الخاصة بإنشاء عدد ( )20معهدًا
نوعيًا فى تخصصات مختلفة.
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رؤية الوزارة فيما خيص بعض املشروعات القومية الكربى اجلاري تنفيذها:
 -1استكمال المرحلة الثانية من إنشاءات جامعة الملك سلمان بجنوب سيناء:




القيمة التقديرية للمشروع  300مليون جنيه ( 250مليون إنشاءات  50 +مليون فرش).
تاريخ بدء المشروع  ،2017/6/15وتاريخ النهو .2019/9/30
المكونات الرئيسية للمشروع بالمرحلة الثانية تضم ( 4كليات بعدد  2مدينة) كاآلتي:
 عدد  3كليات بمدينة الطور (الصيدلة – الطب البشري  -التمريض) باإلضافة إلى مستشفى.
 عدد  1كلية بمدينة رأس سدر (علوم المجتمع).



 -2جامعة الجاللة:
 موقف التنفيذ بمنشآت الجامعات بهضبة الجاللة ومدينتي العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة:
 يجري إنشاء جامعة الجاللة على مساحة 173.5فدان ،بتكلفة استثمارية  6.3مليار جنيه تم توريد  4.3مليار جنيه
منها ،وبدأ تنفيذ المشروع من خالل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في أول مارس  ،2018وتاريخ النهو (األسبقية
العاجلة)  2018/12/31ونسبة التنفيذ  – %35األسبقية الثانية  ،2019/9/30ونسبة التنفذ .)%5
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 -3فيما يتعلق بجامعتى العلمين والمنصورة الجدييدة
 قامت الوزارة بتضمين خطتها االستثمارية للخطة متوسطة األجل  2021-2018والعام األول منها 2019/2018
إحتياجات الوزارة الخاصة بإنشاء جامعة العلمين بمبلغ مليار جنيه منها  750مليون جنيه فى العام المالى
 2019/2018بواقع (  500مليون مبانى غير سكنية 125 ،مليون عدد وأدوات ،و 125مليون تجهيزات) والباقى
فى العام المالى  ، 2020/2019وجامعة المنصورة الجديدة بمبلغ مليار جنيه منها مبلغ  750مليون جنيه بداية من
عام  ،2020/2019والباقى فى العام المالى .2021/2020
 بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى طلبت موافاتنها بدراسات جدوى (جارى إعدادها) لبحث
كيفية تمويل إنشاء هذه الجامعات.
 جارى تنفيذ منشآت الجامعات بكل من هضبة الجاللة ( جامعة الجاللة)  ،ومدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة
خالل خطة الدولة متوسطة اآلجل ( . )2021-2018

 -4المدينة المصرية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار بالعاصمة االدارية الجديدة


تتمثل االهداف الرئيسية وراء إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار فى تهيئة بيئة مشجعة لالبتكار ودعم
ورعاية االبتكار والمبتكرين وعزيز دور البحث العلمى فى اقتصاد المعرفة والتنمية االقتصادية المستدامة0
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املناطق
االبحاث
حضانات للباحثين
املناطق التعليمية
منطقة انعقاد املؤتمرات
واالجتماعات
منطقة املعارض
املنطقة الصناعية
منطقة االعمال
املنطقة السكنية  /الخدمية
منطقة االبحاث التجريبية

املساحة بالفدان
121
27
106
18
75
82
71
67
19

املساحة باملرت مربع
502787
115664
444047
76282
314834.9
343391
296284
282565.7
79069

النسبة %
%20.7
%4.5
%18.1
%3.1
%12.8
%14
%12.1
%11.5

رؤية الوزاة فيما خيص التطوير والتدريب وامليكنة:

 -1إنشاء  8مجتمعات تكنولوجية بالجامعات:





تصديق السيد رئيس الجمهورية على إقامة عدد  8مجتمعات تكنولوجية داخل الجامعات اإلقليمية [جنوب الوادي بقنا –
أسوان – المنوفية – قناة السويس باإلسماعيلية – المنيا – سوهاج – الزقازيق – المنصورة] ،وذلك بالتنسيق مع
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأن يتم االنتهاء منها بنهاية العام الدراسي الحالي.
تم التنسيق مع كل من الجامعات المعنية ،ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،والهيئة الهندسية للقوات المسلحة،
وقد قامت الجامعات الثماني المعنية بإعداد تصوراتها حول كيفية تنفيذ هذا التكليف وإنشاء هذه المجتمعات التكنولوجية،
وتبين أن معظمها قد قام بإبرام بروتوكوالت مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلنشاء هذه المجتمعات.
حضر إلى الوزارة ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم تسليمه نسخة من ردود الجامعات ،وتم االتفاق على عقد
ا جتماع بحضور ممثلي كافة األطراف المعنية لالتفاق على توزيع األدوار وتحديد المسؤوليات وكيفية التنفيذ الفعلي على
أرض الواقع ،وذلك يوم األربعاء الموافق  14نوفمبر .2018
تم عقد االجتماع ،حيث جرى االتفاق على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ المشروع في كل الجامعات ،وتتولى وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات توفير التجهيزات واألجهزة والتمويل الالزم لذلك ،على أن يكون دور الجامعات تقديم
مساحة األرض التي تقام عليها المجتمعات.

 -2إجراءات لتعميم االمتحان اإللكتروني على الجامعات



وافق المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  2018/10/18على ميكنة جميع امتحانات كليات الطب المصرية التي
يمكن ميكنتها على غرار االمتحان المعرفي الذي عقد في أغسطس  ،2018وعمل امتحان إلكتروني موحد وتعميمه على
كافة الجامعات بداية من العام القادم باالتفاق مع الشركات المتخصصة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليف رئاسي ب شأن تعميم االمتحانات اإللكترونية في كافة الجامعات المصرية ،وقد صاحب هذا القرار
عدد من اإلجراءات األخرى ،منها إصدار قرار وزاري برقم  5195بتاريخ  11نوفمبر  2018بتشكيل لجنة لمتابعة
ميكنة االمتحانات بالجامعات المصرية.
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 -3برنامج مشترك مع وزارة االتصاالت لتأهيل وتدريب شباب الخريجين:





البرنامج يأتي تنفي ًذا للتكليف الرئاسي بتخصيص مبلغ  100مليون جنيه من صندوق تحيا مصر سنويًا ،مع قيام وزارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بتوفير مبلغ  150مليون جنيه ،ليصبح اإلجمالي  250مليون جنيه ،وذلك لتأهيل
وتدريب شباب الخريجين على أحدث التقنيات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات ،بواقع  15000شاب سنويًا.
وضعت الوزارة رؤية لتنفيذ هذا التكليف من خالل تدريب طالب الجامعات في اإلجازة الصيفية (العام األخير والعام قبل
األخير) ،وذلك على النحو اآلتي:
خالل اإلجازة الصيفية التي تسبق العام قبل األخير:
أ -عقد اختبار قبول بكل جامعة في مختلف القطاعات الدراسية (العلوم الطبية – العلوم الهندسية – العلوم األساسية – العلوم
االجتماعية واإلنسانية) لقياس معايير قبول الطالب المرشحين للتدريب.
ب -تقسيم الطالب المقبولين على القطاعات األربع لحضور دورة في نظم المعلومات ،ودورة في ريادة األعمال ،لتعظيم إمكانيات نمو
صناعة الخدمات ،وذلك داخليًا.
خالل اإلجازة الصيفية التي تسبق العام األخير:
أ  -دورة مكثفة مدتها شهران في جامعات دولية ذات سمعة في مختلف مجاالت التخصص.

جار التنسيق مع وزارة االتصاالت للتنفيذ بهذه الوزارة ،حيث تم موافاة وزارة االتصاالت بهذا المقترح وفور ورود رأيها
ٍ
سوف يبدأ التنفيذ
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