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 .إفتتاح املرحلة األولى ملجموعة الجامعات الكندية بالعاصمة اإلدارية الجديدة -

اوية النمس –األوكرانية  –املجرية  –األمريكية  –البدأ في إنشاء الجامعات )اإلنجليزية  -

 بالعاصمة اإلدارية الجديدة.

 البدء في إنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين. -

البدء في إنشاء جامعة املنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة املنصورة  -

 الجديدة.

 -الطور  –اإلنتهاء من املرحلة األولى لجامعة امللك سلمان الدولية فرع )شرم الشيخ  -

 رأس صدر(.

 املرحلة األولى لجامعة الجاللة الدولية .اإلنتهاء من  -

 اإلنتهاء من املرحلة األولى ألكاديمية العلوم بجبل الجاللة. -

اإلنتهاء من إنشاء ثالث جامعات تكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا  -

 بالتعاون مع جامعات ومعاهد عاملية .

 استكمال انشاءات فرع جامعة االسكندرية بمطروح. -

 كمال انشاءات فرع جامعة أسيوط بالوادى الجديد.است -

 استكمال إنشاءات فرع جامعة جنوب الوادى بالبحر االحمر.  -

البدء في إنشاء خمس جامعات خاصة جديدة بسوهاج وكفر الشيخ والغربية وبرج  -

 العرب وأبو تالت  ورشيد.

 صرية.ات املالعمل مع املؤسسات الدولية لتحسين التصنيف والترتيب العاملي للجامع -

 أفتتاح مراكز التوظيف والتدريب بالجامعات الحكومية والخاصة. -

 إعتماد برامج ريادة األعمال ملناهج اللتدريس بالجامعات. -

تكليف لجان القطاع بدراسة تحديث املناهج وربط سوق العمل والتخصصات  -

 املستحدثة  بالخريجين.

 التقييم.دراسة قواعد اختيار القيادات الجامعية  ولجان  -

 افتتاح مكاتب رعاية الوافدين بالجامعات. -
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البدء في إنشاء حوالي ثماني معاهد عالية خاصة في كافة التخصصات مع التركيز على  -

 التخصصات التكنولوجية.

تطوير وافتتاح املقر الجديد لقطاع الوافدين بحى السفارات وتحديث املوقع وآليات  -

 التقديم.

 إلستراتيجية الدولة التوسع فى البعثات  -
ً
التدريبية لشباب الباحثين ملدد قصيرة طبقا

 لخطط التنمية.

 زيادة ميزانية البعثات وتفعيل االتفاقيات الدولية مع الجهات املانحة.   -

 -التشريعات والقوانين:

 اإلنتهاء من قانون إنشاء فروع الجامعات األجنبية. -

 ية.اإلنتهاء من قانون إنشاء الجامعات التكنولوج -

 اإلنتهاء من قانون املستشفيات الجامعية. -

 اإلنتهاء من تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل. -

 اإلنتهاء من قانون صندوق رعاية املبتكرين والنوابغ. -

 اإلنتهاء من قانون إنشاء هيئة تمويل البحوث. -

 اإلنتهاء من تعديل بعض أحكام قانون البعثات. -

 جامعات الخاصة واألهلية.اإلنتهاء من قانون جديد لل -

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بشئون أعضاء هيئة التدريس  -

 وصندوق رعاية العاملين.

 اإلنتهاء من قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار. -

تعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق باملواد  -

 بمكافآت أعضاء هيئة التدريس. الخاصة

 
 
 

 


