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 جنبيةاأل لجامعاتل فروع نشاءإجراءات إ وطلبات 
 

  وتنظيم فروع للجامعات األجنبية داخل  إنشاءفى شان 1112لسنة 161صدر القانون رقم

 جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية .

 فى شان انشاء وتنظيم فروع   1112لسنة161( من القانون رقم 6في ضوء المادة )و

ربية والمؤسسات الجامعية والتي تنص على الجامعات األجنبية داخل جمهورية مصر الع

أن "يصدر الوزير المختص قراراً بإنشاء لجنة تكون برئاسته وعضوية ممثلين عن 

الوزارات والجهات المعنية بالدولة، تختص بفحص ودراسة طلبات انشاء فروع للجامعات 

ادر بإنشاء األجنبية والمؤسسات الجامعية وإبداء الراْى فى شاْنها. ويحدد القرار الص

اللجنة تنظيم عملها والمستندات والبيانات الواجب تقديمها، والشروط والطلبات الالزمة 

إلنشاء الفرع والمؤسسة الجامعية،والمستوى العلمي المتطلب فى الجامعة االم. ويكون 

 يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص". للجنة أمانة فنية ،

 بتشددكيل اللجنددة  1112( لسددنة 0111علدديم العددالي والبحددم العلمددي رقددم )صدددر قددرار وزيددر الت

المختصددة بفحددص ودراسددة طلبددات انشدداء فددروع للجامعددات األجنبيددة داخددل جمهوريددة مصددر 

.العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات الالزمة إلنشائهما

 إنشاء المؤسسة الجامعيةطلبات   

 الفرع الذى تستطيفه المؤسسة الجامعية طلبات انشاء 

 طلبات إنشاء  فرع لجامعة أجنبية 

 نشاءاالجراءات المتبعة الستصدار قرار اال   

 

 طلبات انشاء  المؤسسة الجامعية 

  يقدم طلب إنشااء المؤسساة الجامعياة إلاو الااليخ المااتع ياالتعليي العاالو مشاباااا يالبياناات

 -والدراسات والمستندات اآلتية:

 أسي المؤسسة المقتخح ومقخها. .1

 رسالة وأهداف المؤسسة. .2

ع االتباقية المزمع إيخامه مع الجامعة األم البخع أو البخوع التو ساف تستضيبها المؤسسة ، و مشخو .3

 الستضافة فخع لها، وذلك يالنسبة لكل فخع من البخوع  .

أسماء طالبو التأسيس وجنسياتهي ويياناتهي الى أن تتضمن تلك البيانات السيخة الذاتية لألشااص الطبيعيين  .4

 ومؤسسو الشاع االاتباري.
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ي مالءمته وطبيعة حق المؤسسة الى األرض التو ستقام اليها دراسة تبصيلية تتناول ماقع المؤسسة ومد .5

 مع تصار كامل للمبانو والتجهيزات الاللمة لحسن أدائها لاظيبتها.

 التشكيل المقتخح للمجالس التو ستديخ المؤسسة. .6

 مشخوع الالئحة الداخلية المنظمة لعمل المؤسسة. .7

 من المؤسسين فيه.رأس المال الماصع للمؤسسة، ونسبة مشاركة كل مؤسس  .8

دراسة جدوى اقتصادية مخاجعة معتمدة من محاسب قانانو تتضمن الاضع المالو المختقب للمؤسسة من  .9

 حيث التدفقات المالية ومصخوفاتها السناية وميزانيتها االستثمارية ووسائل استمخار تمايلها .

 خطة المؤسسة لتنمية مااردها. .11

ة التو ستتاح للمؤسسة لتمكنها من تالو النااحو اإلدارية المشتخكة الماارد البشخية والمقامات المادي .11

 للبخوع التو تستضيبها وتقديي الادمات لها ومقتخح لنظام ضمان الجادة وتقييي األداء اإلداري لها.

