
صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

      

  السنة
 الرابعة والستون

  ه١٤٤٣ سنة  ربیع اآلخر٩الصادر فى 

 ) م ٢٠٢١  نوفمبر١٤( الموافق 

  ٤٥العـدد 
 )مكرر(

  جنيهات١٠الثمن 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  نوفمبر١٤ى ف )مكرر( ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٢

  رئيس مجهورية مصر العربيةقرار 
 ٢٠٢١لسنة  ٥٥٣رقم 

  بشأن الموافقة على قيام مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر
  باستضافة فرع لجامعة رايرسون داخل جمهورية مصر العربية

  رئيس اجلمهورية
  بعد االطالع على الدستور ؛

  وعلى القانون المدنى ؛
ى شأن إنشاء وتنظـيم فـروع للجامعـات     ف٢٠١٨ لسنة  ١٦٢وعلى القانون رقم    

  األجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
ـ مؤسـسة جامع  إنشاء   بشأن   ٢٠١٩ لسنة   ٩وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم       ة ي

الستضافة فرع لجامعة جزيرة األمير إدوارد داخـل        " الجامعات الكندية فى مصر   "باسم  
  جمهورية مصر العربية ؛

 بتـشكيل  ٢٠١٨ لسنة ٤٢٠٠ير التعليم العالى والبحث العلمى رقم      وعلى قرار وز  
اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنـشاء فـروع للجامعـات األجنبيـة داخـل               

ات بلجمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والط         
  الالزمة إلنشائهما ؛

اسة طلبات إنشاء فـروع للجامعـات       وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودر      
  األجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

  :وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى 
  مجلس الوزراء ؛بعد موافقة و

  :قـــــرر 
  )املادة األوىل ( 

إليه ،   المشار   ٢٠١٩ لسنة   ٩ رقم   مع عدم اإلخالل بأحكام قرار رئيس الجمهورية      
" رايرسون" باستضافة فرع لجامعة     الجامعات الكندية فى مصر   ووفق على قيام مؤسسة     

والتى يقع مقرها الرئيسى بدولة كندا ويتمتع الفرع بالشخصية االعتباريـة الخاصـة ،              
  .ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى صالته بالغير 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢١ سنة  نوفمبر١٤ى ف )مكرر( ٤٥ العدد –الجریدة الرسمیة  
 

 

٣

  )ة نياملادة الثا( 
ومة التعليم العالى والبحث العلمى داخـل       يهدف الفرع إلى اإلسهام فى تطوير منظ      

جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصالت بين هذه المنظومـة ومثيالتهـا             
 وتوفير فرص التعلـيم     لجامعة رايرسون فى دولة كندا والتى يتواجد بها المقر الرئيسى         

  .صريين به العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطالب الم
  .وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية 

  )ة لثاملادة الثا( 
 العالقة بينها وبين الفـرع      رايرسونينظم االتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة       

الذى تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات اإلداريـة              
ال يجوز لهـا    هيزات الالزمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية و        وتوفير التج 

جات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتـولى جامعـة             منح أى شهادات أو در    
 كل ما يتعلق بالنواحى األكاديمية السيما ما يخص نظام الدراسة واالمتحانات            رايرسون

  . عها الذى تستضيفه المؤسسة ومنح الدرجات العلمية فيما يتعلق بفر
  )ة رابعاملادة ال ( 

 ية المقدمـة بـه    لميكون للفرع ميزانية خاصة تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة الع          
  .وديمومة استمرار عمله 

   )امسةاملادة اخل( 
   :اآلتيةيتكون الفرع من الكليات 

   :رامج اآلتية وتشتمل على الب)fcad: ( والتصميم االتصاالتكلية  - أوالً
  . الصناعات اإلبداعية -١
  . تصميم أزياء -٢
  . التصميم الداخلى -٣
  .عالم الرياضى ة واإلدعالم الجدي اإلعالم والفنون الجميلة ووسائل اإل-٤
  . إدارة االتصاالت الجرافيكية -٥
  .دراسات األفالم :  فنون التصوير -٦
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  .دراسات التصوير الفوتوغرافى :  فنون التصوير -٧
  . الصحافة -٨
  . االتصاالت المهنية -٩

