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  اإلدارة العامة لشئون التعليم

   
دأت عام   م   ١٩٦٩ب ازيق حيث ت ة عين شمس بالزق رع لجامع  آف

تقلت     م اس ري ، ث ب البيط ارة والط ـة والتج ات الزراعـ شاء آلي إن
ل عام                حيث   ١٩٧٤هذه الكليـات عن جامعة عين شمس في إبري

ى              ا حت ات تباع صدر قرار إنشاء جامعة الزقازيق وظلت تنشأ الكلي
ضم اآلن   ـت ت الو  آلي ) ١٧(أصبحــ د ع دد   ةة ومعه ى ع ) ٣( عل

  . معاهد دراسات عليا 
    

   آلية الحقـوق-٢   آليــــة اآلداب-١
   آلية العلـــوم-٤   آلية التجـــارة-٣
   آلية الصيدلـة- ٦   آلية الطــــــب- ٥
   آلية الطب البيطـرى- ٨   آلية الهندسـة- ٧
   آلية التربية النوعية- ١٠   آلية التربيــــة- ٩
  الرياضية بنين آلية التربية - ١٢   آلية الحاسبات والمعلومات - ١١
  الرياضية بنات آلية التربية - ١٤   آلية التمريض- ١٣
   آلية الزراعـــــــة- ١٦   معهد الكفاية االنتاجية- ١٥
   معهد مبارك لألورام- ١٨   المعهد الفنى للتمريض- ١٧
  األدنى القديم المعهد العالى لحضارات الشرق -١٩
   المعهد العالي للبحوث والدراسات اآلسيوية- ٢٠
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  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  

  
  ١٩٧٥تم إنشاؤها عام 
   سنوات ٤مدة الدراسة بها 

  يطبق بها نظام االنتساب الموجه
 

 يتم التخصص من الفرقة األولى 
  - : ويتم توزيع الطالب على أقسام الكلية المختلفة وهى

    اللغة الفرنسيــــــــة- ٣  اللغة اإلنجليزية  - ٢      اللغة العربية- ١
    الفلسفــــــــــــــــــة- ٦  االجتمــــــــــــاع  - ٥  التاريـــــــــخ   - ٤
    الدراسات اإلعالمية- ٩  الجغرافيــــــــــا    - ٨  علم النفــــس  - ٧

  
  -: لتالي يبدأ التشعيب بقسم الجغرافيا بالفرقة الثالثة كا

   شعبة مساحــــــــة                   -٣ شعبة نظم معلومات - ٢  شعبـــــة عامة   -١    
  شعبة االستشعار عن بعد -٤

  

  -: يبدأ التشعيب بقسم األعالم بالفرقة الثالثة كالتالي 
   شعبة عالقات عامة - ٣ شعبة صحافة        - ٢  شعبة إذاعة      -١     

  
سانس في اآلداب في أحد التخصصات الموضحة              يتم منح درجة      اللي

  بعاليـه
   

ـم         ارة المعالــ ة لزي ة علمي ـة برحل اريخ بالكليــ سم الت الب ق وم ط يق
  ٠لجمهورية مصر العربية وذلك خالل مرحلة الليسانس التاريخيـة

  
  
  

א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
    يقوم طالب قســم الجغرافيا بالكلية برحلــة علميــــة لزيارة أقاليــــــــم   

  ٠     جمهورية مصر العربية خالل مرحلة الليسانس 
  

ـادتي      ي مـــ ـاع ف سم االجتمــ ى بق ة األول ي الفرق ب ف يم الطال تم تقي ي
ادة واحدة متصلة        الزيارات العلمية الميدانية بالفصلين الدراسيين آم

اد       سبـــة       ةفي آخر العـــام الـــدراسي وتعتبر م ـوب بالن ـاح ورســ  نجــ
  .ص لها عشرون درجة للطالب ويخص

 
ي      ـاع ف سم االجتم ة بق ة والثالث رقتين الثاني ي الف ب ف يم الطال تم تقي ي

ر     ي آخ دة ف ادة واح يين آم صلين الدراس ي بالف دريب العمل ادتي الت م
العــام الدراسي وتعتبر مادة نجاح ورسوب بالنسبة للطالب ويخصص 

ـدة     ب لمــ دريب الطال ـون ت ـة ويكـــ شرون درجـ ا ع اعة  ١٢٠له س
  ٠خالل الفصلين الدراسيين 

  
ل         ـة داخ اع برحلـ سم االجتم ـة بق ة الرابعـ الب بالفرق وم الط  يق

ـة   ـة اجتماعيـــ ا دراس ن خالله ـدون م ـة يع صر العربيــ ـة م جمهوري
ى        تعن القضايا أو المشكال     دريب عل ـن الت ـوع مــ ـة آنـــ  االجتماعيــ

دم ا       ا عن        تصميــم البحـــوث االجتماعيــــة و يق را علمي ـالب تقري لطــ
صميم   ادة ت ة م من درج ات ض س درج ه خم صص ل ـم  يخ أعماله

  ٠البحوث االجتماعية بالفصـــل الدراسي األول 
  

 موضح بالجداول الدراسية و هذا باإلضافة إلي ما ه
  ٠من دراسات ميدانية لبعــض األقسام 
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  ١٩٧٥تم إنشاؤها عام 
   سنوات٤مدة الدراسة بها 

  بق بها نظام االنتساب الموجه يط
  
  

ى       ـة ،  والحاصلين عل تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثـ
اريين     انون   ( معهد أعداد الفنيين التج ـق مكتب      ) شعبة ق عن طريــ

  ٠التنسيق 
  
  

  ٠يتم منح درجة الليسانس في الحقوق 
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   ١٩٦٩تم إنشاء الكلية عام 
   سنوات ٤ها مدة الدراسة ب

  يوجد بها نظام االنتساب الموجه
  
  

   : يتم التخصص من الفرقة الرابعة في إحدى الشعب اآلتية
  

    قسم إدارة األعمال - ٣  قسم االقتصاد    - ٢  قسم المحاسبة    - ١
    قسم اإلحصاء والرياضة والتأمين - ٤
  

  ٠ يتم منح درجة البكالوريوس في التجارة في إحدى شعب التخصص
  ٠ ٩٧/١٩٩٨ تم إنشاء شعبة اللغة اإلنجليزية بالكلية ابتداء من العام 

ي لطالب        داء من        تعد الكلية منهاجا للتدريب العمل ة ابت ة الثا   الكلي ة الفرق  ني
دريب في        بوعاأسعشرخالل العطلة الصيفية لمدة ثالثة      على األقل وذلك للت

االت ال ال   مج ات االعم وك ومنظم صناعية والبن ة وال ات التجاري  والبورص
ل         سات العم ن مؤس ا م ة وغيره رف التجاري د والغ ال والنق واق الم واس
ى ضوء  ك ف ب وذل ى يدرسها الطال المواد الدراسية الت شطة مرتبطة ب آان

  ٠ االمكانيات المتاحة
  ) من الالئحة الداخلية ٨مادة(                                                                    
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א מ א
--------------------   

رار   در الق وزاريص م ال اريخ  ١٧٤ رق رار ٢٨/١/٢٠٠٧  بت  والق
  :  والذى يقضى باالتى ٨/٢٠٠٧/ ٢٧  بتاريخ   ٢٥٦١الوزارى رقم   

ام                 ا لنظ ة وفق دبلومات االتي ة وال درجات العلمي ازيق ال تمنح جامعة الزق
  . التعليم المفتوح 

 سويق مهارات الت -
  المحاسبة االدارية ومحاسبة التكاليف  -
 المحاسبة الحكومية ومحاسبة الضرائب  -
 اقتصاديات اسواق النقد والدرجات  -
 التصدير والتجارة الدولية  -
 التحليل االحصائى واتخاذ القرارات االقتصادية  -
-   

    :א
دى  -١ ة او اح ة العام هادة الثانوي ى ش ال عل دم حاص ون المتق ان يك

ل              د مضى خمس سنوات علىة االق اريخ     الدبلومات الفنية بع  من ت
  . حصولة على الشهادة او احدى الشهادات الجامعية المعترف بها 

ددة سلف   -٢ ول المح نفس شروط القب دين ب ول الطالب الواف يجوز قب
 .ووفقا لإلجراءات المتبعة 

   المطلوبة األوراق
---------------    

شت -١ ل المتوسط وي ل او ٥رط مضى شهادة المؤه ى االق نوات عل  س
   .حديثهشهادة جامعية  سنوات أو ٣فوق المتوسط  بعد مضى 

 شهادة الميالد  -٢
 صورة بطاقة الرقم القومى  -٣
 ) بالنسبة للذآور ( الموقف من التجنيد  -٤
  .  صور شمسية ٦ -٥



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  

   ١٩٧٤تم إنشاء آلية العلوم عام 
   سنوات ٤مدة الدراســــة 

  
ق بناء على طلب مجلس كلية العلوم درجة البكالوريوس         تمنح جامعة الزقازي  

  -: في العلوم في إحدى مجاالت التخصص 
  

  تخصص زوجــــــــــي           تخصص فـــــــردى                
                  الرياضيات               الرياضيات واالحصــــــــاء

     الرياضيات وعلوم الحاسب                الفيزيـــاء             
                  الكيميــاء                 الكيمياء والفيزياء

                 علم النبــــــات            الكيمياء والكيمياء الحيويـة
                 علم الميكروبيولوجى     الكيمياء والنبــــات

     الكيمياء والميكروبيولوجى               علم الحيــــوان        
                 علم الحشــرات           الكيمياء والحيـــوان
                 علم الجيولوجيا          الكيمياء والحشرات

                 الجيوفيزيـــــــاء         الكيمياء والجيولوجيا 
   

عبة رياضة عليهــــم   الطالب الحاصلــــون على الثانوية العامــــة ش      
   ٠االلتحــــــــاق بشعبة رياضة 

  
الطالب الحاصلون على الثانوية العامة شعبةعلوم يمكنهم االلتحاق          

  ٠بأي شعبة 
  
  
  
  

מ א
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سيتم توزيع الطالب على الشعب المختلفة طبقا للرغــبات ومجموع          

  .الدرجات 
  

ة الراب  ى الفرق ة إل ة الثالث ون من الفرق ؤدى الطالب المنقول ـة ي عـــ
اج   ز البحوث واإلنت ي مراآ صيفية ف ة ال ـالل العطل ا خـ دريبا عملي ت

ع                  دة ستة أسابيع بواق ـة  لم سام الكليــــــ  ٦والخدمات أو معامل أق
ر         دريس ويعتب ـة الت ساعات نظرية يوميا تحت أشراف أعضاء هيئ
ـة   ى درجــ ن شروط الحصول عل دريب شرطا م ب للت از الطال اجتي

                                            ٠البكالوريوس 
     ) من الالئحة الداخلية ٧مادة (                                                                       

  
صلة بالدراسـة      ة ال اآن وثيق ى األم ة إل رحالت علمي وم الطالب ب يق

  .يس للربط بين الدراسة والتطبيق تحت إشراف أعضاء هيئة التدر
  
 

ويعتبر قيــام الطــالب بالرحــــــالت العلميـة جـزءا         
 عن المقررات ويحتسب ضـمن درجـــات        لال ينفص 

 مجلـس   هالعملي وأعمال السنة حـسب مـا يقـرر        
         ٠الكلية 

  
   )  من الالئحة الداخلية٨مادة (                                                            
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   ١٩٧٠تم إنشاء آلية الطب عام 

   سنوات٦مدة الدراسة 
  

الوريوس في                ة الطب درجة البك تمنح جامعة الزقازيق بناء على طلب آلي
  ٠الطــــب والجراحة 

المواد التي تدرس لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحـة         
  : موزعة علـى مرحلتين 

  
  :   المرحلة األولى

  العلوم الطبية األساسيــــة قبل اإلكلينيكية           وتشمل          
  الفرقــــــــــة األولـــــــى          

           الفرقــــــــــة الثانيــــــة
          الفرقــــــــــة الثالثـــــــة

   
   :  المرحلة الثانية  

  وتشمل العلوم الطبيــة اإلكلينيكية             
   الفرقـــــة الرابعــــــــة           

             الفرقــــة الخامســـــة 
              الفرقــــة السادســــة

  
  
  

א
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  ١٩٧٥ تم إنشاء الكلية عام 
   سنوات ٥ مدة الدراسة 

  
  تمنح جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس آلية الصيدلة درجة 

  ٠البكالوريــــوس في العلوم الصيدلية 
  

د              ر م ل عن    ةعلى الطالب أن يتدرب في مؤسسة صيدلية أو أآث  ٣٠٠ التق
سة    ة والخام رقتين الرابع سبق الف ي ت صيفية الت ة ال الل العطل ـة خ ساعــــ
يم والطالب            ويعين مجلــــــــــس الكلية بنـاء على توصية لجنة شئون التعل

ة ال       الب متابع ى الط ين عل ي يتع صيدلية الت سات ال ة المؤس رين بالكلي تم
د انقطاعه عن                      غ عن ى الطالب أن يبل ة ، وعل ذه العطل العملي فيها أثناء ه
التمرين سواء آان هذا االنقطــــاع مؤقتا أو نهائيا ، ويشرف على الطالب             

  ٠أثناء التمرين مشرفين من أعضاء هيئــة التدريس بالكلية 
   

صيدلية إال          ح    وال يمن  وم ال الوريوس في العل دم   الطالب درجة البك  إذا ق
ر              شهـــادة تثبت قضاء مدة التمرين على وجه مرض وذلك بناء على تقري

ة لالشراف            المشرفين  من أعضاء هيئة التدريس الذين يعينهم مجلس الكلي
  ٠على التدريب 

  ) من الالئحة الداخلية٩مادة (                                                                       
   

و اآن    يق ة أو أم صانع األدوي ى م ة إل ة علمي ة برحل سنة النهائي الب ال م ط
ات      رة النبات صحراء وجزي صرية بال ة الم ات البري ى النبات ـرف عل التعـــــ
ه       المجتمع واحتياجات ة ب ة بالكلي امج الدراس ـط برن ك لربـ وان وذل بأس
ه من هذه                    ا استفاد ب را عم ومجاالت عمل الخريجين ويقدم آل طالب تقري

                    ٠لة الى وآيل الكلية لشئون التعليــم والطالب لرفعه الى عميد الكلية الرح
  ) ة من الالئحة الداخلي١٦مادة (                                                                  

א
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 نامجالبر ب٨/٩/٢٠٠٦ في ٢٢٩١ رقم الوزاري  صدر القرار -

  .) صيدلة اآلينيكية (  العلوم الصيدلية في بكالوريوسالجديد 
  
صيدلة      ة ال ب مجلس آلي ى طل اء عل ازيق بن ة الزق نح مجلس جامع  ٠يم

  ) صيدلة اآلينيكية ( درجة البكالوريوس فى العلوم الصيدلية 
ق     - نوات وف امج خمس س ة بالبرن دة الدراس م

  .نظام الساعات المعتمدة 
 اإلنجليزية باللغة برنامجبال الدراسة -
لى الطالب ان  يكمل فترة تدريب عملى اليقل    ع -

ن  دريب  ٢٠٠ع اعة ت اعة ) ١٠٠( س س
دريس متخصصة          ة ت معتمده تحت اشراف هيئ
ى       صيدلية الت سات ال دى المؤس ى اح ك ف وذل

ى عدد            ١٠٠مقرها مجلس الكلية باالضافة ال
دى  ى اح ى ف دريب اآلينك دة ت اعة معتم س

 . المستشفيات التعليمية 
بعد موافقة الجامعة قبول    يجوز لمجلس الكلية     -

الوريوس من        طالب حاصلين     ى درجة البك عل
ا  "آليات العلوم وتخصص   وجى    ءآيمي  او بيول

والطب البشرى والطب البيطرى والتمريض      "
ضوابط التى يحددها مجلس           والزراعة وفق ال

 . الكلية ويوافق عليها رئيس الجامعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٧٨     تم إنشاء الكلية عام 
   سنوات تبدأ بالفرقة اإلعدادية  ٥ مدة الدراسة 

  ٠ وهى عامة لجميع الطالب 
  

ة    ة حديث ة عام ى ثانوي لين عل ة الحاص ل الكلي ى –    تقب لين عل  والحاص
 الصناعيين خمس سنـــــوات بتقــــــدير جيد جدا        ندبلـــوم أعــــــداد الفنيي  

  ٠) عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات ( 
  -: يتم التخصص اعتبارا من الفرقة األولى في التخصصات التالية    

    تخصص الهندسة المدنيــــــة -١
    تخصص الهندسة الصناعيــة-٢
  تخصص الهندسة المعماريــة  -٣
 - :الهندسة الميكانيكيـةتخصص  -٤

  -:كالتالي يتم التشعيب من الفرقة الثالثة   
  
  )واإلنتاج بة هندسة التصميم الميكانيكي شع( ،) شعبة هندسة القوى الميكانيكية (
  

  - :الهندسة الكهربيــةتخصص  -٥
   -:كالتالييتم التشعيب من الفرقة الثالثة   
  
شعبة هندسة الحاسبــات ( ، ) شعبة هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية ( 

   )شعبة هندسة القوى واآلالت الكهربية ( ، ) والمنظومات
  
  

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  

       كليةالهندسة قازيق بناء على طلب مجلس تمنح جامعة الز 
  - :اآلتيةدرجة البكالوريـوس في أحد التخصصات               

   درجة البكالوريوس في الهندسة المدنيــــة - ١ 
   درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية - ٢
   درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية- ٣
   )ةشعبة هندسة القوى الميكانيكي( هندسة الميكانيكية درجة البكالوريوس في ال- ٤
شعبة هندسة التصميـم الميكانيكي (  درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكيـة-٥

  ) واإلنتــــــــاج 
شعبــة هندســــة إلكترونيـــــــات ( درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربيـــة  -٦

  )واالتصاالت الكهربية 
  شعبــــــة هندســــــة الحاسبـــــات   (بكالوريوس في الهندسة الكهربيـــة  درجة ال- ٧

  )     و المنظومات 
  شعبـــــــة هندســــــــة القــــــوى  (  درجة البكالوريوس فى الهندسة الكهربيـــة - ٨