كيبية التصخف فو أماال المؤسسة حال تعثخها يصارة يستحيل معها استمخارها فو استضافتها للبخوع  .12

 يلة ياستمخارها فو استضافة تلك البخوع حتى تتمكن من تاخيج كافة الطالب الملتحقين يالبخوعوالاطط الكب

تعهد من طالب إنشاء المؤسسة أو وكيل المؤسسين يحسب األحاال يعدم منح المؤسسة ألية شهادات أو  .13

 التو تستضيبها .درجات المية منها ويعدم التدخل فو الشؤون األكاديمية أو التعليمية للبخع أو البخوع 

 اتباق المساهمين  .14

 تعهد ينقل الملكية  .15

 تعهد يتقديي وثيقة التأمين  .16

 األمنساة من االتباق النهائو يين الشخكة والجامعة  .17


  البخع الذى تستطيبه المؤسسة الجامعية إنشاء طلبات 

 خ يقدم طلب إنشاء البخع مان الممثال القاانانو للجامعاة األم أو مان يعهاد إلياه  ياذلك إلاو الاالي

 -الماتع يالتعليي العالو مشباااا يالبيانات والدراسات والمستندات اآلتية:

 اسي الجامعة األم والدولة التو يتااجد يها مقخها الخئيسو. -1

ما يبيد االاتماد المؤسسو للجامعة األم من جهة االاتماد وضمان الجادة فو الدولة التو يتااجد يها  -2

 مقخها الخئيسو.

ية تتضمن الاضع المالو المختقب للبخع من حيث التدفقات المالية لتنمية دراسة جدوى اقتصاد -3

 ماارده ومصخوفاته السناية، وميزانيته االستثمارية ووسائل ضمان استمخار أدائه لخسالته.

 رأس المال الماصع للبخع وما يثبت تافيخ األماال الكافية لإليباء يمتطلبات إنشاء البخع. -4

 ية للبخع.مشخوع الالئحة الداخل -5

الكليات والمعاهد، والاحدات البحثية، والبخامج الدراسية، ومخاكز االيتكار، ومدن العلام، التو  -6

 سيشتمل اليها البخع .

ما يتعلق يتشكيل المجالس التو ستديخ البخع والو األخع مجلس األمناء أو المجالس الجامعية أو  -7

 اللجان المنبثقة انها واختصاصاتها.

 الطالب يالجامعة األم . قاااد قبال -8

القاااد العامة للمنح التو تعبو من المصخوفات الدراسية أو التو تابض منها وييان ما ها متبع  -9

 يالجامعة األم

شخوط وقاااد تعيين أاضاء هيئة التدريس ومعاونيهي المطبقة يالجامعة األم، وخطط البخع لتنمية  -11

 ماارده من أاضاء هيئة التدريس.

مدد ونظي وأساليب ومناهج الدراسة واالمتحانات والدرجات العلمية التو تمنحها الجامعة األم،  -11

وشخوط الحصال اليها، ووصف شامل للقيمة المضافة للبخامج الدراسية التو سيقدمها البخع الى 

 ما يدرس يالجامعات المصخية.
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 تاصيف واضح لمجاالت البحث العلمو يالبخع. -12

 األم والبخع يشأن خطط التعاون مع الجامعات المصخية . مقتخحات الجامعة -13

 التاريخ المقتخح لبدء الدراسة فو البخامج الماتلبة التو  يزمع تقديمها يالبخع. -14

تعهد صادر ان الجامعة االم يضمانها جادة كافة البخامج الدراسية المقدمة فى البخع الى النحا  -15

 المطبق يالجامعة االم.

 لمنظمة لشغل الاظائف اإلدارية يالبخع.تحديد القاااد ا -16

كيبية التصخف فو أماال البخع حال تعثخه يصارة يستحيل معها استمخاره فو أداء مهامه والاطط   -17

الكبيلة يشأن تاخيج كافة الطالب الملتحقين يه فو هذه الحالة أو فو حالة إيقاف أحد البخامج 

 الدراسية يه ألي سبب.

فو شأن إنشاء وتنظيي فخوع  2118لسنة  162األم يأحكام القانان رقي تعهد يالتزام الجامعة   -18

 للجامعات األجنبية داخل جمهارية مصخ العخيية والمؤسسات الجامعية.



ويشتخط أن تكان كافة المستندات المقدمة من الجامعة األم ممهارة يتصديق القنصلية 

 الخئيسو . المصخية الماتصة يالدولة التو يتااجد يها مقخ الجامعة
 

 طلبات إنشاء  فخع لجامعة أجنبية . 

  يقدم طلب إنشاء البخع مان الممثال القاانانو للجامعاة األم أو مان يعهاد إلياه  ياذلك إلاو الااليخ

 -الماتع يالتعليي العالو مشباااا يالبيانات والدراسات والمستندات اآلتية:

 و.اسي الجامعة األم والدولة التو يتااجد يها مقخها الخئيس -1

ما يبيد االاتماد المؤسسو للجامعة األم من جهة االاتماد وضمان الجاادة فاو الدولاة التاى يتااجاد  -2

 يها مقخها الخئيسو.