  .التمثيل :  فنون األداء -١٠
  .اإلخراج :  فنون األداء -١١
  . الموسيقى االحترافية -١٢
   :وتشتمل على البرامج اآلتية) saef(الهندسة والعلوم المعمارية كلية  - ثانيا

  . الهندسة المدنية -١
  . الهندسة الكهربية -٢
  .يكية  الهندسة الميكان-٣
  . العلوم المعمارية -٤
  . الهندسة الطبية الحيوية -٥
  . هندسة الحاسب اآللى -٦
  . الهندسة الكيميائية -٧
  . هندسة الطيران -٨
  . الهندسة الصناعية -٩

   : وتشتمل على البرامج اآلتية لإلدارةزرتيد روجكلية  - ثالثًا
  . المحاسبة والتمويل -١
  . علم االقتصاد واإلدارة -٢
  . اإلدارة العالمية -٣
  . إدارة الموارد البشرية -٤
  . إدارة التسويق -٥
  . إدارة البيع بالتجزئة -٦
  . إدارة تكنولوجيا األعمال -٧
  . ريادة األعمال -٨
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  . إدارة الخدمات الصحية -٩
  . إدارة الضيافة والسياحة -١٠
  . القانون واألعمال -١١
  . إدارة العقارات -١٢

   : وتشتمل على البرامج اآلتيةدابآلاكلية  - رابعا
  . علم النفس -١
  . الفلسفة -٢

ويلتزم بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة ما يتعلـق بالـشئون األكاديميـة      
  .على النحو المطبق بالجامعة األم 

   )سادسةاملادة ال(  
يكون للفرع مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع ، ويضم فى عـضويته عمـداء              

يات وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ، وممثلين من اإلدارة العليا للمؤسسة            الكل
   :الجامعية فى مصر ، وعضو تختاره الجامعة األم ويختص المجلس بما يلى

ى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سـير            اإلشراف األكاديم  -١
  .جودة التعليم المطبقة فى الجامعة األم ق معايير العملية التعليمية به والتأكد من تطبي

  . تسيير الشئون العلمية والبحثية واإلدارية للفرع -٢
  .تحديد أعداد الطالب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية  -٣

   )ةبعسااملادة ال( 
   :منح الفرع الدرجات اآلتيةي
  ) .BA(داعية  بكالوريوس آداب فى الصناعات اإلب-١
  ) .BDes( بكالوريوس تصميم فى تصميم أزياء -٢
  ) .BID( بكالوريوس فى التصميم الداخلى -٣
، ) BFA(، وبكالوريوس فى الفنـون الجميلـة        ) BA( بكالوريوس فى اإلعالم     -٤

  ، وبكـالوريوس فـى اإلعـالم      ) BFA(وبكالوريوس فى وسـائل اإلعـالم الجديـدة         
  ) .BA(الرياضى 
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  ) .BA(س إدارة االتصاالت الجرافيكية  بكالوريو-٥
  ) .BA(دراسات األفالم :  بكالوريوس فى فنون التصوير -٦
  ) .BFA(دراسات التصوير الفوتوغرافى :  بكالوريوس فى فنون التصوير -٧
  ) .BA( بكالوريوس فى الصحافة -٨
  ) .BA( بكالوريوس فى االتصاالت المهنية -٩