  )     واآلالت الكهربية 
  
 والثالثــة بأداء تدريب صيفي        يلزم الطالب المقيدون بالفرقة اإلعداديــــة والثانية      

د        ـة بع ـة والثالثــــ رقتين الثانيــ ا للف ة وخارجه ة اإلعدادي ة للفرق ل الكلي داخ
صلة  ـع مت ـة أسابيــــ دة أربعـــــــ اني ولم ات الفصل الدراسي الث ـاء امتحان انتهـــ

ب       ـم أداء الطال تم تقويـــــ ـة ، وي ة ذات العالقــ سام العلمي راف األق ت أش ي تح ف
دريب من          التدريب بعد انتهاء مدتـــه بامتحان شفهي لتحديد نجــاح الطالب في الت

ـة                  رعدمـه وال يؤث   ـة التاليــ ى الفرق ـه إل ى انتقالـــ دريب عل ـه في الت  عدم نجـــاحـ
ات                   ر أحد متطلب ه يعتب ر أن  نجاحه في ـة غي وال على تقدير نجاحـــه في الفرقــــــ

   ٠التخرج 
  ) من الالئحة الداخلية ٨مادة (                                                                                         

  
ـة          دريس رحلــــــــ ة الت ضاء هيئ ض أع راف بع ت أش ة تح سام العلمي نظم األق ت

ضعه            امج ي ا لبرن ام طبق صف الع ة ن الل عطل ة خ ة النهائي الب الفرق ة لط علمي
بناء على اقتراحات األقسام العلمية المختصة بهدف وقوف الطالب         مجلــس الكلية   

   ٠على التطورات التكنولوجية فى مجال دراسته 
  ) من الالئحة الداخلية ٩مادة                                                                            ( 

  
 ة التشييدـــــــامج هندس ببرن٢٩/٨/٢٠٠٧ فى ٢٣٣٦ صدر القرار الوزارى رقم -
   )برنامج جديد ( 



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  
    

  ١٩٦٩تم إنشاء الكلية عام 
  ٠ سنوات ٤مدة الدراسة 

  
ـة       ـة الحديثــــ ـة العامــ ى الثانويــ لين عل ـة الحاص ل الكليــــ تقب

وم عبتي العل ة ( ش شعبة العام يات ) ال ة ( والرياض عبة الهندس ش
 ). الزراعية 

  
الفرقت  ـة ب ة   الدراســـ دأ الدراس ـة وتب ـة عامـ ى والثانيـــ ين األول

ة          عبة الهندس دا ش ا ع ة فيم ة الثالث ـن الفرق صص مـ شعبة التخ ب
  ٠الزراعية تبدأ من الفرقة األولى 

  ) من الالئحة الداخلية ٤مادة   (                                                                
  

ى طلب مجلس آلية الزراعة درجة تمنح جامعة الزقازيق بناء عل 
 - : أحد التخصصات اآلتيةالبكالوريوس فى  العلوم الزراعية فى 

  البســــــــــــــــاتين-٣  المحاصيــــــــــــــل-٢  األراضي والمياه-١
  الزراعيـةء الكيميا-٦  الدواجــــــــــــــــــن-٥  اإلنتاج الحيواني-٤
   اقتصــــاد زراعي-٩  تصاد منزلي ريفي اق-٨  ه علوم أال غذي-٧
   حشــــــــــــرات-١٢   أ مراض نبـــــــات-١١  اجتماع ريفي وأرشاد زراعي-١٠
  هندسـة زراعية -١٥   شعبة عامــــــــــه-١٤   مبيـــــــــــــــــــــدات-١٣
   وراثــــــــة وهندســـــة وراثيـــــة زراعيــــــة-١٦
   ـالح واستـــــزراع األراضــــــــــــــى  استصـــــ -١٧
    ميكـــــــــروبيولــــــــوجى زراعيـــــــــــــــــــة-١٨

  
  ) من الالئحة الداخلية ٢مادة (                                                                 

א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  

ة        ى الفرق ة ال ة الثالث ن الفرق ولين م الب المنق ف الط ة يكل  الرابع
  ٠بالتدريب العملي لمدة شهر على األقل خالل العطلة الصيفية 

                   ٠ وفى نهاية التدريب يقدم الطالـــب تقريرا يتم تقييمـــــه -   
  

  ) لداخلية  من الالئحة ا٦مادة                                                                       ( 
  

ات       ل الهيئ زارع ومعام ى م ة إل رحالت علمي الب ب وم الط يق
صان   ة أو الم سات الزراعي اج   عوالمؤس صنيع و إنت ة بت  المرتبط

المنتجات الزراعية أو مستلزمات إنتاجها بهدف اطالع الطالب على         
امج          التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال تخصصـه ووفقا لبرن

  أخذ رأى مجالس األقسام العلمية المختصةيضعه مجلس الكلية بعد 
                                                                          

  ) من الالئحة الداخلية ٨مادة ( 
  
  

يقيم طلبة شعبة استصالح  واستزراع األراضي الصحراوية إقامة              
٠ بهادائمة بمزرعــة الكلية بالخطارة ويؤدون تدريباتهم العملية

                        
  ) من الالئحة الداخلية ١٦مادة ( 

  
دريب             ة ت ا الزراعي يؤدى طلبة الفرقة الثالثة بشعبة الميكروبيولوجي

ـدة  شهر ونصف خال ى ١/٨ل صيفي لمـــــ ازة ١٥/٩ إل  في اإلج
   ٠الصيفية بعد انتهاء السنة الثالثة

                                                                
  ) من الالئحة الداخلية ١٦مادة (                                                                       

  
  
  
  
  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  
  

  
   ١٩٦٩ تم إنشاؤها عام

 سنوات موزعة على عشرة فـصول دراسـية         ٥مدة الدراسة   
يحــصل بعدهـــــــــا الطالــب علــى درجــة البكــالوريوس فــي 

 الشهادة إال بعد قضاء سـتة    حالعلوم الطبية البيطرية وال يمن    
                                          ٠شهور للتدريبات الحقلية واإلآلينيكية 

                                                                   
   ) من الالئحة الداخلية ٣مادة (                                                                 

  
  تمنح جامعــة الزقازيق بنـــاء على طلب مجلس آليـــــة الطب لبيطري     

  ٠البيطرية البكالوريوس في العلوم الطبية     درجــــة
  

ع              دة ستة شهور وتوزي ي واإلآلينيكي لم دريب الحقل  يؤدى الطالب الت
صل الدراسي     ات الف د امتحان صيفية بع ازة ال اء اإلج دريب أثن ـدة الت مـ
ة        ات الفرق ة امتحان د تأدي ة وبع ة الرابع ة والفرق ة الثالث اني للفرق الث

ع  ك بواق سة وذل ل ومعا٦الخام دريب بالمعام ا للت ـات يومي د  ساع ه
ذا     ة وآ ـى األغذي صحية علـ ة ال ال الرقاب ى أعم ة وعل وث البيطري البح

ال المجازر والصح        شفيات        ةالتدريب على أعم ة والمست  العامة البيطري
ة  ات الحقلي سمكية والتطبيق ة وال ة والداجن زارع الحيواني ة والم البيطري
صين  دريس المتخص ة الت ضاء هيئ راف أع ت أش ك تح ـرى وذل األخـ

س ا  دد مجل ع      ويح ة توزي دريب وطريق ات الت ام مجموع ـل ع ة آـ لكلي
ا            الطالب ووقت أعادته ويمنح الطالب مكافأة شهرية قدرها ستون جنيه
د               ضرورة وبع ـأة إذا اقتضت ال شهريا خالل فترة التدريب وترفع المكافـ

 الطـالب شهــادة  البكالوريوس إال إذا       ح وال يمن  -موافقة  مجلس الكلية     
   ٠لتدريب بصفة مرضية آان قد أمضى فترة ا

   ) من الالئحة الداخلية٧مادة (                                                         

א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  

  
  

   ١٩٩٨تم إنشاؤها عام 
   سنوات ٤مدة الدراسة 

تمنح جامعة الزقازيق بناء علـى طلـب مجلـس     
  -: الكلية الدرجات العلمية اآلتية 

ى أحدت والمعلومات فىالحاسبادرجة البكالوريوس في 
  - :  التالية التخصصشعب

  
   المعلومات  نظم- ٢  علوم الحاسب                  - ١
  .  نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد -٣
   تكنولوجيا المعلومات -٤
                                                              . دعم القرار -٥

  ) من الالئحة الداخلية ٣مادة (                                                                    
  

ا   دراسة  والثالثة يدرس الطالب فى الفرقة األولى والثانية     موحده تتبعه
  -:االقسام العلمية التخصصية االتية  فـــى  أحد عامدراسة لمـــدة 

 قسم تكنولوجيا –لمعلومات  نظم اقسم -علوم الحاسب قسم   - (    
                                                                  ) قسم دعم القرار–المعلومات 

  ) من الالئحة الداخلية ٥مادة (                                                                              
دريب   بحضور فترةالثانية والثالثةة يكلف الطالب المنقولين إلى الفرق    ت

صيفية        ازه ال ل         صيفى خالل االج ى األق ـدة شهر عل ا       لم ة ، آم داخل الكلي
دريب خالل                   رة ت ة بحضور فت ة النهائي ى الفرق ولين ال يكلف الطالب المنق

ل  ى االق هر عل دة ش صيفية لم ازه ال صلة االج ات المت دى الجه ي إح ف
      .بتخصصهم 

  ) من الالئحة الداخلية ٥مادة (                                                            
  
 ببرنامج بكالوريوس ادارة ٨/٩/٢٠٠٦ فى ٢٢٧٧ صدر القرار الوزارى رقم -

  .  )برنامج جديد (   تقنية المعلومات 

א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  

  
  

  ١٩٧١تم إنشاء الكلية عــــــام 
   سنــــــوات٤مدة الدراسة 

  -:اء من العام االول على الشعب االتية يوزع الطالب ابتد -
 اللغ – اللغة العربية -:شعبة التعليم االعدادى والثانوى التالية  -١

 الفلسفة – الجغرافيا – التاريخ – اللغة األلمانية –االنجليزية 
 – الكمياء – الرياضيات – علم النفس التربوى –واالجتماع 

   . العلوم البيولوجية والجيولوجيا-ءالفيزيا
، واحدى التخصصات ) الحلقة االولى ( شعبة التعليم االساسى  -٢

  -:التالية 
 – رياضيات – الدراسات االجتماعية – لغة انجليزية –لغة عربية 

 علوم 
 .شعبة الطفولة والتربية  -٣

   ) من الالئحة الداخلية٥ماده                                                                      ( 

الدرجات تمنح جامعة الزقازيق بناء على طلب مجلس كلية التربية 
  : العلمية االتية 

  : درجة الليسانس في اآلداب والتربيـة-١
  )             شعبة اللغة الفرنسية (  ،)شعبة اللغة اإلنجليزية( ،) شعبة اللغة العربية          ( 

 ( )تاريخ شعبة ال(   ،)ة الجغرافيــــا شعب ( ،  )االلمانيةشعبة اللغة ( ،        
اجتماع رئيسى / فلسفة رئيسى واجتماع فرعى    ( شعبة الفلسفة واالجتماع

   ، ) علم النفس التربوى–وفلسفة فرعى 
      

 فى احد   درجة البكالوريوس في العلوم والتربية-  ٢
  - :التخصصات االتية فى التعليم االعدادى والثانوى 

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

العلوم البيولوجية شعبة  ( ،) الكمياء ( ، ) الفزياء (  ،)ياضيات شعبة الر  ( 
جولوجيا رئيسى / بيولوجى رئيسى وجيولوجيا فرعى ( والجيولوجيا 

  ،  )وبيولوجى فرعى 
درجة اليسانس فى االداب والتربية للتعليم االساسى الحلقة االولى فى احد  -٣

 الدراسات –ليزية  اللغة االنج–اللغة العربية ( التخصصات التالية 
  )االجتماعية 

درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية االساسى الحلقة االولى فى احد  -٤
 )  العلوم -الرياضيات  ( التخصصات التالية

  درجة البكالوريوس فى الطفولة والتربية  -٥
التدريب الميدانى بالفرقتين الثالثة والرابعة لمدة يوم دراسى اسبوعيا ،  

بواقع اربع ساعات آامل متصل فى نهاية آل فصل دراسى واسبوع دراسى 
                                                          ٠ عملية لليوم الدراسى الواحد

  
  -:   تنقسم الدراسة بكلية التربية الى مرحلتين 

  وتشمل فرقتين االولى والثانية :  المرحلة االولى 
  ين الثالثة والرابعة وتشمل فرقت:المرحلة الثانية 

  والينقل الطالب من المرحلة االولى الى المرحلة الثانية اال اذا آان ناجح فى جميع 
  . المقرارات الدراسية 

  
 وينقل الطالب من الفرقة االولى الى الفرقة الثانية ، وآذلك من الفرقة الثالثة الى 

ن راسب فى مقررين على الفرقة الرابعة اذاآان ناجح فى جميع المقرارات ، او آا
  .االآثر ، على ان يؤدى االمتحان فيما رسب فية فى الفرقة التى نقل اليها 

  
  )من الالئحة الداخلية ٧ماده                                                                                ( 

  
  

ى تخصيص    ة عل ق مجلس الجامع صيفي لط ٢٥واف سكر ال ة للمع الب  درج
ادة             ات النجاح في م الفرقة الثالثة شعبـــــة التعليم األساسي آجزء من متطلب
ة قيامه                 ام الجامعي في حال اني من الع تعليم الكبار خالل الفصـل الدراسي الث

دل          ا بمع ن به ي يقط ة الت ي أو القري ن الح ين م ســة أمي ة خم و أمي  ٥بمح
از             ة        درجات عن آل أمي تمحى أميته بعـــــد أن  يجت ار محو األمي األمي اختب

ة         تص بكلي ي المخ ســم العلم راف الق ت إش ار وتح يم الكب ة تعل ة هيئ بمعرف
ـة  ازيق      –التربيـ ـة بالزق ة التربي ين آلي اون ب ول التع يال لبروتوآ ك تفع  وذل

  ٠والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الشرقية 
   ) ٢٤/١٠/٢٠٠٥مجلس جامعة جلسة               (                                                    

  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  
  

 وآانت تابعــة لوزارة ١٩٩٠أنشئت الكلية عام 
التعليم العالي انضمت إلى جامعـــة الزقازيق 

   .١٩٩٨ لسنة ٣٢٩بالقرار الجمهـوري رقـم 
   سنوات                                         ٤مدة الدراسة 

  ) من الالئحة الداخلية ٦مادة (                                                           
  

تمنح كلية التربية النوعيـــة درجة البكالوريوس في        
   :اآلتيةأحد التخصصات 

  التربية الفنية    
      التربية الموسيقية 

      االقتصاد المنزلي والتربية 
  ) اعة وتليفزيون تخصص صحافة وإذ(     األعالم التربوي 
  ) تخصص فنون مسرحية (     األعالم التربوي 

  )عام (     تكنولوجيا التعليم والتربية 
  ) أعداد معلم الحاسب اآللي (     تكنولوجيا التعليم والتربية 

      الطفولة والتربية 
      شعبة معلم الفصل الواحــد

      
ـ  كما تمنح درجة الليسانس في         ـة والتربيـة  اللغة اإلنجليزيـ

  . لمرحلة التعليم األساسي 
   

  
  

א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
   

 يشترط لقبول الطالب في مرحلـــــة البكـالوريوس        
  - : ما يلي

  ٠ ا أن يكون حاصال على شهادة الثانوية أو ما يعادله- ١    
   أن يجتاز امتحانات القدرات الالزمة لشعب التخصص وخاصة شعبتي - ٢    

  الموسيقية التي تجرى عن طريق مكتب التنسيق قبل           التربيـة الفنية و
            االلتحاق بالكليـة 

   أن يجتاز االختبارات الشخصية واالختبارات الخاصة بمهنة التدريس مهنيـــا- ٣    
  ٠         وطبيــا 

    ٠ أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراســة – ٤    
  ) من الالئحة الداخلية ٥مادة (                                                                         

  
  

ي        يم األساس دارس التعل ة بم ة الميداني ي التربي ا ف دريبا طالبي ة ت نظم الكلي ت
دل                ك بمع ة وذل ة الرابع لطـالب الفرقة الثالثة والمدارس الثانوية لطالب الفرق

ل ع  صلة التق رة مت ام ولفت وال الع ـا ط وم أسبوعي ى النصف ي بوعين ف ن أس
   ٠الثاني من العام 

          وبالنسبة لشعب رياض األطفال يتم التدريب الميداني من السنةاألولى  
                            ٠       طبقــا  للقواعد التي يضعها مجلس الكلية 
  ) من الالئحة الداخلية ٩مادة     (                                                                        

  
ـوات                  ل من سنــــــــــ تحسب درجة مقرر التدريب الميدانى بمائة درجة فى آ

     ٠التدريب وتضاف للمجموع الكلى للدرجات 
  ) من الالئحة الداخلية ١٠مادة                                                                          ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  

  

  
  

  ١٩٨١تم إنشاء الكلية عام 
   سنوات ٤مدة الدراسة 

 طلب مجلس علىيمنح مجلس جامعة الزقازيق بناء 
  ٠الكلية درجة البكالوريـوس في التربية الرياضية 

  
  
  
  
  ٠ ا  أن تكون حاصلة على الثانوية العامة أو ما يعادله-أ 
  -: أن تجتاز االختبارات التى يقررها مجلس الكلية -ب 

  )  اختبارات الشخصية – اختبارات القوام –القدرات البدنية والرياضية     ( 
  عن طريــــق مكتب    وتتم–    أو أى اختبارات أخرى يقررهـــا مجلس الكليــــة 

      التنسيق قبل االلتحاق بالكلية 
   أن يقرر القومسيون الطبى لياقتها البدنية –ج 

ي           يحدد مجلس الكلية بناء على ا       ة العمل ام التربي قتراح مجلس القسم المختص نظ
ع      دريس بواق ة الت ضاء هيئ راف أع ت أش ات تح داني للطالب دريب المي  ٤والت

ى           صلة سنويا      ٣ساعـات أسبوعيا طوال العام الجامعي هذا باإلضافة إل  أسابيع مت
                                 ٠لكل مـن الفرقتين الثالثة والرابعــة 

