
 لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي

  وذلك بهدف التنسيق بين الكليات المتناظرة فى  1968يرجع تاريخ نشأة لجان قطاعات التعليم الجامعى إلى عام

أسيوط( ، وبعد صدور  –عين شمس  –اإلسكندرية  –األربع جامعات التى كانت قائمة فى ذلك الوقت ) القاهرة 

الذى نص على أن يكون لكل كلية من كليات الجامعات الحكومية الئحة داخلية  1972عام قانون تنظيم الجامعات 

لتنظيم األحكام المنفردة الخاصة بكل كلية فقد عهد إلى لجان القطاعات مهمة مراجعة اللوائح الداخلية للكليات 

حة التنفيذية لقانون تنظيم وإبداء الراى فيها قبل العرض على المجلس األعلى للجامعات وما تم تقنينه بالالئ

( من الالئحة 3التى نظمت عمل لجان قطاعات التعليم الجامعى. تضمنت المادة رقم ) 1975الجامعات عام 

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن يشكل بقرار من المجلس األعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم 

( تشكيل هيئة مكتب لكل لجنة من 4ألعمالها، كما تضمنت المادة رقم )الجامعى ويضع المجلس النظام الداخلى 

 لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية أمين اللجنة وعمداء الكليات المعنية.

 ( بتاريخ 5صدر قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم )بإعادة تشكيل لجان قطاعات التعليم  16/1/1995

( بتشكيل لجان قطاعات 8صدر قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم ) 19/2/1998الجامعى بتاريخ 

( والتى ضمت فى 2001 – 1998( لجنة لدورة جديدة لمدة ثالث سنوات )17التعليم الجامعى وعددها )

عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وممثلى النقابات المهنية والمهتمين بالتعليم  450عضويتها نحو 

 معى.الجا

     بتشكيل لجان قطاعات التعليم  12/9/2004( بتاريخ 421بجلسته رقم )  صدر قرار المجلس األعلى للجامعات

 18، وعددها )2004( وذلك اعتباراً منأول أكتوبر 2004/2007الجامعى لدورة جديدة ولمدة ثالث سنوات )

عضو من خبراء  900تها اكثر من لجان خاصة( ضمت هذه اللجان فى عضوي 6لجنة قطاع( باألضافة إلى )

 التعليم الجامعى والعالى

 

 

 تطوير لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى

    فى إطار رؤية واضحة لكافة قطاعات التعليم الجامعى ولمتطلبات تطوير وتحديث نظم وبرامج الدراسة والبحث

لجامعات باستطالع رأى لجان قطاعات التعليم العلمى وخدمة المجتمع بالجامعات المصرية، قام المجلس األعلى ل

نحو معوقات ومشاكل واجهت عملها خالل الفترة الماضية، ومقترحاتها لتطوير عمل هذه اللجان فى المرحلة 

 القادمة.

 ( بتاريخ 148صدر قرار رئيس المجلس األعلى للجامعات: قرار رقم )بتشكيل وتحديد  27/7/2011

 ة المكتب لقطاعات التعليمإختصاصات لجان التخطيط و هيئ

 

 

 إختصاصات لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعى

  إقتراح األسس والمؤشرات التى تخدم التخطيط اإلستراتيجى لتطوير النظم والدراسات االكاديمية والبحثية

 والمهنية فى القطاع المعنى.

 ضوء احتياجات التنمية والتقدم العلمى  دراسة خطط التعليم الجامعى واألسس العامة لخطط البحث العلمى فى

 العالمى بما فى ذلك وضع أسس تطوير مناهج خطط الدراسة فى أقسام الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا.

 إصدار الئحة استرشادية لتطوير لوائح الكليات والمعاهد 



  بالقطاعإقتراح المعايير والشروط األساسية للترخيص بإنشاء كليات ومعاهد جديدة 

  تحديد األقسام العلمية والشعب الدراسية والمعاهد المتخصصة وإبداء الرأى فى إنشاء الجديد منها وكذلك

 التخصصات العلمية الجديدة التى تقتضيها حاجات التنمية والتطوير العلمى.

 المشاركة وإبداء الراى فى مشروعات القوانين المقترحة التطوير التعليم الجامعى والعالى 

 إبداء الرأى فى المسائل األخرى التى تحال إليها من المجلس األعلى للجامعات 

 

 

 إختصاصات لجان هيئة المكتب لقطاعات التعليم الجامعى

  دراسة الموضوعات المحالة من المجلس األعلى للجامعات وإبداء الرأي فيها للعرض على المجلس أو على

 اللجنة التخطيطية للقطاع حسب األحوال.