  ) .BFA(التمثيل : ون األداء  بكالوريوس فنون جميلة فى فن-١٠
  ) .BFA (اإلخراج:  بكالوريوس فنون جميلة فى فنون األداء -١١
  ) .BFA(قى االحترافية ي بكالوريوس فى الموس-١٢
  ) .B. Eng( بكالوريوس فى الهندسة المدنية -١٣
  ) .B. Eng( بكالوريوس فى الهندسة الكهربية -١٤
  ) .B. Eng ( بكالوريوس فى الهندسة الميكانيكية-١٥
  ) .BArchsc( بكالوريوس فى العلوم المعمارية -١٦
  ) .B. Eng( بكالوريوس فى الهندسة الطبية الحيوية -١٧
  ) .B. Eng ( هندسة الحاسب اآللى بكالوريوس فى-١٨
  ) .B. Eng( بكالوريوس فى الهندسة الكيميائية -١٩
  ) .B. Eng( بكالوريوس فى هندسة الطيران -٢٠
  ) .B. Eng(وس فى الهندسة الصناعية  بكالوري-٢١
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى المحاسبة والتمويل -٢٢
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى علم االقتصاد واإلدارة -٢٣
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى اإلدارة العالمية -٢٤
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى إدارة الموارد البشرية -٢٥
  ) .BComm(وس تجارة فى إدارة التسويق  بكالوري-٢٦
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى إدارة البيع بالتجزئة -٢٧
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  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى إدارة تكنولوجيا األعمال -٢٨
  ) .BComm(ريادة األعمال  بكالوريوس تجارة فى -٢٩
  ) .BHA( بكالوريوس إدارة الخدمات الصحية  -٣٠
  ) .BComm(س تجارة فى إدارة الضيافة والسياحة  بكالوريو-٣١
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى القانون واألعمال -٣٢
  ) .BComm( بكالوريوس تجارة فى إدارة العقارات -٣٣
  ) .BA( بكالوريوس اآلداب فى علم النفس -٣٤
  ) .BA( بكالوريوس اآلداب فى الفلسفة -٣٥

  .المطبقة بالجامعة األم ويطبق الفرع ذات قواعد قبول الطالب 
   )الثامنةاملادة ( 

تعتمد جامعة رايرسون بدولة كندا الالئحة الداخلية للفرع على نحو مماثل لما هـو      
مطبق بها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بـالفرع ويجـب أن يتـوافر بـشأنهم ذات            

  .المعايير المتطلبة للتدريس بها 
   )التاسعةاملادة ( 

  ا للوزارة المختصة بالتعليم العـالى مـنح دراسـية معفيـة           يخصص الفرع سنوي  
بجامعة رايرسون والتـى    متبع  من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لما هو         

  تُمنح استنادا إلى التفوق العلمى أو التفوق اإلبداعى أو التميز فى المهـارات القياديـة ،        
لطالب المتفوقين أو المتميـزين     وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على ا       

  .طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى 
   )العاشرةاملادة ( 

٪ من الموازنة التقديرية ، التى تعتمدها لجنة فحـص ودراسـة     ٥يحصل رسم مقداره    
 الجامعية  طلبات إنشاء فروع الجامعات األجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات         

  .إلنشاء الفرع ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية 
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ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى  موعد أقصاه شهر من تاريخ إصـدار قـرار      
  .بدء الدراسة 

٪ مـن كامـل قيمـة المـصروفات     ٢كما يفرض على الفرع رسم سنوى مقداره   
 بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد       الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام      

أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عملـه داخـل جمهوريـة               
  .مصر العربية 

   )ةاحلادية عشراملادة ( 
ال تسرى أية لوائح منظمة لعمل الفرع إال بعد مرور شهر على تـاريخ إخطـار                

 منهـا ، وال يجـوز للـوزارة         الوزارة المختصة بالتعليم العالى بهـا دون اعتـراض        
 ٢٠١٨ لـسنة  ١٦٢االعتراض على تلك اللوائح إال حال مخالفتها ألحكام القانون رقـم     

  .المشار إليه 
   )ةالثانية عشراملادة ( 

  .اليوم التالى لتاريخ نشره من اعتبارا عمل به  ويينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
   هـ١٤٤٣سنة  خر ربيع اآل٩فى الجمـهوريـة صدر برئاسة 

  ). م ٢٠٢١ سنة  نوفمبر١٤الموافق ( 

  يعبد الفتاح السيس
  

 
 

  رئيس مجلس اإلدارة
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