  ) من الالئحة الداخلية ٨مادة ( 
سكـر           بوعين للمع دة أس ة لم ة العام ة والخدم سكرين للجوال ات مع ضر الطالب تح

 .الواحد ،وذلك آأحد المتطلبات األساسية لحصول الطالبة على درجة البكالوريوس
  )لداخلية  من الالئحة ا٩مادة (                                                                        

  
ـة                 ة لدراســ ا الكلي رة الدراسة تنظمه ين خالل فت ين علميت تشترك الطالبة فى رحلت

             ٠اآلثار القديمة ومناطق السياحة الرياضية 
  ) من الالئحة الداخلية ١٣مادة                                                                 ( 

تربية العملية او التدريب الميداني فى آل من الفرقة الثالثة اذا رسبت الطالبة فى ال 
 ٠أو الرابعة تبقى لإلعادة وتؤدى االمتحان فيها فقط 

  ) من الالئحة الداخلية ١١فقرة جـ من مادة (  

א א

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ١٩٨١تم إنشاؤها عام 

  ٠ سنوات ٤ مدة الدراسة 
 مجلـس  جامعة الزقازيق بناء على طلب       مجلس يمنح  
تربيـــة الرياضية بنين درجة البكالوريوس في      آلية ال 

ــشعب التخصــصية    ــة الرياضــية فــي إحــدى ال التربي
  -:لتالية ا

    تدريس التربية الرياضية لمراحل التعليم المختلفة- ١
    التدريب الرياضي التخصصي- ٢
    اإلدارة الرياضية - ٣

          ٠ ويوضح في شهادة التخرج نوع شعبة التخصص
  )  من الالئحة الداخلية ٣مادة (                                                                                          

  
  
  

  
  
  

   فى سنـــةا  أن يكون الطالب حاصال على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله- ١   
  ٠         القبول بالكلية 

   يقررها مجلس الكليـــة والتي تثبت مـــدى التيت   أن يجتاز الطالب االختبارا- ٢   
           لياقته لمتطلبات الدراســة بالكليــــة وتتم عن طريـــق مكتب التنسيق قبـــــل   

   ٠         االلتحاق بالكلية 
  ٠ أن يقرر القومسيون الطبي لياقته للدراسة بالكلية والعمل – ٣   

                                                                       
  ) من الالئحة الداخلية ٤مادة (                                                                           

אא

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  

  
الفرقة األولى ، الثانية ، ( وهى مرحلة دراسية عامة مدتها ثالث سنوات 

 التربوية والرياضية وتطبيقاتهـا     يدرس فيها الطالب المقررات   ) الثالثة
  ٠تمهــيدا للتشعيب والتخصص 

  
  
  
     
      

يـدرس  ) الفرقـة الرابعـة     ( مرحلة دراسية تخصصية  مدتها سنة واحدة        
                      ٠فيهـا الطالب المقررات طبقا للشعب التخصصية 

  )  من الالئحة الداخلية ٥ة ماد(                                                        
  

ددها     ع ويح ة األرب نوات الدراس الل س سكرين خ ب مع يحضر الطال
اة   شف وحي ى الك رات ف ساب خب رض اآت ة  بغ ـس الكلي مجلــــــ
الوريوس    ة البك ب درج ـح الطال ل واليمنـــ سكرات العم الء ومع الخ

  ٠دون حضور هذين المعسكرين 
  ) من الالئحة الداخلية ١٣مادة (                                                           

  
ؤدى الطالب االمتحان               صلة وي تعتبر مادة التدريب الميداني مادة مت

صل األول       ة الف ب نتيج ي وتحج صل دراس ل ف ـة  آ ي نهايـ ا ف فيه
  ٠وتضاف إلى نتيجة الفصل الثاني وتعلن في نهاية العام 

 
بمراحل التعليـــــــــم المختلفــــــة يتم تدريب طالب الفرقة الثالثـــة  

  ٠وذلك بمعدل يوم واحد أسبوعيا )   اإلعدادي -االبتدائي ( 
  

א   - :)א(א
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  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  

  ٠يتم تدريب طالب الفرقة الرابعــة بمعدل يوم واحد أسبوعيا وفقـا  
  - : لما يلـي       
   طالب شعبة تدريس التربية الرياضية بمراحل التعليم المختلفـــة •

  ٠)  الثانوي –ادي اإلعد(     
 طالب شعبة التدريب الرياضــــي التخصصـــي فــي المؤسســات   •

  ٠  الرياضيـــة 
 طالب شعبة اإلدارة الرياضيــــة فـــي المؤسســـات الرياضيـــــة   •

 .    والشبابية 
  
يحدد مجلس الكلية نظاما للتدريب الميداني المتصل لطالب الفرقتين  

  ٠عة لمدة أسبوعين في آل فصل دراســــــــي الثالثــــة  والراب
                                                                        

  )  من الالئحة الداخلية ٧ من المادة ٥ ، ٤ ، ٣، ٢بند                                               ( 
  

ة أو ا     ة الثالث ى الفرق ادة ف ب لإلع ى الطال ا اذا   يبق د به ة المقي لرابع
ا              رسب فى التدريب الميداني باإلضافة الى المقررات التي رسب فيه

 ٠ان وجدت 
 ) من الالئحة الداخلية ٩ من المادة ٦فقرة           ( 

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

   ١٩٨١تم إنشاؤه عام 
  سنـوا ت  ٤ التجارية والزراعية للشعبتينمدة الدراسة 

البكالوريوس  اإلنتاجية درجة يمنح معهد الكفاية
   - :إحدى الشعب الكفاية في في

  
  وهو معادل لدرجة بكالوريوس التجــــــارة شعبـــــــة     :  الشعبة التجارية   - ١

  ٠                                  ادارة األعمال التى تمنحها الجامعات المصرية 
  درجة بكالوريوس الزراعة شعبة عامـــة       وهو معادل ل:    الشعبة الزراعيـــة - ٢

  ٠                                 التى تمنحها الجامعات المصرية 
                                                                      

  )لالئحة الداخلية  من ا١٥مادة                                                                   ( 
  

   :التالييكون القبول بالمعهد عن طريق مكتب التنسيق على النحو 
   : ويقبل بها الحاصلون على التجارية الشعبة:-  
   شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها من القسمين العلمـى واالدبى-       أ 

  ٠ة  شهادة الدراسة الثانوية التجاريـــــــ-     ب 
  ٠ دبلوم اعداد الفنيين التجاريين –     ج 

   : ويقبل بها الحاصلون على الزراعيةالشعبة  :-  
  ٠ من القسم العلمى ما يعادلها  شهادة الدراسة الثانوية العامة أو -        أ  
  ٠  شهادة الدراسة الثانوية الزراعية -        ب 
                ٠ية نظام الخمس سنوات   المدارس الثانوية الزراع-        ج 

                                                                     
  ) من الالئحة الداخلية ٥مادة                                                                      ( 

א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

 
يبا عمليا  يؤدى طالب المعهد من الشعبتين التجارية والزراعية تدر        

س      دده مجل ذي يح ام ال ا للنظ ك وفق صيفية وذل ـة ال الل العطلـــ خ
  -:األقسام ويكون رأى مجالس بعد أخذ المعهد

  التدريب العملي لطالب الفرقة الثالثة بالشعبة التجارية داخـــل   -            أ 
  ٠ني خارج المعهـــد لمدة شهر وذلك بعد نهاية الفصل الثا أو                 
   التدريب العملي لطالب الفرقة الثانية للشعبة الزراعية داخـــل    -         ب

                أو خارج المعهــد لمدة شهر وذلك بعد نهاية الفصل الدراسى 
                الثاني ، ومن لم يتمكن من تأديـة برنامج التدريب العملــــــي 

  المعهد يحق له أدائه في العــام الدراســــــي               بعذر يقبله عميد 
                التالي ويقوم المعهد بتوفير اإلمكانيات الالزمة والمناسبــــــة 

   مــن م              إلنجاز البرامج التدريبية وعلى وجه الخصوص ما يلز
   ٠ التدريب                مكافآت للقائمين علـى

  
ات التخـرج إال للطـالب الـذين أتمـوا           شهاد ح   وال تمن 

                                    ٠بنجاح البرنامــج التدريبي  المشار إليه 
  

  ) من الالئحة الداخلية ١٢مادة ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٨٥  تم إنشاؤها عام 
  ٠ سنوات ٤ مدة الدراسة 
   ٠ في علوم التمريضلبكالوريوس تمنح درجة ا

  

تقبل الطالب إناثـا وذكـورا للحـصول علـى درجـة             
  - : لما يليالبكالوريوس وفقا 

:   تقبل الحاصلين على الثانوية العامة الحديثـــــة إناثا وذآـــــورا              
   ٠ اعلــــوم أو ما يعادله  شعبـة             

 :  حملـــــة الشهادة الثانوية الفنية للتمريض   

 :  حملـــــة الدبلـــــوم الفنــــي في التمريض   
  
ــة       ــى درجـ ــصوله علـ ــد حـ ــب بعـ ــضى الطالـ يقـ

 شهــــر   ١٢البكالوريوس سنة تدريبيــــــــة لمـدة      
فـــي المستـــشفيات الجامعيـــة تحـــت أشـــراف  

   ٠آليـــــــــة التمريض 
  )   من الالئحة الداخلية ١٩مادة (                                                                     

  
  
  
  
  
  

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  

  ١٩٩٦تم إنشاء المعهد عام 
   .عامينمدة الدراسـة لنيل الدبلـوم الفني للتمريض 

  .        يمنح المعهـد الفني للتمريض دبلـوم فني تمريض 
  

  ) من الالئحة الداخلية ٣ة ماد                                                                          ( 
  

   - :بالدراسة فيتقوم الطالبة 
  

  العلوم التمريضية      العلوم األساسية والصحية      العلوم السلوآية
  التدريب العملي في مجال العناية التمريضية                

  
  ) من الالئحة الداخلية ٤مادة ( 

  

أو ما )  القسم العلمي (يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة  
           ٠يعادلها أو دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتمريض 

  
  ) من الالئحة الداخلية ١١بند أ من المادة                                                              ( 

  
دة شهر ونصف خالل اإلجازة                  يتم إعداد تدريب صيفي للطالب لم

ــ  ل عن شهر من                الصيفية بشـ ة التق ة عطل ـرط  أن يخصص للطلب
  ٠هذه اإلجازة الصيفية 

   )  من الالئحة الداخلية٣٧مادة (                                                                       
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  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
 

ل عام جامعي بن               ة آ راح   يحدد المجلس األعلى للجامعات في نهاي ى اقت اء عل
اء  ن أبن الب م دد الط ات ع الس الكلي ذ رأى مج د أخ ات بع الس الجامع مج

ام الجامعي      دجمهورية مصر العربية الذين يقبلون في آل آلية أو معه           في الع
  التالي من بين الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهـــــادات  المعادلــــــة  

  عدد الطالب من غير أبناء جمهورية مصر العربية             ويصدر وزير التعليم قرار 
            وتحويلهم ونقل قيدهم بقرار منه

  )من الالئحة التنفيذية ٧٤مادة                                                                                     (
  

ات الترب    ي بكلي ول اإلقليم د القب ديل قواع ى تع ة عل ات الموافق ة بالجامع ي
وفين       وقين ،المكف دارس المتف دى م ن إح ة م ة العام ى الثانوي لين عل للحاص
ة العسكرية  ة الرياضية ، الثانوي ة ، الثانوي ة ،البالي ة الجوي ات ، الثانوي ،اللغ
  الداخلية وفقا لمحل اإلقامة األصلي للطالب وليست اإلقامة المؤقتة بالمدرسة 

                                                                      
   )١٩٩٧/ ٤/١٢المجلس األعلى للجامعات  (

  
سماح للطالب الدارسين رياضة    ى ال ة عل اء ) ٢(ورياضة ) ١(الموافق آيمي

ة   ات المجموع اق بكلي م بااللتح سموح له ة الم ة العام ي الثانوي اء ف ،فيزي
سام الع     وم واألق ات العل ضا بكلي اق أي ية بااللتح ة   الهندس ات التربي ة بكلي لمي

ة             ة العام واد التي درسوها في الثانوي اظرة للم شعب المن والبنات وذلك في ال
ـة             ادتي رياضـــ د  ) ٢(رياضة   ) ١(مع ضرورة أن يكون الطالب دارسا لم عن

  .التحاقه بشعبه الرياضيات بهذه الكليات 
                                                               

  )٦/٢/١٩٩٩ -٤المجلس األعلى للجامعات (  
  
  

ة             ة العام ى الثانوي القبول  ) رياضة   / علمي   ( السماح للطالب الحاصلين عل ب
ى               ة األول داء من الفرق ا ابت دأ الدراسة به ة والتي تب بشعبة الهندسة الزراعي

  .بكليات الزراعة 
   )١٤/١١/٢٠٠٢المجلس األعلى للجامعات       (                                                             

  
  
  

א א א א
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ات         ة بالجامع ات الزراع ول بكلي ة للقب واد اإلجباري ديل الم ى تع ة عل الموافق

  -:المصرية من حملة شهادة الثانوية العامة 
  . ـ إنجليزي ـ إحياء ـ آيمياء ـ اقتصاد وإحصاء أو الجيولوجيا وعلوم البيئة ١         
  ستمــــرار في قبـــول الطالب من حملــة شهادات الثانويـــــة العامـــــة    ـ  اال٢         

  بقسم الهندسة الزراعية بكليات الزراعة بالجامعـــات  ) رياضة / علمي              ( 
     ٠  ١١/٢٠٠٢/ ١٤              طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ  

                   
   ) ٢٠٠٣ /٨/ ٢٠المجلس األعلى للجامعات                                                    (      
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 - :  الموافقة على  
   

  شعبــــة ) سنتين + نظام الثانوية (   قبول خريجي المعاهد الفنية التجارية - ١       
  فرقة األولى بكليات الحقوق شرط الحصول على تقدير جيد جدا            القانون بال

  عن طريق مكتب تنسيق القبـــــــول ( فأآثر من مجموع الدرجات %  ٧٥            
   ٠             بالجامعات 

  يعقد لهم امتحان مسابقة مرآزي علـى أال % ٧٥ الحاصلون على أقل من - ٢        
  من عـــــدد الطـــالب   % ٥المقبولين منهم فى آل آليـــة عن               يجاوز عدد 

   ٠             المقيدين بالفرقة األولى من آل آلية يقبلون بها 
                                                                

  )٢٦/٤/١٩٩٤مجلس أعلى ( 
  

ة     الموافقة على تعديل شروط القبـول       د الفني  بالمعاه
ي    ول خريج سمح بقب ا ي ات  بم ب بالجامع ـات الط ة لكلي ريض التابع للتم
سابقين        امين ال ام  والع س الع ات نف ـن دفع ريض م ة للتم دارس الثانوي الم

    -:  المعاهد طبقـــا  للشروط التالية  وعليهم التقدم لهــــــذه  
  

  ٠دبلوم من  المجموع الكلى لدرجات ال% ٧٠  الحصول على نسبة -          أ   
    أن يكون حاصال على تقدير امتياز فى اخـــر تقريرين سنويين قبــل -          ب  

   ٠                 التقدم للمعهد وذلك فى حالة تقدم العاملين 
    ٠ االختبار الشخصي والتحريري الذي يجريه المعهد ز  اجتيا-جـ            

                                                                           
  )٤/١٢/١٩٩٧مجلس أعلى  ( 

  
  
  
  
  

א א אא א
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ــشئون     الموافقــة علــى توصــيات المجلــس األعلــى ل
   -  :  بآالتي  ٢٠/١/٢٠٠٣ جلسة التعليم والطالب

  
    السماح للطالب الحاصلين على دبلوم الثانوية الفنيــــة للتمريـــــــض -  أ  

  بعد اإلعدادية من اإلناث والذآور للتقدم للمسابقـة          )  سنوات ٣نظام        ( 
   ٠          الموحدة  لاللتحاق بكليات التمريض بالجامعات المصرية 

   توزيع الطالبات الناجحات فى المسابقة على آليات التمريض طبقــــا   -  ب 
  .       للتوزيع الجغرافي 

  )٨/٢/٢٠٠٣مجلس أعلى (                                                                  
   
ن     ـارا م ازيق اعتبـــ ريض بالزق ة التم ور بكلي الب ذآ ول ط م قب ا ت آم

    ٠ ٢٠٠٥/٢٠٠٦العـــــام
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الوريوس أ               سانس أو البك ى درجة اللي ا   يجوز قبول الطالب الحاصلين عل و م
د أخرى أوفى               ايعادله ات أو معاه الوريوس في آلي  بأقسام الليسانس أو البك

شروط التي تنص                         ا لل د  وفق ة أو المعه أقسام أو شعب أخرى في ذات الكلي
رار من                  ول ق اد القب عليها اللوائح الداخلية  للكليات والمعاهد  ويصدر باعتم

   ٠رئيس الجامعة أو ممن ينيبه من نوابه 
  )  من الالئحة التنفيذية ٧٧المادة                                              (           

    -  :  حملة المؤهالت العليا من المدنيين   - أ    
           

            يشترط أن يكون المؤهل العالي معترفا به وأن يكون الذآور منهم أدوا الخدمة 
    إذا أحضر أحد النماذج  المنصوص عليهـا  بقانـون             العسكرية أو أعفوا منها

  ٠            التجنيد 
  - :الشرطة رجال و أالعسكريينحملة المؤهالت العليا من  -  ب  

            
ة        سلحة وموافق وات الم دريب  للق ة الت ة  هيئ سكريين  موافق ول الع شترط لقب        ي

ام          ) األفراد  اإلدارة العامة لشئون    ( وزارة الداخلية    شرطة  عن ذات الع لرجال ال
   ٠الدراسي  المتقدم به لالنتساب  

         وفى جميع األحوال  يكون قبولهم انتساب مع مراعـــــاة قواعــــــد  التوزيــــع 
   تحويلهم إلى نظـــــام االنتظـــــام مهمـــــا آانت تقديــرات زوال يجو٠      الجغرافي 
  ٠عد ذلك       نجاحهم ب

ات      دى الكلي ا بإح ؤهالت علي ى م لين عل الب الحاص ول الط ى قب ة عل الموافق
ة  ارة ( النظري وق ،  تج ل  ) آداب ، حق ن المؤه ر ع صرف النظ ساب ب أنت