 اء الرأي في المسائل األخرى التي تحال إليها من اللجنة التخطيطية.إبد 

 .اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية 

 .النظر في تقاريرلجان المواد وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على اللجنة التخطيطية 

 بما يحقق هدف   ليات والشعبوضع األسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها واالمتحانات في الك

 االرتفاع بالمستوى وضع العلمي مع مراعاة مقتضيات التنوع فى موضوعاته وأساليبه.

 إبداء الرأى فى التخصصات العلمية المختلفة.لجان التخطيط لقطاعات التعليم الجامعي 
 

 لجان ترقيات أعضاء هيئة التدريس 

  اتجهت مصر إلى العناية بها عن طريق إعداد   المتطلبات األساسية التىيمثل تطوير التعليم الجامعى والعالى أحد

التنمية القومية الشاملة وذلك لمواكبة تطورات العصر ومواجهة التحديات   وتنمية مواردها البشرية للقيام بأعباء

لية التعليمية ألهمية الدور الذى تقوم به اللجان العلمية فى العم  ونظراً   الجديدة والمعاصرة،  العالمية

مراحله فقد نص   جهد متميز فى تنمية وتطوير التعليم الجامعى فى كافة بالجامعات وما تسهم به من  والبحثية

( بأن تتولى لجان علمية فحص 73)  والذى قرر فى مادته رقم  م1972( لسنة 49قانون تنظيم الجامعات رقم)

لمساعدين واألساتذة أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر ا  اإلنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف األساتذة

وموافقة   لمدة ثالث سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات  بتشكيل هذه اللجان

 المجلس األعلى للجامعات.

 األهــــــــــــداف 

o المجتمع  خطط التنمية وخدمةمستوى البحث العلمى وتطبيقاته ذات العائد المباشر على   رفع 

o  ألليات المنافسة العلمية   رفع الكفاءة األكاديمية والبحثية والوطنية لعضو هيئة التدريس، استجابة

 العالى.  الشريفة كأحد ضمانات الجودة بمؤسسات التعليم

o  األنشطة   أداء عضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمى والبحثى والتدريس والمشاركة فى  تقييم

 أكاديمية لها.  الطالبية وخدمة المجتمع وفقاً لما تحدده الجامعة كمعايير قياسية

o  وموضوعية   نظام ألختيار المحكمين وأعضاء اللجان العلمية لخلق مناخ مناسب لتأكيد حياد  وضع

 وكفاءة اللجان العلمية والمحكمين.

o  معايير الجودة   وحيد مستوى التقييم وتطبيقأعمال اللجان والمحكمين إلطار عام يؤكد على ت  خضوع

 الشاملة فى التعليم



 نظام التقدم لترقية اعضاء هيئة التدريس 

 

( إلي تمكين أعضاء هيئة التدريس من التقدم إلكترونياً لترقية سيادتهم وكذلك توفير 4يهدف هذا النظام )اصدار 

 بيئة عمل متكاملة

( لجــان علمية6للسادة أعضاء ) :   

امراض القلب واالوعية  -جراحة األورام والعالج اإلشعاعي والباطني والطب النووي -سبات والمعلوماتالحا

جراحة المسالك البولية -الدموية   ) 

التخدير ( لترقية أعضاء هيئة التدريس والمحكمين حتي إصدار القرار  -جراحة االنف واالذن والحنجرة  .

 .النهائي للترقية

تقدم لترقية أعضاء هيئة التدريسدورة عمل نظام ال •  

يقوم متقدم الترقية من تسجيل بياناته الشخصية وبيانات طلب الترقية وكذلك تسجيل أبحاث طلب الترقية  :أولا )،

  من خالل قائمة النظام الفرعية ) متقدم للترقية

        كما يتمكن المتقدم من متابعة حالة طلبه بعد تقديمه في جميع مراحل دورة الطلب

يقوم مقرر / أمين اللجنة بمراجعة بيانات الطلب للتأكد من إستيفائها ، وفي حالة عدم إستيفاء جميع البيانات  :،ثانياا 

 يطلب المقرر تعديل بيانات الطلب

 .أما في حالة إستيفاء بيانات طلب الترقية يقوم المقرر بإسناد األبحاث العلمية إلي لجنة المحكمين

لجنة المحكمين بفحص األبحاث وملئ التقارير الفردية ورفعها علي النظاتقوم  :ثالثاا   

يقوم مقرر / أمين اللجنة بتحديد موعد لمناقشة المتقدم، وبعد مناقشة المتقدم يقوم المقرر بتسجيل باقي تقييم  :رابعاا 

 طلب الترقية ومن ثم إصدار القرار النهائي له

 