دراسة تبصيلية تتنااول ماقاع الباخع ومادي مالءمتاه وطبيعاة حاق الجامعاة األم الاى األرض التاو  -3

 اللمة لحسن أدائه لخسالته.سيقام اليها وتصار كامل لمخاحل إنشائه والعقارات والتجهيزات ال

دراسة جدوى اقتصادية تتضامن الاضاع الماالو المختقاب للباخع مان حياث التادفقات المالياة لتنمياة  -4

 ماارده ومصخوفاته السناية، وميزانيته االستثمارية ووسائل ضمان استمخار أدائه لخسالته.

 يمتطلبات إنشاء البخع. رأس المال الماصع للبخع وما يثبت تافيخ األماال الكافية لإليباء -5

نساة من العقد الذي ساف تعهد يماجبه الجامعة األم ألحد األشااص الطبيعيين أو االاتباريين المصخيين  -6

يإنشاااء مبااانو البااخع أو تجهياازه أو تحماال تكاااليف تشااغليه، وتخجمااة معتماادة لااه ياللغااة العخييااة إذا كاناات 

 الجامعة األم لن تتالو ذلك ينبسها.

 ئحة الداخلية للبخع.مشخوع الال -7

الكليات والمعاهاد، والاحادات البحثياة، والباخامج الدراساية، ومخاكاز االيتكاار، ومادن العلاام، التاو  -8

 سيشتمل اليها البخع .

ما يتعلق يتشكيل المجالس التو ستديخ البخع والو األخاع مجلاس األمنااء أو المجاالس الجامعياة  -9

 أو اللجان المنبثقة انها واختصاصاتها.

 قاااد قبال الطالب يالجامعة األم . -11

القاااد العامة للمنح التاو تعباو مان المصاخوفات الدراساية أو التاو تاباض منهاا ويياان ماا هاا  -11

 متبع يالجامعة األم .

شخوط وقااااد تعياين أاضااء هيئاة التادريس ومعااونيهي المطبقاة يالجامعاة األم، وخطاط الباخع  -12

 س.لتنمية ماارده من أاضاء هيئة التدري

مدد ونظي وأساليب ومناهج الدراسة واالمتحانات والادرجات العلمياة التاو تمنحهاا الجامعاة األم،  -13

وشخوط الحصال اليهاا، ووصاف شاامل للقيماة المضاافة للباخامج الدراساية التاو سايقدمها الباخع 
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 الى ما يدرس يالجامعات المصخية.

 تاصيف واضح لمجاالت البحث العلمو يالبخع. -14
 امعة األم والبخع يشأن خطط التعاون مع الجامعات المصخية .مقتخحات الج -15

 التاريخ المقتخح لبدء الدراسة فو البخامج الماتلبة التو  يزمع تقديمها يالبخع. -16

 الى البخع فى المقدمة الدراسية البخامج كافة جادة يضمانها االم الجامعة ان صادر تعهد  -17

 .االم يالجامعة المطبق النحا

 اااد المنظمة لشغل الاظائف اإلدارية يالبخع.تحديد الق -18

كيبيااة التصااخف فااو أماااال البااخع حااال تعثااخه يصااارة يسااتحيل معهااا اسااتمخاره فااو أداء مهامااه  -19

والاطط الكبيلة يشاأن تااخيج كافاة الطاالب الملتحقاين ياه فاو هاذه الحالاة أو فاو حالاة إيقااف أحاد 

 البخامج الدراسية يه ألي سبب.

فاو شاأن إنشااء وتنظايي فاخوع  2118لسانة  162معة األم يأحكام القانان رقي تعهد يالتزام الجا -21

 للجامعات األجنبية داخل جمهارية مصخ العخيية والمؤسسات الجامعية.

ويشتخط أن تكان كافة المستندات المقدمة من الجامعة األم ممهاره يتصديق القنصلية 

 معة الخئيسو .المصخية الماتصة يالدولة التو يتااجد يها مقخ الجا
 

 االجخاءات المتبعة الستصدار قخار االنشاء : 

سالفة الذكر يتم عرض الطلب والملفات المرفقة به على بعد تقديم الملفات طبقا للشروط 

اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات األجنبية داخل جمهورية 

رفع ته مناسبا من إجراءات ، وبعد موافقة اللجنة عليه مصر العربية  لدراسته واتخاذ ما ترا

عرض الموضوع على نحو إجراءات اتخاذ ما يلزم من لتفضل بتوصياتها لمجلس الوزراء ل

 رئيس الجمهورية .من الستصدار قرار  امهيديالجمهورية وذلك تئاسة ر