ة  ان ثانوي اتهم سواء آ ه بكلي ين ب الي والملتحق سابق للمؤهل الع الدراسي ال
   ٠عامة أو ثانوية فنية أو شهادة معادلة 

                                                                    
  )٢٨/٩/٢٠٠٥مجلس جامعة في (                                                                     

  
  
  
  

א א
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   - :  ويتقدم الطالب  باألوراق التالية لمكتب التحويالت المرآزي  
   

    شهادة المؤهل العالى - ١      
    شهادة الميالد -  ٢     
    شهادة أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها -  ٣     
  ولرجـــال ) موافقـــة هيئة التدريب  للقوات المسلحة (    بالنسبة للعسكريين - ٤   

  ٠)اإلدارة العامة لشئون األفراد (             الشرطة موافقة وزارة الداخلية  
  ٠) اذا آان من العاملين ( يين  موافقة جهة العمل    بالنسبة للمدن- ٥     
    إيصال إنارة أو فاتورة تليفون أو فاتورة غاز وفقا لقواعــــد التوزيـــــــــع   - ٦     

               أو من خريجي جامعة الزقازيـق-           الجغرافي للجامعة  
  . االنتساب إقرار بأن الطالب سيقضى جميع سنوات الدراسة بنظام -٧
  

ة  من             ويجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة الليسانس في اآلداب والتربي
ـاظرة      صات المن ي التخص ة  اآلداب ف ة بكلي ة الثالث ي الفرق ة ف ة التربي آلي

ساب إليه وز االنت ي يج سام الت ي األق سبين ف الب منت ي اآط ين ف  أو منتظم
ول الطالب الحاصلين  سام األخرى ويجوز قب سانس اآلداب  األق ى درجة لي عل

سبين  في                 فــــي غير األقسام التي تخرجوا منها  في الفرقة األولى آطالب منت
   ٠ األقسام التي يجوز االنتساب إليها أو منتظمين في األقسام األخرى

   
وقبول هذه الفئات طبقا لألعداد التى يحددها مجلس الجامعـة           

   - :  لتاليةبعد أخذ رأى مجلس الكلية وفقا للشروط ا
     إال يقل التقدير العام الحاصل عليه الطالب في درجة الليسانس فــــــــي   -  ١  

  . والتربية عن جيد           اآلداب 
  
   

     تكليـــف الطالب بدراســــة المقــــررات التى لم يدرسها فى الفرقتين االولى -٢
   الثالثـة التى سبق له دراستهـا      والثانية مع إعفائه من بعض مقررات الفرقة

   ٠    والنجاح فيها اذا ثبت أنها تعادل مقررات هذه الفرقة 
                                                       

  ) من الالئحة الداخلية لكلية اآلداب ١٤مادة                                                       ( 
  

    -   :  بكلية التجارة) الرابعة انتساب  ( قة النهائيةالقبول بالفر 
  يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس القسم المختص أن يقبل  خريجي        "   
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          الكلية الحاصلين على البكالوريوس في التجارة في إحدى شعب التخصص  
  تجـــــــارة في شعب         بالكلية  وذلك للحصول على درجة البكالوريوس  في ال

  "        تخصص أخرى
  )  من الالئحة الداخلية لكلية التجارة ١٢مادة                                               (

  
ــع ســنوات    ــان  بتقــدير األرب  –وعلــى  الطالــب إحــضار بي

  ٠بجانب األوراق السابقة 
     

الوريوس م    ة البك ى درج ول الطالب الحاصلين عل وز قب وم يج ات العل ن آلي
صيدلة  وم   ، ،ال ى العل الوريوس ف ة البك ى درج صول عل ري  للح الطب البيط

ائهم من الدراسة             ة مع إعف ة الثاني الزراعية على أن يكون قبولهم  من الفرق
ة              واالمتحان في مقررات الفرقة األولى والمقررات التي تثبت المقاصة العلمي

ا  ر–سبق دراستهم له وم بدراسة المق ا يق سنة  آم م يدرسها بال ي ل رات الت
   ٠األولى  

  )  من الالئحة الداخلية لكلية الزراعة ١٥مادة                                                    ( 
  

ة          ىيجوز قبول الطالب الحاصلين عل      وم  الزراعي  درجة البكالوريوس فى العل
ا      ية لمج ررات دراس ة  مق تم دراس ى أن ي ر عل صص اخ ال تخ ى مج ل ف

ى        ة الت ررات المقاص ة ومق ة والرابع رقتين الثالث ى الف د  ف التخصص الجدي
ب    ى أن يعطى الطال سم المختص عل ذ رأى الق د أخ ة  بع ا مجلس الكلي يقره

  ٠شهادة تخرج بالمجال الجديد للتخصص 
  

  )  مكرر من الالئحة الداخلية لكلية الزراعة ١٥مادة (                                        
  

وم         ( تقبل آلية التمريض حملة البكالوريوس        ة شعبة عل ة عام ـى  )  ثانوي عل
امين         ن ع ر م امعي أآث ل الج ى المؤه صوله عل ى ح ضى عل د م ون ق اال يك

ـوز أ ن أداء  نويجــ ررات الدراسة أو م ن حضور بعض مق ب م ى الطال  يعف
ى   ا بنجاح عل ا واجتيازه ررات تعادله ه حضر مق ا إذا ثبت أن ات فيه  االمتحان

  ٠األقل 
  )  من الالئحة الداخلية لكلية التمريض٥مادة                                                           ( 

   - :شروط قبول حملة البكالوريوس بكلية التمريض
  

   أن يكون من خريجي عامين سابقين على األآثر مسبوق بالثانوية العامـــــة– ١
   ٠) شعبة علوم       ( 

   ٠   أن يكون الطالب من أبناء محافظة الشرقية - ٢
   ٠   أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يقرها مجلس الكلية - ٣
  ٠   أن يكون الطالب متفرغا للدراسة - ٤
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  -  :الطالب المفصولين لعدم الصالحية للحياة العسكرية 
  

ات ال ن الكلي صولين م الب المف ول الط ى قب ة عل سكرية الموافق ران ـ      ( ع الطي
اة العسكرية آطالب منتظمين      ) الحربيـــــة ـ الفنية العسكرية   لعدم الصالحية للحي

بالكليات الجامعية على أال يدخل في ذلك الفصل التأديبي أو الفصل الستنفاذ فرص    
الرسوب وبشـــــــرط حصولهم على المجموع الذي قبلته الكلية التي يرغبون  في            

ا   ة            االلتحاق به ة العام ى الثانوي ام          .  سنة حصولهم عل ولهم في الع تم قب وسوف ي
  .      التالي للفصل 

  )١٩٦٦ /١٢/ ٢٩ تمجلس أعلى للجامعا                                                                    ( 
   

   - :الطالب المستقيلين من الكليات العسكرية 
  

ة            الموافقة على جواز نقل قيد ال      ى من الفرق طالب الذين آانوا مقيدين في فرقة أعل
م           األولى بالكلية الفنية العسكرية أو الكليات العسكرية وقبلت استقالتهم لعدم تحمله
ا درسوه                      ات في ضوء م ات الجامع اظرة بكلي ى الدراسات المن الحياة العسكرية إل

ا للقواعد التي تضعها مجالس الجا                  ررات وذلك وفق ات في    ونجحوا فيه من مق مع
  ٠هذا الشأن

   ) ٩/١٩٨٤/ ٢٠مجلس أعلى للجامعات   (                                                         

א            :  א
ـوز                    - ١ ة العسكرية يجـــ ة بالفني ى الثالث ة إل سنة الثاني اجحون من ال  الطلبة الن

  ة بجامعات جمهورية مصر العربـية قبولهم بالسنة األولى بكليات الهندس
وز      ٢ سكرية يج ة الع ة بالفني ى الرابع ة إل سنة الثالث ن ال اجحون م ة الن ـ الطلب

  . بجامعات جمهورية مصر العربية ةقبولهم بالسنة الثانية بكليات الهندس
 أي طالب من الفنية العسكرية في سنة أعلـى مـن    لهذا وال يقب  

  . ا كانت المرحلة الناجح فيها السنة الثانية بكليات الهندسة مهم
  

  ن المفصوليقبول الطالب المستقيلين أو
   من الكليات العسكرية
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 ١٩٨٦/ ١ /٣٠آما قرر المجلس األعلى للجامعات في 
الموافقة على أن يتم قبول الطالب المستقيلين من 
الكليات العسكرية بكليات الجامعة في السنة التالية 
لالستقالة بنفس القواعد والشروط المطبقة في هذا 

  .الشأن 
  - : من آليات الشرطةستقيلينالمقبول الطالب  

   ذكرها كالتالى     يخضع الطالب المستقيل لنظام وقواعد نقل القيد السابق 
ه              ١ ـ  الطالب المستقيل وآان مقيدا بالفرقة االولى بكلية الشرطة يجب عند تحويل

ده                    ل قي تم نق ة الحقوق وأن ي ده بكلي أن يكون مستوفى لشروط المجموع لقي
  .له مجموعه لها إلى الكلية التى يؤه

ـ الطالب المستقيل وآان مقيدا بفرقة أعلى يقبل بذات الفرقة التى آان مقيـــدا ٢ 
والتخلف عــــن ) المقاصة( بها بكلية الــشرطــــة إذا لم تتعدى مواد الفرض

  .مادتين 
        
  - :وعلى الطالب في جميع األحوال أن يتقدم   

  
  ٠ية أو االستقالة  أصل شهادة الفصل لعدم الصالح-أ 

   ٠ أصل استمارة الثانوية العامة - ب 
  . أصل شهادة الميالد - ج

  : د ـ ما يفيد توزيعه الجغرافى لجامعة الزقازيق 
  )إيصال إنارة ـ فاتورة تليفون ـ فاتورة غاز     ( 

  
عدم الموافقة على تحويل الطالب المفصولين من الكليات العسكرية إلى إحدى       

ات الهند ذى آلي ى للمجموع  ال د األدن ى الح ان الطالب حاصال عل سة إال إذا آ
ة                    ى شهادة الثانوي ا الطالب عل قبلته آليات الهندسة فى السنة التى حصل فيه

ات الهندسة  ة لكلي واد المؤهل ع  استيفائهم الم ا م ا يعادله ة أو م ك . العام وذل
 . لجامعات من الالئحة التنفيذية  لقانون تنظيم ا) ٨٧(طبقا لنص المادة 

   )٢/٢٠٠٦/ ١٨مجلس أعلى للجامعات ( 
   :اآلتيالتنسيق الرئيسي بالقاهرة ومعهم / وعلى الطالب التقدم إلى مكتب

  ـ بيان حالة من الجهة المقيدين بها أو المفصولين منها١   
    ـ  صورة من استمارة النجاح وجه وظهر ٢   
   ـ صورة من شهادة الميالد ٣   
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ـرة               ر مناظــــ آداب ( يجوز قبول الطالب المفصولين من الكليات فى آليات غي
ى للمجموع             )  ، حقوق ،  تجارة       ى  الحد االدن آمنتسبين بشرط الحصول عل

ة     ى الكلي ل ف ذى قب اميال ـة   آنظ ى الثانويـــــ صوله عل نه ح سب  س  أو منت
ب   ضل للطال ا أف ة  أيهم سنة الحالي ـة  أو ال ذا العامـــ ن ه ب م ستفيد الطال وي

  ٠النظام مرة واحــدة فقط
  )٩/١٠/١٩٦٩، ٨المجلس االعلى للجامعات                                                            (

ويطبق هذا  القرار على الطالب الذين يفصلون الستنفاد مرات الرسوب من        
رة التعليم العالى  بشـرط حصولهم      الكليات العسكرية أو المعاهد التابعة لوزا     

  ٠"  الثانوية العامة المصرية أو المعادلة لها ىعل
  

  عدم الموافقة على السماح للطالب الذين استنفذوا فرص الرســوب بأحـــــــد  
   ٠األقسام  بكلية اآلداب باالنتساب الى قسم اخر  

   )٨/٢/١٩٧٩لى للجامعات المجلس األع(                                           
  

  الطالب الحاصلين على شهـــــادات الدبلومات الفنيــــة نظـــام الثالث سنوات  
 المفصولون من الكليات الجامعية الستنفاذ مرات الرسوب اليتم إعــادة قيدهم 
اال اذا آان الطالب ناجحا  فى امتحان المعادلة على مستوى الثانوية العامـــــة 

   ٠قه بالكلية المفصول منها قبل التحا
  )٢٠/٩/١٩٨٤المجلس األعلى للجامعات (                                                 

  
 الموافقة على قبول الطالب الحاصلين على شهادات الدبلومـــــات الفنيـــــــة  

ة  (   د اإلعدادي نوات بع س س ام  الخم داد  ) نظ ـد إع ى معاهـ ذا خريج وآ
ين ة    ( الفني ة فني ة أو ثانوي ة عام واء ثانوي ة س د الثانوي نتين بع ) س

الب          وب آط رات الرس تنفاذ م ة  الس ات الجامعي ن الكلي صولين م والمف
ات   ى آلي سبين ف ة  ( منت ة االجتماعي ارة ،  الخدم وق ، التج )  اآلداب ، الحق

    ٠دون إجراء امتحان  معادلة 
  )٢٠٠٢ /١٤/١١ األعلى للجامعات المجلس                                    ( 

  

  قبول الطالب المفصولين من آليات أخرى
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ـدى               الموافقة على قبول الطالب المفصولين الستنفاذ مرات الرسوب من  إحــ

ـة              ـات أو جامعــــ انون تنظيم الجامعــ الكليات التابعة للجامعات والخاضعـة لق
ــ            ـد العاليــ ـة   األزهر أو الكليات العسكرية أو الجامعات الخاصة  او المعاهـــــ ـ

ســـــــــــاب              ام االنت الخاصة آطالب منتسبين فى إحدى الكليات التى تطبق نظ
ة         (  ضوابط        )  آداب، حقوق ، تجارة ، خدمة اجتماعي وفى ضوء القواعد وال

ين                المنظمــة لذلك وبحد أقصى عامان دراسيان متتاليان فقط آفاصل زمنى ب
ة ا            ا         عام فصل الطالب من آليته وعام االلتحاق بالكلي رك م ى أن يت ة عل لمعني

   ٠ على ذلك لمجلس آل جامعة دزا
   ) ٢٩/٤/٢٠٠٤ المجلس االعلى للجامعات                                              ( 

  
  −:א 

ول عام الفصل                   - ه للقب على الطالب أن يتقدم بما يفيد عذره عن عدم تقدم
امين عذر مرضى م           ضا أو وقف       وعلى أن يحتسب الع ان مري ول إذا آ قب

ة    ه مجلس الكلي ذر يقبل ارج أو أي ع سافرا للخ دا أو م ان مجن دا إذا آ قي
ـادة    ووعلى ان يحتسب ضمن األعــذار أ    ـررة للمــــ ـد المقـــــ  وقف القيـــ

  ٠ بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ) ٨٠ ، ٦٩(
ه تعه - ذ علي ول األوراق ويؤخ ب بأص دم الطال ه يتق سبق ل م ي ه ل د بأن

ان               تااللتحاق بإحدى الكليا   ة التى آ د فصله من الكلي  النظرية األخرى بع
 ٠مقيدا بها 

  )       ٢٩/٦/٢٠٠٤مجلس جامعة ( 
ات         شرطة بكلي ة ال ن آلي صولين م الب المف ول الط ى قب ة عل الموافق

أديبي     صل الت ك الف ى ذل دخل ف ى أال ي صرية عل ـات الم الب -الجامعــــــ   آط
س ات منت ـدى آلي ة ( بين بإحـــ ة اجتماعي ارة ،  خدم وق ، تج )  آداب ، حق

ون فى االلتحاق           بشرط حصولهم عـلى المجموع الذى قبلته الكلية التى يرغب
ة      ة العام هادة الثانوي ى ش ا عل صلوا فيه ى ح سنة الت ي ال ا ف صرية ( به / م

ة ال    ) أزهرية  / أجنبية  / عربية ة للكلي راغبين فى  مع استيفائهم المواد المؤهل
  ٠االلتحاق بها 

   )  ١/٢/٢٠٠٥المجلس األعلى للجامعات                                                          ( 
   

وفى جميع األحوال يجب مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وسوف يتم قبولهم   
  ٠وفقا لنظام االنتساب الموجه 
    -:  ألوراق التالية          وعلى الطالب التقدم للمكتب با

  ٠  شهادة فصل من الكلية المفصول منها -  ١          
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  ) أو الدبلوم (  االستمارة األصلية للثانوية العامة -   ٢
     أصل شهادة الميالد -  ٣         
    -:     إذا آانت هناك سنة أو سنتان فاصلتان -  ٤         

   بما يفيد عذره عن عدم تقدمه للقبول عام الفصل      يتقدم الطالب-                  أ  
                          وسوف يحسب عذر إذا آان مريضا أو وقف قيد إذا آان مجندا

   ٠                        أو مسافرا للخارج 
    يؤخذ تعهد على الطالب بأنه لم يسبق له االلتحـــاق بإحــــــدى -                 ب  

                         الكليات النظرية األخرى  في أي جامعة بعد فصله من الكليـــــة  
   ٠                        التي آان مقيدا بها 

  – فاتورة تليفون –إيصال إنارة (  توزيعه الجغرافي للجامعة د   ما يفي-  ٥         
  )   مفصول من الجامعة -   ميالد-  ثانوية -                 فاتورة غاز 

   تحويل الطـــــالب المفصولين الستنفاذ مرات الرســوب  وتم قبولهم زال يجو 
وفقا لمجموعهم  )  آداب ، حقوق ، تجارة ( منتسبين بإحدى الكليات النظرية 

  ٠إلى االنتظام  مرة أخرى مهما آان تقدير نجاحهم  بعد ذلك 
  ) ٢٧/٤/٢٠٠٤مجلس  الجامعة (                                            

  
ين آطالب                     د إعداد الفني عدم قبول الطالب المستنفذين مرات  الرسوب بمعاه

ات            منتسبين في الكليات الجامعية والسابق حصولهم على ثانوية عامة بالجامع
ة             ى الثانوي المصرية ومجموعهم يؤهلهم للقبول بكلية نظرية عام حصولهم عل

  .التقدم الى برامج التعليم المفتوح العامة  وعليهم 
  )٢٦/١١/٢٠٠٢خطاب المجلس األعلى                                                     ( 

   
ة             زال يجو   سام األدبي  قبول الطالب المفصولين الستنفاذ مرات الرسوب من األق

 ٠بكليات اآلداب ) بكلية التربية ( 
  )٣٠/٣/١٩٩٤خطاب مكتب تنسيق (                                                  

 -: قبول الطالب المفصولين الستنفاذ مرات الرسوب من زال يجو 
  الحقوق بالجامعات المصرية      تآلية الشريعة والقانون بجامعة األزهر بكليا -
   آلية اللغة العربية بجامعة األزهر بكليات اآلداب وخاصة قسم اللغة العربية   -

       
  )     أدبي (  شعبة التعليم األساسي بكليات التربية وحاصلين على الثانوية العامة-

   ٠  لاللتحاق بكلية اآلداب 
   ) ٢٩/٣/٢٠٠٥المستشار القانوني لوزير التعليم ( 

  
ة اآلداب                  ولهم بكلي تم قب ة وي ة االجتماعي ات الخدم الطالب المفصولين من آلي

 . ع بشرط عدم توزيعهم لقسم االجتما
       )٢٣/٢/١٩٨٢رئيس الجامعة                                (
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قرر المجلس األعلى قبول الطالب المعوقين إعاقة تمنعهم من الحرآة وتدوين  
المحاضرات إال بمعاونة اآلخرين بناء على تقرير القومسيون الطبي العـــــــام 

علـــــى % ٥٠رط حصولهم على مجموع   بكليتي اآلداب والحقوق بشلللقبو
 ٠األقل مع توافر المواد المؤهلة للقبول بهاتين الكليتين 

  )٢٣/٣/١٩٩٢ تالمجلس األعلى للجامعا                                                            ( 
   

ة إال                     نعهم من الحرآ ة تم وقين إعاق سماح للطالب المع ى ال قرر المجلس األعل
ارة بم ات التج القبول بكلي دوين المحاضرات ب نعهم من ت ة اآلخرين والتم عاون

ى     صولهم عل شرط ح ات ب ع     % ٥٠بالجامع درجات م ى لل وع الكل ن المجم م
ن  ر م ى تقري اء عل ون بن ات ويك ذه الكلي ول به ة للقب واد المؤهل وافر الم ت

  ٠القومسيون الطبي العام 
    )٢٦/٤/١٩٩٤ تالمجلس األعلى للجامعا                          (                                           

  
ى أن  ة عل ى الموافق رر المجلس األعل ة ق ة ثالثي شكيل لجن ة بت ل جامع وم آ   تق

دم    اقين وتق ا لفحص الطالب المع ة الطب به دريس بكلي ة الت من اعضاء هيئ
ا ال                  مجلس  تقرير طبية فى شانهم وذلك فى ضوء القواعد التى سبق ان قرره

  ٠االعلى للجامعات المنظم لقبول هذه الفئة من الطالب 
   )٢٣/٣/٢٠٠٦المجلس األعلى للجامعات (                                                                            

  
ى       وقين عل الب المع أن الط ي ش ات ف ى للجامع س األعل رارات المجل ق ق تطبي

   ٠ين إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية الطالب السودانيين المقيم
   ) ٣٠/١١/٢٠٠٠المجلس األعلى للجامعات (                                                                          

  
دآتور  تاذ ال ة األس ى / موافق يم ف ر التعل ة الطالب ٢٠٠٣/ ١٠/ ١٨وزي  معامل

هاد   ى ش لين عل وقين الحاص صريين  والمع ن  الم ة م ة المعادل ة العام ة الثانوي
ى        لين عل وقين والحاص صريين المع الب الم ة الط س معامل ة نف دول العربي ال

   ٠الثانوية العامة المصرية عند قبولهم بكليات الجامعات المصرية 
  ) ٢٦/١٠/٢٠٠٣على خطاب المجلس األ(                                                                                     

  
  

א א
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ات                 ة العامة بكلي ى الثانوي الموافقة على قبول الطالب المكفوفين من الحاصلين عل

ى مجموع  شرط الحصول عل ع % ٥٠اآلداب ب ى م ل من المجموع الكل ى االق عل
وا وافر الم الب   دت ؤالء الط ون ه ى أن يك ات ، عل ذه الكلي ول به ة للقب  المؤهل

ة ال     ور                حاصلين على الثانوي وفين ومدرسة الن ة من مدرسة طه حسين للمكف عام
  . واألمل وهى المدارس الخاصة بالمكفوفين 
     )١١/٨/٧٤، ١٠المجلس األعلى للجامعات (                                                                    

  
ى الطالب تطبيق قرارات المجلس األعلى للجامعات في شأن الطالب المكفوفين عل 

   ٠السودانيين المقيمين إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية 
   ) ٣٠/١١/٢٠٠٠المجلس األعلى للجامعات                                                            (

  
ة                  ى مكتب التحويالت المرآزي بالجامع على الطالب أن يتقدم باألوراق األصلية إل

  : مباشرة وهى 
  تمارة النجاح في الثانوية العامة  اس– ١
   شهادة الميالد – ٢
    ة صور شخصي٦ – ٣
  إيصال إنارة    (  ما يفيد اإلقامة بالشرقية أو وفقا للتوزيع الجغرافي للجامعة – ٤

  )   فاتورة غاز –  فاتورة تليفون –       
  

دآتور     تاذ ال ة األس ي   / موافق يم ف ر التعل ة الط ٢٠٠٣/ ١٠/ ١٨وزي الب  معامل
دول                ة من ال ة المعادل ة العام ى شهادة الثانوي وفين الحاصلين عل المصريين المكف
ة         ى الثانوي لين عل وفين والحاص صريين المكف الب الم ة الط س معامل ة نف العربي

   ٠العامة المصرية عند قبولهم بكليات الجامعات المصرية
                                                                                    

   ) ٢٦/١٠/٢٠٠٣خطاب المجلس األعلى ( 
  
  
  
  
  
  

אא
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ين    ـة ثالث ستمر الدراســــ بتمبر وت ث من س سبت الثال ي ال ة ف سنة الجامعي دأ ال تب
دده        ذي يح د ال ا للموع بوعين وفق دة أس سنة لم صف ال ة ن ون عطل بوعا وتك أس

   .مجلس الجامعة
  )  من الالئحة التنفيذية ٦٢مادة                                          (                               

  
  
  
 
ررة    ه وأداء الرسوم المق تيفاء أوراق د اس ة بع ب بالكلي د الطال تم قي ي –ي د ف  ويع

ـى           ب وعلـ ة بالطال ع األوراق المتعلق ى جمي وى عل ب يحت ل طال ف لك ة مل الكلي
  -:األخص 
   األوراق المقدمة ألجراء القيد -١
ا    -٢ ية وتواريخه ب الدراس وال الطال ان أح ا  ( بي ات ونتائجه د واالمتحان القي

  ) وتقديراتها 
  بيان العقوبات التأديبية الموقعة عليه  -٣
  أوجه النشاط الرياضي واالجتماعي والعسكري للطالب -٤

  ) من الالئحة التنفيذية ٦٤مادة (                                                
    

ل  ى آ صــــول     عل ـا للح ـة به ة الدراســـ ة أو متابع اق بالجامع ب يرغب االلتح  طال
 زعلى درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمـــه بإحدى الكليات وال يجــــو

  .      للطالب قيد اسمه في اآثر من آلية في وقت واحد 
  )  من الالئحة التنفيذية ٧٨مادة              (                                                           

  

:א

א   :א

א
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 النقل من فرقة إلى أخرى إال في نهاية العام الجامعي واليعاد امتحان             نال يكو  
   ٠الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه 

  )  من الالئحة التنفيذية ٨١مادة         (                                                                 
  

 أخرى غير مناظرة في ذات الجامعة أو فى          ىيجوزنقل قيد الطالب من آلية إل      
جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين وذلك بشرط أن يكون سنة حصوله                 
ى                 ة وحاصال عل ول بالكلي ة للقب شروط المؤهل على الثانوية العامة مستوفيا ال

  ٠بلته الكلية في تلك السنة المجموع الذي ق
  ) من الالئحة التنفيذية ٨٦ من المادة ٣فقرة                                                          ( 

   
ات                     زال يجو   ة للجامع ر تابع د غي ات أو معاه د الطالب من آلي ل قي  تحويل ونق

ى           ى    الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إال إذا آان الطالب حاصال عل  الحد األدن
ا يعادله           ة أو م ة العام ة التي يرغب           افي شهادة الثانوي ة المعني ول بالكلي  للقب

فى تحويله أو نقل قيده إليها، وعلى أن يتم التحويل مرآزيا عن طريق مكتب            
  ٠تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا 

 تحويـل   ويجوز لوزير التعليم فى حاالت الضرورة القصوى ولظروف غير متوقعـة          
   ٠الطالب وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية 

  )  من الالئحة التنفيذية ٨٧مادة                                                                         ( 
  

رى          ات أخ ادة بكلي اقين لإلع دين أوالب الب المقي د الط ل قي ى نق ة عل الموافق
ائهم من             بالجام عات الحكومية إلى آليات التربية الرياضية بالجامعات مع إعف

إعادة اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لاللتحاق بهذه الكليات التى سبق أن             
ول             قاموا بأدائها بإحدى آليات التربية الرياضية عند التقدم لمكتب تنسيق القب

شرط              ة وب ة العام ى الثانوي ات    بالجامعات سنه حصولهم عل استيفائهم لمتطلب
ة        القبول بهذه الكليات من حيث الحد      األدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلي

   ٠ المراد نقل قيده إليها وشروط التوزيع الجغرافي
   ) ٣٠/١١/٢٠٠٠مجلس أعلى للجامعات                                                              ( 

  
  

دين           الطالب الذين مضى على     ل والمقي  حصولهم على الثانوية العامة عام على االق
ى              بكليات أومعاهد غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات ويرغبون فى نقل قيدهم ال

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

ة                     ى الثانوي ات قبلت مجموعهم سنه حصولهم عل د أخرى بالجامع آليات او معاه
اهرة مباشرة فى موعد            ه  العامة عليهم التوجه لمكتب التنسيق الرئيسى بالق  غايت

   -: حيث أنه جهة االختصاص ومعهم االتــــــى ١٥/١٠
   ٠بيان حالة من الجهة المقيدين بها  -١
  ٠صورة من استمارة النجاح وجه وظهر  -٢
 صورة من شهادة الميالد  -٣

   )٢٠٠٢خطاب مكتب تنسيق عام                                                                ( 
  

ة                   الطالب المقيدي   ة العام ى الثانوي ى حصولهم عل ة دراسية ومضى عل ة فرق ن بأي
ـرة       ر مناظـــ رى غي ات أخ د لكلي ل القي ي نق ون ف ل ويرغب ى األق امعي عل ام ج ع

  -:يشترط 
--------  

ه        – ١ م قبول ذي ت ى ال أن يكونوا مستوفين الشروط المؤهلة للقبول والحد األدن
   ٠لراغبين فيها سنه حصولهم على الثانوية العامة فى الكليات ا

ة     (  مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي      – ٢ ة عام ارة    –ثانوي صال إن اتورة  – إي  ف
  )  فاتورة غاز –تليفون 

  )قواعد نقل القيد بموافقة مجلس الجامعة                                                       ( 
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اليتين أو                يجوز لمجلس الكلية أ     دة سنتين دراسيتين متت د الطالب لم ن يوقف قي
متفرقتين خالل سنى الدراسة فى الكلية اذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام               
  فى الدراسة ، وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيـد 

                               
  )  من الالئحة التنفيذية ٦٩مادة                                            (                               

 
 . الموافقة على احتساب سنوات التجنيد بالقوات المسلحة إيقاف قيد  
 

  )٢٣/٢/١٩٩٩مجلس جامعة                                                                     ( 
                                                                         

                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א
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 الطالب المرشحين عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    
ـــع بشأنهــــــم    ولم يستوفوا إجراءات القيد بالكليات المرشحين لها يتب

  -:اآلتي 
ستكملوا         – ١ م ي الي ل يهم وبالت ي عل شف الطب ع الك تم توقي م ي ذين ل الب ال الط

إجراءات قيدهم خالل شهر من بدء ترشيحهم تقوم الكلية بحصرهم وإرسال         
   ٠إنذار لكل منهم 

ـعد            - ٢ ـم ب اني ثــ ذار ث ة بإرسال إن وم الكلي ذار األول تق   بعد مرور شهر على اإلن
  ٠لك بشهر ترسل ملفاتهم على عناوينهم مع إلغاء ترشيحهم ذ

  ) ١٤/٤/١٩٩٢مجلس شئون التعليم                                                            (  
  
د   (  سن التجنيد أثناء الدراسة      غالطالب الذي بل    ده   ) وفقا لقانون التجني يوقف قي

اء       لحين تحديد موقفه من التجنيد بتقديم        شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعف
ي  دون فاصل زمن ا وب ائي أو الموقف منه ل وقف –النه ه قب ده بحالت اد قي  ويع

 .قيده 
د تجاوز سن                    - دم بع م يتق  فى حاله هروب الطالب من تأدية الخدمة العسكرية ث

وذج  ين بنم دي" الثالث ة شاب تجني ه من بلوغه سن اعدم مطالب  يحسب غياب
د حت ذر  التجني دون ع اب ب ده غي ادة قي ب إع ه بطل نوات رسوب ( ى تقدم ) س

 ٠ من الالئحة التنفيذية ٨٠ويطبق فى شأنه نص المادة 
شئون             -      إلدارة العامة ل  فى جميع األحوال ترسل األوراق والشهادات والنماذج ل

   ٠التعليم بالجامعة قبل النظر فى إعادة قيدهم 
  )١٤/٥/١٩٩٦مجلس شئون التعليم                           (                                

 الطالب المرشحون الجدد عن طريق مكتب التنسيق ويقومون بسحب ملفاتهم من 
  آلياتهم يؤخذ عليهم تعهد آتابى بعدم الرجوع للكلية مره أخرى تحت أى ظــروف    

   ٠ولن يعاد ترشيحهم ثانيا 
  
دهم وسداد الرسوم       الطالب المرشحون الجدد ولم يح       ضروا الستكمال إجراءات قي

او ث ال يتج اد ترشيحهم بأصول األوراق بحي ام زالدراسية يع ر من ع ابهم اآث  غي
الزم                 د ال ذلك ويؤخذ التعه جامعي ويعتبر هذا العام رسوب ويخطر مكتب االتصال ب

   ٠عليهم بأنهم لم يتقدموا الى معهد أو آلية أخرى 
  )٢١/١٢/١٩٩٩مجلس شئون التعليم                                     (                          

  

א
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  آليات بها فرقة إعدادية آليات ليس بها فرقة إعدادية  الفرقة
  إعدادي

  
  أولـــى
  
  
  ثانيــــه

  
  
  ثالثـــه
  
  
  رابعـة
  

-  
  

  سنتان من الداخل ويفصل
  
  
سنه من + سنتان من الداخل
  االخارج

  
 سنوات من ٣+ خل سنتان من الدا

  الخارج
  
 سنوات من ٣+ سنتان من الداخل 

  الخارج
واذا رسب فيما اليزيد عن نصــف 

  عدد مقررات الفرقة يمنح 
  فرص حتى ينجح

  سنتان من الداخل ويفصل
  

سنه من + سنتان من الداخل 
  الخارج
  

 سنوات ٣+سنتان من الداخل 
  مــــــن الخارج

  
 سنوات ٣+سنتان من الداخل 

  ـن الخارجمـــــ
  

 سنوات ٣+ سنتان من الداخل 
  مـــــن الخارج

واذا رسب فيما اليزيد عن نصف 
  عدد مقررات الفرقة يمنح
  فرص حتى ينجح

  ) من الالئحة التنفيذية ٨٠مادة                                                                        ( 
 بعذر قهري يقبلــــه مجلـس الكليــــــة فال   إذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان - 

   ٠      يحسب غيابه رسوبا
    ضعيـف جدا مقبول راسبا بتقديرر ويعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان بغير عذ-   

  ) من الالئحة التنفيذية ٨٠ من مادة ٣فقرة                                                       (  
  

ر                    يجب على ا    ادة أو اآث ول عن أداء االمتحان في م ه عذر مقب لطالب الذي يمنع
ل أو     ب قب ديم الطل ون تق ذره وان يك ول ع ة بقب د الكلي ى عمي ب إل دم بطل أن يتق

ذر المرضى              ٢٤خالل   ر الع  ساعة من موعد االمتحان المحدد محل االعتذار يعتب
  . مقبوال إذا ثبت بشهادة طبية تعتمدها اإلدارة الطبية بالجامعة

   )١٤/٥/١٩٧٥مجلس الجامعة بالتحرير                          (  
  
  

  

א
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 عدم تحويل أو نقل قيد الطالب المقيدين بالجامعات بشعب التعليم المفتــــوح إلى •

                   ٠التعليم النظامي 
  )٧/١١/١٩٩٠المجلس األعلى للجامعات ( 

 يل ونقل القيد على الطالب مـــــن حملـــةعدم الموافقة على تطبيق قواعد التحو •
  المعاهد الفنية أو المدارس الفنية المتقدمة نظــــام الخمـــــس(  الشهادات الفنية 

  عند التحويـــل أو نقل القيد مـن)  سنوات أو الثانوية الفنية نظـام الثالث سنوات 
  ٠ آلياتهم إلى آلية أخرى تقبل هذه الفئة من الطالب 

  )٢٩/٤/٢٠٠٤المجلس األعلى للجامعات (                                                         
 : الشهادات المعادلة  •
  
   التحويل أو تعديل الترشيــح للطــالب المستجدين يتــم عــــن طريــــق مكتب -١

  ٠    التنسيق الرئيسي بالقاهرة مباشرة 
  الغير متناظـرة من الحاصلين علـــى شهادات    نقل قيد أي طالب بين الكليات - ٢

  عن طريق مكتب التحويالت المرآزي بالجامعــة     معادلة من األعوام السابقة
    بعد استطــالع رأى مكتب التنسيـــق الرئيسـي بالقاهــرة عـــن وجـود مكان 

   ٠خالي والحد األدنى للقبـــــــول 
  ) ١٨/١٠/١٩٩٥خطاب مكتب تنسيق  ( 

   : :- 
ـى          • ات فــ ف الجامع اظرة بمختل ات المتن ين الكلي ل ب ة بالتحوي ضوابط الخاص ال

 - :  السنوات الدراسية األعلى من الفرقة األولى أو اإلعدادية 

 : أن يكــون التحويـــل بين الكليات المتناظرة بالجامعـــات مرآزيا علـــى    
  ٠وى  آل جامعـــة          مست

 :أن يكون الطالب ناجحا ومنقوال إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منهـا    

 : من أعداد الطالب المقيدين بالفرقــة% ٢٠  ال تزيد نسبة المحولين عن  
  ٠         المطلوب التحويل إليها وذلك وفقا لقواعد عامة معلنة بكل آلية 

א
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 :ولويــــة للتحويـــل من بين المتقدمين للطـــالب الحاصلين   أن تكون األ  
  ٠علــى أعلى المجاميــع              
 :قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليات المتناظرة بعد مضىز ال يجو   

   ٠شهر من بدء الدراسة                
  )١٠/٣/٢٠٠٥س األعلى للجامعات المجل(                                                

 جواز تحويل الطالب المنقول إلى فرقة دراسية أعلى في ظل نظام االنتســـــاب •
  ٠الموجه إلى آلية مناظرة في جامعة أخرى 
  )٦/٧/١٩٩٦المجلس األعلى للجامعات ( 

  
وعلى الطالب التقدم ببيـان حالـة موضـحا المـواد التـي             

+ يـة العظمـى لهـا       درسهــا ودرجته في آل مادة والنها     
  ٠إيصال إنارة أو فاتورة تليفـــون تفيد اإلقليمية 

  
 
ـد             • ة ومعه اعتبار جميع آليات الهندسة والتكنولوجيا وآلية الهندسة اإللكتروني

ويالت       سبة للتح ة وبالن ات الهندس اظرة لكلي ي من ي والعمران يط اإلقليم التخط
  ٠ من مواد ستتبع قواعد المقاصة بين ما يدر

  )١٨/٩/١٩٨٨خطاب المجلس األعلى في (                                                   
  
 يقتصر قبول الطالب المحولين من الكليات المناظرة لكليــــة الهندســــة حتى   •

 ٠ ٢٠/١٠/٢٠٠٢     الفرقة الثانية فقط وفقا لقرار مجلس آلية الهندسة في 
   )٢٤/١٢/٢٠٠٢مجلس الجامعة (                                                       

 
   عدم قبول تحويل الطالب من آلية الطب جامعة قناة السويس إلى آليـــة الطب   •

 ٠    جامعة الزقازيق نظرا الختالف المناهج الدراسية بين الكليتين 
  )٢٥/٦/٢٠٠٢مجلس الجامعة (   

  
 جامعة طنطا إلى آلية الصيدلـــــــة     عدم قبول تحويل الطالب من آلية الصيدلة  •

 ٠    جامعة الزقازيق نظرا الختالف المناهج الدراسية بين الكليتين 
   )٢٥/٦/٢٠٠٢مجلس الجامعة  ( 

  
  علــــى٥/١١/٢٠٠٢  عدم موافقة لجنة قطاع الفنون والتربية الموسيقية في  •

  ــة التربية النوعيـــــة    تحويل طالب آلية التربية الموسيقية جامعة حلوان لكليـ
  ٠جامعة عين شمس حيث أنها ليست مناظرة لها ) شعبة تربية موسيقية        ( 

   )٢٧/٩/٢٠٠٤المجلس األعلى للجامعات  ( 
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عدم جواز التحويل من آلية رياض األطفال إلى آلية التربية النوعيـة شعبــــة  •

  ٠ألن القبول بها إقليمي ) رياض األطفال( طفولة 
   )٢٧/٨/٢٠٠٥خطاب المجلس األعلى فى (                                                 

 
          :-  

  
   الموافقة على أن تتم إجراءات تحويل الطــــالب من الجامعــــات األجنبية إلى •

  ٠سطة مكتب تنسيق القبول بالجامعات     الجامعات المصرية مرآزيا بوا
  ) من الالئحة التنفيذية ٨٧مادة   (                                                        
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  يتم قبول الطالب الوافدين بالجامعات والمعاهد المصرية 
  عن طريق اإلدارة العامة للوافدين وعنوانها ؛

  ) القاهرة – وزارة التعليم العالي – شارع ضريح سعد زغلول ٢    ( 
  

   -:   جهة تقديم األوراق 
       -------------------   

ب   اهرة أو مكت فارته بالق ى س ية إل ه الدراس ب بأوراق دم الطال        يتق
  -: عنوانهاالشئون العربية و

  ) شارع منشية الطيران بمنشية البكري بالقاهرة ٤( 
   ٠ في موعد ال يتجاوز نهاية شهر سبتمبر من آل عام        

   -:   الشروط الالزمة للقبـول 
        -------------------------------   
   ٠ ا الحصول على الشهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادله- ١
  ٠ النجاح في المواد المؤهلة للقبول بالكلية المراد االلتحاق بها – ٢
    . استيفاء الحد األدنى لمجموع الدرجات المقرر للكلية المراد االلتحاق بها – ٣

   -: األوراق المطلوب تقديمها 
        -------------------------------   
     ة ـــــجمهوري معتمدة ومصدقا عليها من سفارة) المعادلة ( الشهادة الثانوية – ١

  ارة    ـــــحصل منها الطالب على الشهادة أو سفمصر العربية في الدولة التي       
   ٠      الدولة الحاصل منها على الشهادة بالقاهرة 

بالنسبة للطالب الحاصلون على الشهادة الثانوية المـصرية          و - 
   ٠فعليهم أن يتقدموا باالستمارة البيضاء الدالة على النجاح 

   ٠  شهادة الميالد األصلية أو مستخرج رسمي منها– ٢
  ٠صور فوتوغرافية حديثة  ) ٦(  عدد –٣
  اآلتية وتوجد داخل مظروف يتم الحصول عليه من استيفاء بيانات األوراق  -٤

 :     السفارة بالقاهرة ومكتب الشئون العربية وهى 
 ) تنسيق ٥٥٥استمارة (  طلب االلتحاق -       ا
   بطاقة ترشيح مبدئي –ب   
  ) ربع نسخ من أ(  استمارة المعلومات –ج   

  ٠إقرار ولى األمر  –  د 

א א א א
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ول                ارات القب بالنسبة للكليات والمعاهد التي يتطلب االلتحاق بها النجاح في اختب

ى ة   ( وه ون الجميل ارة والفن ة عم ون الجميل ون "الفن ة " فن ة الفني والتربي
د   ة ومعاه ة التكنولوجي د العالي يقية والمعاه ة الموس ة الرياضية والتربي والتربي

   ٠مية الفنون وأآاديمية السادات أآادي
تعقد هذه االختبارات في مواعيد تعلن بها السفارات وعلى         

     ٠الطالب مراجعة اإلدارة في هذا الشأن 
  

) اإليدز ( م من مرض ـــيقوم الطالب الوافدين بعمــل فحص طبي يثبت خلوهـــ 
 بناء على وذلك" على آن يعتبر هذا شرط من شروط القيد بالكلية أو المعهد 

   ٠"وزير الصحة والسكان / تعليمات السيد األستاذ الدكتور 
  

د المصرية                  ات والمعاه دين بالجامع ول الطالب الواف تقضى قواعد وإجراءات قب
اريخ                 ا من ت بأنه يسقط حق الطالب في الترشيح بعد مرور خمسة وأربعون يوم

   ٠ظهور نتيجة ترشيحه في حالة عدم استيفائه ألوراقه 
 

ول الطالب الحاصلين                   ويكو  نفس شروط قب ات ب دين بالجامع ول الطالب الواف ن قب
ة              واد المؤهل على شهادة الثانوية العامة المصرية وفى ضوء القواعد المنظمة للم
ا       ة الحاصل عليه ة العام شهادة الثانوي ة نقص ال ى حال ة وف ل آلي ا آ ي تقبله الت

د   ب الواف ول    أليالطال تم قب ة في واد المؤهل ذه الم ن ه دى    م الب بإح ؤالء الط  ه
    ٠له للقبول بها هالكليات التي ال تكون المادة التي تنقصه إحدى المواد المؤ

  
ـم   "بناء على تعليمات اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين            وزارة التعليـــــ

 حذر قيام الكليات بتأجيل قيد الطالب الوافدين سواء الموفدين على منح " العالي 
  

  
راءات       درا اذ اإلج وزارة التخ ى ال وع إل د الرج ة إال بع تهم الخاص ى نفق ية أو عل س

  ٠الالزمة لكل حالة 
  

تم في عام الترشيح                  تقضى التعليمات الخاصة بالطالب الوافدين بأن إيقاف القيد ي
   أما بالنسبة للطالب الباقي لإلعادة تطبق الالئحة الداخلية عليه  –للطالب المستجد 

  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

ات ال  ات ةخاصالتعليم دين من جامع ل للطالب الواف دم التحوي الوزارة تقضى بع  ب
  ٠الخارج إلي الجامعات المصرية طبقا لقواعد قبول الطالب الوافدين 

  
 ٢٠٠٦/٢٠٠٧بخصوص طالب ماليزيا المقيدين بالدراسة بكلية الطب بالجامعة للعام 

بن بالوزارة باالتى  افادت االدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافد٢٠٠٨ / ٢٠٠٧،  
 :  
        طبقا لقواعد قبول الطالب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية يكون ترشيح - ١   

     الطالب الوافدين عن طريق االدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالى حيث          
   ٠انها جهة االختصاص           

  
  اليقبل أى طالب للدراسة ( دين بوزارة الخارجية  طبقا لتعليمات لجنة الواف– ٢    

     عتبر مغلقة بالنسبة للطالب الوافدين وتبقى الحصة المخصصة  لكليات القمة          
  للسفارات األجنبية تحت تصرف رئاسة الجمهورية علما بان الموافقة فى مثل           
  اعد قبول الطالب الوافدين بكل هذه الحاالت تتم فى أضيق الحدود ووفقا لقو         
   ٠) آلية           

        
   قبول الطالب الوافدين بكليات القمة ومن ضمنها آليات الطب ال يكون اال عن – ٣    

  طريق الشئون العربية برئاسة الجمهورية وبعد اعداد آشوف الفحص الفنى           
   المجموع – عام الحصول عليه – الشهادة المعادلة( للطالب موضحا به           
   ٠)  المواد المؤهله – الحد االدنى  للقبول –االعتبارى           

  
  خطاب السفارة (  يجب استيفاء نماذج ومستندات الترشيح للطالب الوافدين – ٤     

   االقرار بجهة – استمارات االمن – طلب الحاق طالب وافد بالدراسة –            
   ٠) تمويل الدراسة              

  
 عدم حضور أى طالب وافد للدراسة بالجامعات المصرية اال بعد – ٤

   ٠اخطار الجهات المختصة بالموافقة النهائية على قبوله 
  -:      االمتحانات التكميلية   

        --------------------------  
ة ا    -١ هادة الثانوي ى ش صلوا عل ذين ح دين ال الب الواف اء الط ة إعف لعام

ا     وها وفق م يدرس ي ل ة الت ة األجنبي ي اللغ احهم ف رط نج ن ش ة م المعادل
للنظام الدراسي للدولة الحاصلين منها على الشهادة وإذا آانت هذه اللغة           
ه    اق ب تم االلتح ذي ي سم ال ة أو الق ية بالكلي رامج الدراس دخل ضمن الب ت

نح  ى إال يم ادة عل ذه الم ي ه ا ف ا تكميلي ب امتحان ؤدى الطال ة في درج
   ٠بعد نجاحه فيها  البكالوريوس أو الليسانس إال
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ى                   – ٢         لين عل دين الحاص الب الواف اء الط تمرار إعف ى اس ة عل  الموافق

ة العامة المصرية من                شهادة الثانوي ة ل شهادات الثانوية األجنبية المعادل
 التربية  – الدينية    التربية –أداء االمتحان التكميلي في مواد اللغة العربية        

تم دراستهم                     م ي ة ول ة العربي ر اللغ تهم األصلية غي القومية إذا ما آانت لغ
   ٠للغة العربية خالل حصولهم على شهادة الثانوية األجنبية المعادلة 

                         
  )٢٧/١/٢٠٠٠مجلس أعلى للجامعات ( 
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מ" א ١٩٩٠)٤٦٥(א

א מ)٢٧١(מ א א
:א

  
   نوع الكليات   األولىة الجامعيةـــــــــالمرحل

  مصروفات دراسية سنوية  رسم قيد الول مرة 
  جنية إسترليني١٠٠٠  جنية إسترليني١٠٠٠ هد النظريةالكليات والمعا

  جنية إسترليني١٥٠٠  جنية إسترليني١٥٠٠الكليات والمعاهد العلمية 
  
ة      ي مرحل ارج ف ن الخ ان م دم لالمتح ي التق ه ف رخص ل ب الم سبة للطال وبالن

سانس م      أاللي سنوية ورس ية ال صروفات الدراس سدد الم الوريوس ي  ) ٥٠( والبك
   .امتحان المقرر الدراسي جنيها عن 

   ) ٨/١٢/١٩٨٦المستشار القانوني للجامعة                                                        (
  

صروفات           سداد الم وم ب ه يق ساب الموج ام االنت درس بنظ ذى ي د ال ب الواف الطال
صعب       ـة ال دين بالعملــ الب الواف ى الط ررة عل ية المق ا ـــــــالدراس ى  ة باإلض فة ال

   ٠مصروفات االنتساب الموجه المقررة على الطالب المصري بالعملة المصرية 
                                                         

  ) ٢٨/١١/١٩٩٣ خطاب إدارة الوافدين(
א מ א א א א  א

o    اء مختلف          برامج سن   ةتقدم جمهورية مصر العربي وية للمنح الدراسية البن
دول العالم الدارسين بجامعات ومعاهد الجمهورية وتختلف قيمة هذه المنح            
ك            ا الطالب وذل د به ة الدراسية المقي اختالف المرحل ة ب ا المالي فى معامالته
ى خالف                   ة عل ات الثقافي ة لالتفاقي رامج التنفيذي مالم تنص المعاهدات او الب

ول ومنح           ويمكن الحصول عل   ذلك ى هذه المنح عن طريق اإلدارة العامة لقب
 ٠الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالي 

א א א מ א
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o         صر ة م ن جمهوري ية م نح دراس ى م دون عل ذين يقي دين ال الب الواف الط
ة               دول المختلف ذه العربية أو حسب اتفاقيات أو برتوآوالت بين مصر وال  وه

ا الطالب راتب شهريا من اإلدا          ذه المنحة تعفى    المنحة يتقاضى عنه رة وه
   ٠الطالب من الرسوم والمصروفات الدراسية بالعملة األجنبية 

   وعلى الطالب المقيد على هذه المنحة أن يتقدم للكليـــة سنويا   "
  بشهادة تثبت قيده على منحة من اإلدارة العامـــة للوافدين وال    

  ٠ "  ينطبق على المنح الدراسية قواعد التخفيض
  " إثبات بالقيد على منحة دراسية "                                  مرفق صورة من        

  
o                      ر منحة من منح ى غي د عل ة الطالب الواف موافقة الوزارة على عدم مطالب

ة              ة بآي ة األجنبي جمهورية مصر العربية الذي يسدد الرسوم الدراسية بالعمل
من الالئحة     " ٢٧١" مادة  رسوم إضافية لم يرد ذآرها بالبند خامسا من ال        

  ٠التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو بقرارات من وزارة التعليم العالي  
  

ام الجامعى        جنوب السودان تم اعفاء  طالب      - ة للع  المقبولين بكليات الجامع
سام ٢٠٠٨ /٢٠٠٧ دمات واق ل الخ افية ومقاب وم االض ة الرس ن آاف  م

غ    اللغات عالوة على ان االدارة ستقوم بخ        ة       ٦٠صم مبل ة مصريا قيم  جني
ذلك                  االدارة وآ م ب ررة له ة المنحة المق االشتراك بنوادى الوافدين من قيم
ب     سدده الطال ا ي ا لم ة طبق ة الجامعي ة بالمدين ة والتغذي ة االقام داد قيم س

صرى  ى   –الم ة الت ب والجه ل طال ة لك ذه القيم وافى االدارة به ى ان ت  عل
  ٠يستخرج باسمها الشيك فى الجامعة 
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المستندات المطلوب تقديمها لإلدارة العامة لقبول ومنح الطــــالب الوافدين للنظر   

 أو اإلعفــــاء من المصروفات الدراسيـــة المقررة على  ضفي تطبيــق مبدأ التخفي
 الصادر  لقــــرار المجلس األعلى للجامعـــات" الطـــــالب الوافــــــــدين وفقــــــــا 

   ٠ "٧/٥/١٩٩٥بتاريـخ 
  

   - :بالنسبة ألبناء األم المصرية المطلقة
   " ة المطلقة األرمل"الخاص باألم المصرية) ١(        تحرير النموذج رقم 

  )   مرفق صورته (                                                                                         
           

   -: بالنسبة ألبناء أألم المصرية األرملة      
  الخاص باألم المصرية المطلقة واألرملة ) ١( تحرير النموذج رقم 

  
   -:بالنسبة ألبناء أألم المصرية وغير القادرة على السداد 

  )٢(تحرير النموذج رقم         
 )مرفق صورته                      (                                                             

   
بمـصر   مولـودون   " بالنسبة للطالب المقيمون إقامة دائمـة بـالبالد                

  - :وحاصلون على جميع المراحل الدراسية بها
   )٣(     تحرير النموذج رقم 

   ) مرفق صورته (                                                                                 
  
  
  
  
  

  

א א
א א א
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  :النسبة ألبناء العاملين بالحكومة المصرية والمحالين للمعاش منهم ب   
   ) ٣(        تحرير النموذج رقـم 

   ة بعد االطالع على ـــة معتمدة من الكليــ على أن تكون صـــور المستندات المطلوب   
   "بق األصل  صورة ط" األصول وتوقيع الموظف المسئول بعد العبارة     
  

ى   ررة عل زة تخفيض الرسوم الدراسية المق د من مي عدم استفادة أي طالب واف
دين   الب الواف ادة   ( الط ام اإلع ن ع يض ع ة   ) التخف وال مرحل دة ط رة واح اال م
زة عن عام رسوب         ق وعليه ال يح   –دراسته الجامعية    ذه المي  له االستفادة من ه

   ٠آخر 
  
   . تخفيض المصروفات الدراسية للطالب المرشحون عن طريق سفاراتهمزال يجو 

  
سية المصرية              ى الجن اء األمهات المصريات       ( معاملة الطالب الحاصلين عل ) أبن

ي   ك ف د سداد الرسوم والمصروفات الدراسية وذل ة الطالب المصريين عن معامل
  العام التالي لحصولهم على الجنسية المصرية

    )٣٠/٦/٢٠٠٤ المجلس األعلى للجامعات (                                                            
  

د                  ا للطالب الواف استفسار بعض الجامعات عن عدد سنوات الرسوب المسموح به
 والمصروفات   م الطالب المصريين من حيث سداد الرسو       ةالذي يتمتع بمبدأ معامل   

 وذلك في ضوء  ٧/٥/١٩٩٥للجامعات في الدراسية تطبيقا لقرار المجلس األعلى  
ا تقضى              إ ف مقدتما   ا لم نه يتم معاملة هؤالء الطالب معاملة الطالب المصريين طبق

  ٠به الالئحة الداخلية للكليات الجامعية طوال فترة دراستهم 
  

 - :بالنسبة للتخفيضات الشاملة لبعض الجنسيات
  

سودان   الب ال ة للط وم الجامعي صروفات والرس ت الم ات تثبي ين بكلي يين الدارس
سددوا    أن ي ة ب ك      % ١٠الجامع يهم وذل ررة عل ية المق صروفات الدراس ن الم م

                                    ٠ ٢٠٠٢/٢٠٠٣اعتبارا من العام الجامعي 
 

  )توجيهات السيد رئيس الجمهورية   (                                                             
-   
  
     بالنسبة للرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطالب الفلسطينيين -  

   وافق السيد االستاذ الدآتور ٢٠٠٧/٢٠٠٨الذين يقيدون اعتبارا من العام الجامعى 
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  :  على اعتماد التوجيهات طبقا لما يلى ١/٢٠٠٨  /٨الوزير بتاريــــخ     
لثانوية من داخل فلسطين تحصل  الطالب الفلسطينيين الحاصلين على ا– ١

   ٠من الرسوم والمصروفات الجامعية % ٥٠منهم نسبة 
 الطالب الفلسطينين الحاصلين على الثانوية من خارج فلسطين – ٢

والحاصلين على الثانوية من مصر تحصل منهم الرسوم والمصروفات 
   ٠الجامعية آاملة 

  
  

الب الفل       ة للط وم الجامعي صروفات والرس ت الم ات  تثبي ين بكلي سطينيين الدارس
ك        % ٥٠الجامعة بأن يسددوا نسبة      يهم وذل من المصروفات الدراسية المقررة عل
                                                 ٠ ٢٠٠٢/٢٠٠٣اعتبارا من العام الجامعي 

  )توجيهات السيد رئيس الجمهورية (                                                
  

ة                 ا الحكومي د العلي ات والمعاه ات والكلي ون الدارسون بالجامع يعفى الطالب اليمني
سداد الرسوم والمصروفات الدراسية                ذين يقومون ب بجمهورية مصر العربية وال
ه   سدد بالجني ى ت دمات الت وم الخ افية ورس وم اإلض ن الرس صعبة م ة ال بالعمل

 المصري 
  )  ٢/١١/١٩٩٩خطاب وزارة التعليم العالى (                                             

  
    -:التصديق على الشهادات والمصدقات 

  ------------------------------------  
يحتاج الطالب الوافدين إلى مصدقات لتقديمها إلى الجهات المسئولة                

صدق في بالدهم وتقوم اإلدارة باعتماد تلك المصدقات بعد مراجعاتها ثم ي
 ٠عليها بعدذلك من وزارة الخارجية المصرية ومن سفارات بالدهم بالقاهرة
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o   من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعـــــات  ) ٢٧١(تقضى المادة

 -:باآلتي 
 وتخصص حصيلة كل رسم للخدمات –يؤدى الطالب الرسوم اآلتية سنويا"   

  " التي يؤدى عنها 

 :  
    قرشا لطالب الليسانس والبكالوريوس٥٠سم المكتبة                    ر

   قرشا ١٥٠   رسم االتحاد                   
     رسم الخدمات الطبية          خمسة جنيهات 

    قرشا ٢٥   رسم التامين ضد الحوادث     
    قرشا ٥٠   رسم صندوق مساعدة الطالب 

ة قبل بدء الدراسة بالنسبة لطالب درجـة وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحد
  .الليسانس أو البكالوريوس 

   :  
  -:رسم المختبرات وتأمين األدوات

  
يؤدى الطالب في الكليات العملية وأقسام الكليات النظرية التي تجرى فيها دراسات  

    . رسما للمختبرات مقداره ثالثة جنيهات عند أول قيدممعملية عالوة على ما تقد
  

وفى جميع األحوال يجب أن يحصل الطالب على براءة ذمـة 
  .  من الكلية المختصة عند انتهاء دراسته أو انقطاعه 

  
  
  

א א מ א
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: -   
 يؤدى الطالب بكلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة للصيدلية التي 

  ٠يقضى فيها التمرين 
  ) من الالئحة التنفيذية ٢٧١مادة                    (                                                    

 : -   
 يؤدى الطالب رسما خمسون جنيها عن امتحان المقرر الدراسي للمتقدمين 

   ٠لالمتحان من الخارج 
  ) من الالئحة التنفيذية ٢٧١ من سادسا من المادة ٣بند                                           (  

  
o ال               يحتف ا وأعم ة التي دفعه ظ الطالب بالمزايا التي تخولــه إياها الرسوم الجامعي

  ٠السنة التي تابعها 
                                                                   

  )  من الالئحة التنفيذية ٨٦ من المادة ٤بند                                                          ( 
  
o                      م ا الطالب إذا ت ة المحول إليه الموافقة على أن يكون رسم المعامل من حق الكلي

  .التحويل في الفرقة اإلعدادية أو األولي في الكليات التي ليس بها فرقة إعدادية 
  .   ويكون رسم المعامل من حق الكلية المحول منها إذا تم التحويل في فرقة تالية 

  
   ) ٧/٤/٧٣المجلس األعلى للجامعات                                          (                         

  
o  ٢٧١طالب االنتساب الموجه مكلفون بسداد الرسوم المقررة ضمن أحكام المادة 

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات باإلضافة إلي المقابل المالي للخدمة 
  ٠ ١٧/١٠/١٩٩٣ بتاريخ ١٣٣٣قم التعليمية طبقا للقرار الوزاري ر

  )١٧/٥/١٩٩٤خطاب المجلس األعلى (
 
o     ام ا لنظ ولين وفق دم للطالب المقب ي تق ة الت ة التعليمي الي للخدم ل الم دد المقاب يح

غ ثالثمائ    ارة بمبل وق والتج ات اآلداب  والحق ه بكلي ساب الموج سون ةاالنت  وخم
  ٠ ٩٣/١٩٩٤جنيها سنويا اعتبارا من العام الجامعي 

   )١٧/١٠/١٩٩٣ في ١٣٣٣قرار وزاري                                        (     
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o   ى المساوا ة عل ك فى االستفادة     ةالموافق سبين وذل ين الطالب المنتظمين والمنت  ب
ة            دا اإلقام ا ع ات فيم دمها الجامع ي تق دمات الت شطة والخ ه األن ة أوج ن آاف م

  م المقررة لهذه األنشطة والخدمات  بالمدينة الجامعية وذلك في مقابل سداد الرسو
   )  ١٧/٩/١٩٩٤المجلس األعلى للجامعات  (

  
o             الموافقة على تحصيل رسوم دخول االمتحان من الخارج لطالب االنتساب الموجه

ا عن            فقط وفقا لما تضمنته الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات وهو خمسون جنيه
  ٠ فقط دون تحصيل المقابل المادي آل مقرر دراسي متقدم له الطالب من الخارج

  )١٦/١١/١٩٩٥موافقة أمين المجلس األعلى للجامعات (  
 

o  ات الب الجامع ن ط شرطة م هداء ال اء ش اء أبن ى إعف ة عل ام ( الموافق  –انتظ
ة            )  انتساب   –انتساب موجة    ديرا للبطول ات تق من المصروفات الدراسية بالجامع

وطن من          شهاد فى سبيل          التي قام بها آبائهم في خدمة ال أرواحهم واست  تضحية ب
  .تحقيق األمن واالمان لمصرنا العزيزة 

  )١٤/٩/١٩٩٩المجلس األعلى للجامعات                                                            ( 
o     ات ة بالكلي ات األجنبي شعب اللغ ية ب صروفات الدراس ادة الم ى زي ة عل الموافق

ذه ا ا ه ي به ة الت غ الجامعي ذه الرسوم مبل اوز ه ى أال تتج شعب عل ه ٣٠٠٠ل جني
  .٢٠٠٥ / ٢٠٠٤مصري وذلك اعتبارا من العام 

  )٣٠/٦/٢٠٠٤المجلس األعلى للجامعات  ( 
o      ة اهللا ى رحم وفين ال ى الطالب المت ستحقة عل ديون الم قاط ال ى إس ة عل  الموافق

 على أن   والمتمثلة فى الرسوم والمصروفات الدراسية ورسوم االنتساب الموجه ،        
 ٠يعتبر ذلك إعفاء من هذه الرسوم والمصروفات 

   )٢٩/٤/٢٠٠٣مجلس جامعة                                                                        ( 

o                 سبة للطالب من  عن سداد الرسوم بالن
 : االمتحان وهوالخارج وتقدم بعذر في الموعد القانوني عن دخول 

 ذلك الرسم من الطالب الذى أعتذر ألنه رسم مقابل دخـول            ال يحصل    " 
  " االمتحان 

  )٣٠/٤/١٩٨٥المستشار القانوني بالجامعة                                                         (  
  

  
o ستـــاذ   رأى األ١٩٨٤/ ١٧/١١رئيس الجامعـــة في /  أعتمد األستــاذ الدآتــور 

  : المستشار القانوني للجامعة الذي يقضى /    الدآتور 
  بعدم جــواز تحصيل أي رســوم على الطالب المتخلفين ولهم حق  "

  "دخول الدور الثاني وأال تعدد تحصيل الرسم في سنة واحدة 
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ره مجالس                بأعدادتقوم الكلية     ا تق ى م اء عل سام  الخطة الدراسية بن ة  األق  العلمي
  ٠ لمقررات الدراسةالعلمي ىالمعهد للمحتو أو بالكلية

   
 أعضاء على السادة    ) عملي – نظري(  بتوزيع المقررات الدراسية     األقسامتقوم   

ة           ه الالئح نص علي ا ت ا لم سم وفق ودين بالق اونيهم الموج دريس ومع ة الت هيئ
ل من الس                   دقيق لك اة التخصص ال ات مع مراع ادة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع

   ٠ عليهم الدراسي وتوزيع  المقرر إسناد هيئة التدريس عند أعضاء
  
د استيعاب       أعضاء  حالة وجود عجز بالسادة   في  ك بع دريس بالقسم وذل ة الت  هيئ

دريس                 أعضاءجميع   دب للت تم الن م ي ررة له ساعات المق سم ال  هيئة التدريس بالق
دب   بالهأو ندرتمن داخل الجامعة وفى حالة عدم وجود التخصص          جامعة يلجأ للن

  ٠من خارج الجامعة 
  
واد     دريس يراعى نصوص الم ة للت ارج الجامع دب من خ د الن   ٢٧٦ ، ٢٧٥عن

  ٠من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات 
  
د   دادبع سم  إع ة الق ي خط ع العلم ررات  وتوزي ط   المق ع خط تم تجمي سام ي  األق

سيد  واعداد خطة شاملة لفرق الكلية يتم اعتمادها من      دآتور األستاذ  ال رئيس  /  ال
   ٠عميد الكلية /  الدآتوراألستاذالقسم والسادة وآالء الكلية المختصين والسيد 

  
تم           ا لنموذج ي ه            إعداده تعد الخطة وفق ة بحيث يوضح ب سادة   أسماء  من الكلي  ال

ضاء دريس     أع ائمين بالت اونيهم الق دريس ومع ة الت ري هيئ ي او النظ  العمل
م والفرق الدراسية              األسبوعيةوالساعات   واد المسند له  المدرجة لكل منهم والم

   ٠القائمين بالتدريس لها 
  
د   والتي يرفق بنموذج الخطة الدراسية آشوف الساعات الزائدة عن النصاب                تع

 هيئة التدريس من ساعات      أعضاء ما يسند للسادة     إلى باإلضافةمن واقع الخطة    
من النصاب المخصص      % ٢٠٠  حدود في وقاعات بحثيه وغيرها وذلك      أنشطة

   ٠لكل عضو ومعاون 

א א א א
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ذآرة       ا               بأسماء يرفق بالخطة م ا به داخل والخارج ومبين دبين من ال سادة المنت  ال

دب                ا نموذج استمارة عضو منت داب ومرفق به ى االنت ة عل موافقة مجلس الكلي
صه         ة لتخص ة الكلي دى حاج داب وم بب االنت ه س حا ب دبين موض ل المنت لك

سيد        والتخصص الدقيق    د النموذج من ال دآتور األستاذ للمنتدب ويعتم رئيس  /  ال
   ٠عميد الكلية /  الدآتوراألستاذوالسيد  القسم

  
ة الفصل             إلدارة   الدراسي ترسل الخطة الدراسية للكلية فى بداي شئون     ل ة ل  العام

سيد           ى ال دآتور  األستاذ التعليم بالجامعــــة لمراجعتها بحيث تعرض عل رئيس  /  ال
ة  خط صل الجامع ية الف ن األول الدراس صف االول م ة الن ل نهاي وبر  قب  أآت

  ٠ من فبراير األول قبل نهاية النصف الثاني الدراسيوتعرض خطة الفصل 
  

ية     ة الدراس ة الخط تم مراجع اإلدارةي ا   ب الب  وفق يم والط شئون التعل ة ل  العام
ى ضوء        ة وعل ل آلي ة لك سلط    أعداد لالئحة الداخلي ى ال م تعرض عل ة  الطالب ث

  ٠ للكلية إبالغها العتمادها وفور اعتمادها يتم المختصة
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  :اإلعفاء من دراسة وامتحان بعض المقررات

  
  -: باآلتي  من قانون تنظيم الجامعات ١٧٠تقضى المادة 

  
يجوز أن يعفى الطالـب فـي مرحلـة البكـالوريوس أو الليـسانس              " 

ن أداء االمتحانـات فيهـا ،       من حضـور بعض المقررات الدراسية أو م      
وذلك فيما عدا مقــررات وامتحانـات الفرقـة النهائيـة ، إذا ثبـت أنـه                 
حضر مقررات تعادلهـا فـي آليـة جامعيـة أو معهـد علمـي معتـرف                 
بهما مـن الجامعـة ويكـون اإلعفـاء بقـرار مـن رئـيس الجامعـة بعـد                   
موافقة مجلس شئون التعليم والطـالب بنـاء علـى اقتـراح مجلـس              

 أو المعهد المختص بعد أخذ رأى مجلس القـسم أو مجـالس             الكلية
  ٠" األقسام المختصة 

             : -  
ـه       -١ ررا وأدى فيـ ه درس مق   يتقدم الطالب لقسم شئون الطالب بكليته بما يفيد أن

ا ا              د العلي ة أو المعاه ات الجامعي ـا   االمتحان بنجاح فى احدى الكلي لمعترف بهـــ
ـه           –من الجامعة    ذى درســــ رر ال المحتوى العلمى للمق ا ب  ويرفق الطالب بيان

  ٠معتمدا من الجهة التى درسه بها 
ة     -٢ ســام العلمي ى األق رض الموضوع عل ة بع الب بالكلي ئون الط سم ش وم ق   يق

   المقررات– الفرقة الدراسيـة المقيد بها –بيانات الطالب ( المختصة موضحا 
ـى          –     التى سبق له دراستها      وى العلمــ  جهة الدراسة والفرقة الدراسية والمحت

  )للمقرر الذى سبق دراسته ونتيجة االمتحان الذىأداه الطالب فى هذا المقرر 
   على األقسام العلمية بالكلية أن تقررمدى مطابقة المقررات السابق دراستها- ٣

  سيدرسها فى فرق أعلى عدى الفرقة النهائيـــة      بالفرقة المقيد بها الطالب أو 
   يعرض تقرير األقسام العلمية على مجلس الكلية وفى حالـــــة الموافقــــــة- ٥

        تخطـر االدارة العامة لشئون التعليم بالجامعــة برأى الكلية فى جواز اعفـاء 
  ٠      الطالب من دراسة مقرر معين فى فرقة معينة 

ولى اد- ٦ ـة    تت يم بالجامعـ شئون التعل ة ل االدارة العام ة ب ئون الدراس ارة ش
ة  ة الموافق يم والطالب وفى حال ى مجلس شئون التعل بعرض الموضوع عل

  ٠رئيس الجامعة / علـــــى االعفاء يعرض على السيد األستاذ الدآتور 
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أو  الدراسي  العام أثناء اما   – للطالب بمواقع العمل والخدمات      الميدانييتم التدريب    

ات             – الصيفية   اإلجازة لخال ة للكلي اللوائح الداخلي ا هو محدد ب ة   – آم نظم الكلي  وت
ة  ضوابط الخاص ا لل ة ووفق ة الداخلي ه الالئح صت علي ا ن وء م ى ض دريب ف الت

سيد    الصيفي لجنة التدريب  أقرتها والتيبالتدريب   دة من ال  بكليات الجامعة والمعتم
تاذ دآتوراألس يس/  ال ى رئ ـة ف سم ٣/٥/١٩٩٨ الجامعــ وم الق ة العلمي ويق  بالكلي

اقتراح  اآنب امج  أم دريب والبرن ي الت راف الزمن ي واألش از   ، العلم وم الجه ويق
اليين اإلداري شرفين الم اقتراح الم ة ب ين بالكلي ة – واإلداري د الكلي دد  عمي  ويح

   ٠ العام على التدريب آما يعتمد برنامج التدريب األشرافمسئولية 
  
 باإلدارة الميدانيتتم مراجعة برنامج التدريب      : مراجعة برنامج التدريب   

انون  إطار  للكلية وفى العامة  لشئون التعليم بالجامعة فى ضوء الالئحة الداخلية         ق
ذا فى           ة وآ ه التنفيذي ات والئحت دريب        طار  أتنظيم الجامع ة الت صيفي  محضر لجن  ال

ة ف    /  الدآتور األستاذ وافق عليها السيد     والتيبكليات الجامعة    ـ رئيس الجامع ى ـــــــ
  - :التاليعلى النحو  وذلك ٣/٥/١٩٩٨
  حيث توضح الالئحة الداخلية للكلية الطالب الذين يتم :   الالئحة الداخلية للكلية -     أ 

  ا تبين الوقت ـــــ آمإليه والتخصص الذين ينتمون والفرقة والشعبة           تدريبهم 
ام  عدد  – األسابيع عدد   "   للتدريب    ملالزا            ساعات   – األسبوع  فى  األي  عدد ال

  " التدريبية
سيد        -  ب ن ال د م دريب المعتم ة الت اع لجن ضر اجتم نص مح تاذ  ي دآتوراألس /  ال

  -: يليعلى ما  ٣/٥/١٩٩٨الجامعـــــــة فى  رئيس
دريس من أعضاء              -١ يصرف للسادة المشترآين فى التدريب الصيفي او للت

وم الواحد    ٦التدريس وغيرهم مكافأة بواقع    هيئة    ساعات نظرية عن الي
ع  صرف بواق ي وت ع  % ٣الفعل وز الجم ة وال يج وط الدرج ن اول مرب م

ات  دريس والتمرين أة ساعات الت دريب ومكاف أة الت ين مكاف ساعات " ب ال
 ٠% ٢٠٠" الزائدة عن النصاب

  
  
  

 

אא אא א
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ى مجموعات بحيث يخص        األعدادفيما يخص    -٢ سم الطالب ال ص عضو   يق
ة     سب المجموع ى ان تح الب عل شرة ط ل ع اون لك دريس او مع ة ت هيئ
ع الطالب بالمجموعات او                    د توزي ا عن عشرة بع التى ال يقل عدد طالبه

ا  " مجموعة " التى يقل عدد الطالب بها عن عشرة      األقسام يخصص له
   ٠آل ما يخصص للمجموعة الكاملة 

   ٠ طالب ٣٠يخصص أدارى او فني لكل  -٣
  ٠ االعتمادات المالية الالزمة لذلك يتم تدبير -٤
  

رض   د      اإلدارةتع ة بع ة العملي دريب والتربي ة الت يم خط شئون التعل ة ل  العام
سيد    ى ال ا عل تاذمراجعته دآتوراألس يم     /  ال شئون التعل ة ل يس الجامع ب رئ نائ

   ٠والطالب العتمادها 
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  إنشاء نظام االنتســـــــاب   ١٥/٨/١٩٩٢جامعات بجلسة قرر المجلس األعلى لل 
  ) التجارة – الحقوق –اآلداب (  الموجه بكليات 

  
 ٠يقتصر القبول على الحاصلين على الثانوية العامة في نفس العام 
  
 ٠يكون قبولهم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات 
  
 ٠ على تقدير جيد يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى منتظم بشرط حصوله 
  
 يتم إنشاء مراآز تسمى مراآز توجيه المنتسبين وتعتبر وحدة ذات طابـــــــــــع     

  ٠  خاص تقوم بتوفير الخدمة التعليمية للمنتسبين بمقابل مادي 
  
اريخ   ) ١٣٣٣( حدد القرار الوزاري رقم      ـي   ١٧/١٠/١٩٩٣بت ل المالـــــ  المقاب

ـه         للخدمة التعليمية التى تقدم ل     ســاب الموجـ ـام االنت لطالب المقبولين وفقـــا لنظـ
ـام         )  التجارة -  الحقوق    –اآلداب  (بكليات   ذا النظــ والكليات األخرى التي تطبق ه

      ٠ثالثمائة وخمسون جنيها سنويا) ٣٥٠(مبلــــــــغ 
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

א א מ



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  

 
ات ال   دى الكلي دين بإح الب المقي د الط ل قي واز نق ا ج د العلي ة أو المعاه جامعي

ام         ق نظ ي تطب ات الت دى الكلي ى إح الي إل يم الع راف وزارة التعل عة ألش الخاض
ذي             االنتساب الموجه وذلك بشرط الحصول على الحد األدنى لمجموع الدرجات ال

  ٠قبل بالكلية المراد نقل القيد اليها
  
هم إلى إحدى    جواز انتساب الطالب المفصولين الستنفاذ فرص الرسوب في آليات         

ى                     ك بشرط الحصول عل ساب الموجه وذل ام االنت الكليات األخرى التي تطبق نظ
  ٠الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد االنتساب إليها 

  
ساب الموجه                 ام االنت جواز نقل قيد الطالب المقيدين بالكليات الجامعية في ظل نظ

اظرة تطبق ذات ر من ات أخرى غي ى آلي ة إل ة أو بجامع ام في داخل الجامع  النظ
  -:بالشروط التاليةأخرى 
ة التي يرغب الطالب فى                  -  أ استيفاء الحد األدنى لمجموع الدرجات بالكلي

  ٠االنتساب إليها 
ع فى                  -  ب دارس التي تق حصوله على شهادة الثانوية العامة من إحدى  الم

  ٠النطاق الجغرافي للكلية التي يرغب الطالب االنتساب إليها  
  من أعـداد  % ٥ ال تتجاوز نسبه الطالب المنقول قيدهم من والى الكلية -        ج

  ٠            الطالب المقبولين بها بنظام االنتساب الموجه 
  

ى                ة إل ات الجامعي جواز نقل قيد الطالب المقيدين باالنتساب الموجه بإحدى الكلي
شرط    -الكليات والمعاهد األخرى آطالب منتظمين        ك ب ى الحد        وذل  حصولهم عل

   ٠األدنى للمجموع الذي قبل بالكلية أو المعهد المراد نقل القيد اليها
                            

   )١٠/١١/١٩٩٢المجلس األعلى للجامعات (
  
  
  
  
  

א א א
א מ א א   א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
 
دة على  توزيع موارد وحــــ٢٧/٧/١٩٩٨قرر المجلس األعلى للجامعات جلسة  

   :  الموجه كالتالياالنتساب 
 قتخصص للجامعة ويتم الصرف منها على الكليات التي ال يطبـــ% ٣٠ -١

بها نظام االنتساب الموجه وفقــــا للقـواعد التي يضعهـــا مجلس اإلدارة 
   ٠من هذه النسبة % ٢علـى اال تتجاوز نسبة المكافآت 

 الموجه وفقـا لعدد تخصص للكلية التي يطبق بها نظام االنتساب % ٤٥ -٢
الطالب الذين ينتسبون إليها ويتم توزيع هــذه النسبــة داخــل الكليــــــة 

  -:لما يلي  وفقا
ب        % ٦٠ – أ  ة والكت زة العلمي ل لألجه ى األق سبة عل ذه الن ن ه م

ى               ؤدى ال ال التي ت والمراجع واعمال الصيانة وغيرها من األعم
  ٠ية زيادة آفاءة العملية التعليمية بالكل

سبة   % ٤٠ –   ب   دريس واالمتحان           من هذه الن آت الت ر لمكاف ى األآث  عل
والتصحيح والكنترول ومكافآت القائمين بخدمات هؤالء الطالب          

  ٠وذلك وفقا للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الوحدة ‘ 
  لتقديم إعانات عينية او مباشرة لطالب االنتساب الموجه فـــــى  % ١٠ - ٣

  وجه الصرف المقررة بالنسبة للصندوق المرآزي للتكافــــــــــــل           ضوء ا
         االجتماعي لطالب الجامعات 

  ٠تخصص لدعم الكتاب الجامعى بالجامعة % ١٠ - ٤
  ٠خدمات طالبية% ٥  -٥

  
ـوم       ١٧/٢/١٩٩٧قرار مجلس االنتساب الموجه بتاريخ        سوية الرســـــ  فى شأن ت

ـى          الدراسية للطالب الذين     وا الـ سددوا الرسوم المقررة عليهم فى جامعاتهم وحول
صالح     ( آليات مناظرة وغير مناظرة من جامعات أخـرى آالتالي          سوية الرسوم ل ت

   ٠) الكلية المحول إليها اذا طلبت ملفاتهم قبل أول ديسمبر من العام الجامعي 
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א א א אא א
א א)٢٧٢(א א

  
 قيمة المكافأة  الفئة المستحقة
  )شعبة العلوم (الثالثون األوائل فى امتحان الثانوية العامة

  )شعبة آداب ( والعشرة األوائل فى الثانوية العامة 
/ تجارى /  صناعي (الخمس األوائل فى امتحان آل شهادة فنية 

   ) زراعي
  . فأآثر % ٨٠الحاصلون على الثانوية العامة بمجموع 

  الطالب الحاصلون على تقدير ممتاز فى امتحانات النقل 
  الطالب الحاصلون على جيد جدا ومن أوائل الثانوية العامة 

  فى الثانوية % ٨٠+الحاصلون على جيد جدا 
  الحاصلون على جيد جدا فقط 

اصل على جيد جدا وحاصل أصال على ثانوية عامة الطالب الح
  . معادلة 

  

  
  

   جنية ١٢٠
  
   جنية ٨٤
   جنية ١٢٠
   جنية ١٢٠
   جنية ٨٤
   جنية ٦٠
  جنية ٦٠

  
o         ا صل فيه ي يح سنــــة الت ـة لل سنة التاليـ ى ال صورا عل أة مق ـح المكاف ون من يك

ي ال يعق    ات الت سبة للكلي دير وبالن ى التق ب عل ا امتحادالطال نويا   فيه ل س ات نق ن
  ٠ المكافآت خالل المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل حيستمر من

  
o                    ى ة األول ين  الدفع ى دفعت ا عل تصرف مكافآت منح التفوق للطالب المستحقين له

  .  في يناير والدفعة الثانية في إبريل من آل عام بدال من دفعة واحدة 
                                                             

   )٨/٩/١٩٩٨مجلس شئون التعليم جلسة  ( 
  
  
  

  

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
د    ى عن داديراع ستحقين  إع شوف الم آت آ دم  لمكاف وق ع افة التف ستوى إض  الم

  ٠الخاص عند حساب المجموع الكلى للطالب 
  
ائج الطالب            إعدادهايراعى مراجعة آشوف المستحقين قبل        ى ضوء نت ة  عل  بالكلي

   ٠العامة بالنسبة للطالب المستجدين  نتائج الثانوية أو
  
سيد   دة من ال د آشوف المستحقين من اصل وصورتين معتم دآتوراألستاذتع /  ال

ل    ة وترس د الكلي إلدارةعمي ا      ل ات منحه ا  واثب يم لمراجعته شئون التعل ة ل  العام
   ٠للطالب المستحقين 

   
صرف   ال   سابية ب دة الح وم الوح آت أيتق ا مكاف الب م ع م    للط م تراج  اإلدارةن ل

   ٠العامة لشئون التعليم المرآزية وتختم بخاتم المراجعة  
  
م اى          إلىالطالب المحولين من آليات الجامعة        آت  خارج الجامعة ال تصرف له  مكاف

ة     مكافآت الجامعة تصرف لهم     إلىمن الجامعة والطالب المحولين         التفوق بالجامع
   ٠ المحولين منها  مكافأة لهم من الجهاتأيبعد التأآد من عدم صرف 

  
وا      التيالمبالغ    ى  تصرف للطالب وحول شئون          إل ة ل غ اإلدارة العام ات أخرى تبل  آلي

   ٠ صرفت للطالب التي بالمبالغ إليهاالتعليم وآذلك الكلية المحول 
  
  ٠ توفى بعد استحقاقها إذا ورثة الطالب إلىتصرف المكافأة دفعة واحدة  
  
ل   فيتحقين لمكافأة التفوق من النتائج يتم عمل إحصائية بعدد الطالب المس   ة آ  بداي

ر     موزعين طالب     دراسيعام   ة وف ة            قوطالب ة اإلجمالي  دراسية  مع إيضاح التكلف
ذه    لالمكافأة وترس  المطلوبة لمواجهة صرف هذه      ى  اإلحصائية  ه ة   اإلدارة إل  العام

 . لشئون التعليم 
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 )1(: -   
يم والطالب تحـت أشراف                يتولى نائب                  شئون التعل ة  ل  رئيس الجامع

د                 ات ومعاه ع آلي ات بجمي ام عـلى االمتحان رئيس الجامعة األشراف الع
ات فى              ٠الجامعة   ام لالمتحان رئيس الع  ويكون عميد الكلية او المعهد ال

نطاق الكلية او المعهد ويتولى تصريف أمور االمتحانات بالكليــــــــــــة         
ى      دأو المعه سياسة الت دود ال ى ح ا ف ـل به ير العم ى س راف عل واألش

وائح            ـين والل يرسمها مجلس الجامعة ومجلس الكلية وفقا الحكام القوان
  ٠والقرارات المعمول بها 

 )2(:
شكيل                        ال وت ع األعم يقوم مجلس الكلية بوضع جداول االمتحان وتوزي

ائ       تاللجان المختلفة وتحديد مسئوليا    اد نت ين واعتم  ج وواجبات الممتحن
ة    ى مجلس شئون        ويعرض موعد   ، االمتحانات فى الكلي ات عل االمتحان

  ٠التعليم والطالب لتحديده 

 )3(:   

  -:كما يلى يكون تشكيل لجان االمتحانات بكليات الجامعة                
  
  
  

 :      شكل ك اللج                ت رأس تل ة دراسية وي ل فرق ة لك ة تحت       لجن ين الكلي ان أم
شكيل              أشراف الرئيس العام  لالمتحـان  بالكلية أومن ينوب عنه ويكون ت
م                د أوال ث ة او المعه ـون الطالب بالكلي هــــذه اللجان من العاملين فى شئ

א א

א מ א
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ين  تعانة بالمدرس ن االس د و يمك ة او المعه املين بالكلي اقى الع ب
  إشراك اى عضو من والمعيدين فى هذه اللجان وال يجوز  المساعدين 

  
ـدد          سبة لعـ ة بالن ضاء اللجن دد أع داد ويح ان اإلع ة بلج ـارج الجامع خ

ان   دمين لالمتح الب  المتق ل      الط ضــــو  لك دل ع ة بمع ل فرق ن آ  ٥٠م
ى أال يق ب عل الف   لطال ين بخ ن اثن ة ع ة بالفرق ضاء اللجن دد أع  ع

    -: بما يليرئيسـهم وتختص هـذه اللجان 
دد          إعداد قوائم بأسما   -١ ء الطالب وأرقام الجلوس واعداد البيانات اإلحصائية بع

ادة                 ل م طلبة آل فرقة وآل قسم  وعدد الطالب الذين يتقدمون لالمتحان في آ
  ٠على حدة من واقع سجالت قيد الطالب ونتائج امتحانات األعوام السابقة 

يحي      -٢ م توض ل رس ا وعم ـات وتجهيزه د االمتحان ة لعق اآن الالزم د األم  تحدي
  ٠للجان االمتحان يعلن في مكان ظاهر  

ى لجان                -٣ سليمها إل آتابة أسماء الطالب وأرقام جلوسهم في آشوف الرصد وت
  ٠) الكنترول ( المراقبة العامة 

دء     -٤ ل ب ا قب ا وإعالنه دا العتماده ات تمهي د االمتحان داول ومواعي داد ج أع
  ٠االمتحانات بوقت مناسبا 

ا تحتاج   -٥ د م ة      الكليهتحدي ود حراس ين وجن اء وممرض ين وأطب ن مالحظ ة م
الغ  ات واب ة باالمتحان رى خاص ات أخ ه وأي احتياج دمات  معاون ال خ وعم
ل االمتحان          ه قب دبير االحتياجات المطلوي اإلدارة العامة لشئون التعلــيم بذلك لت

  ٠بوقت آاف 
ت       -٦ وس وتثبي ام الجل ان بأرق رين لالمتح الب الحاض ع الط شوف توقي داد آ إع

  ٠بطاقات أرقام الجلوس على مناضد االمتحان بعد مراجعتها 
ولهم  -٧ دم من الطالب عن عدم دخ ي تق ذار الت اذ اإلجراءات الخاصة باألع اتخ

  ٠" الكنترول " االمتحـان وتبليغها للجان المراقبة العامة 
  
  

       
ان وآي    ذه اللج ـة ه ولى رئاس ة ويت ة العام ان المراقب ة لج د الكلي شكل عمي ة ي ل الكلي

ل        لشئون التعليم والطالب ويجوز ان تشكل لجنة عامة  بالكلية او عدة لجان تختص آ
ل    رأس آ ى أن ي د  عل ة او المعه ستوى الكلي ى م سام عل ـرق واألق دى الف ـا  بإح منه

ـدم وجود أساتذة أو أساتذ                    ة ع  ةلجنة احد األساتذة  او األساتذة المساعدين وفى حال
ـذه اللجان من                مساعدين بعدد آاف يجـوزا    شكل هـ ة أحد المدرسين وت ن يرأس اللجن

ة        داد الكافي ود األع دم وج ة ع ى حال ة اوال وف ـدريس بالكلي ة الت ضاء هيئ سادة أع ال
ـ                       ة ان وجد ـ ـات األخرى  بالجامع ـن الكلي دريس م ة الت يجوز االستعانة بأعضاء هيئ

א א )א(א
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ئون     ى ش املين ف ين الع ن  ب ر م اون او اآث ـنة مع ل لجـ ين لك ة او ويع يم بالكلي التعل
   ٠المعهد اوال ثم باقى العاملين بالكليــة 

  

 :ويكون تشكيل هذه اللجان بالنسبة العداد الطالب بمعدل :  
  ٠ طالب علي األقل ٥٠  عضو لكل -          

  ٠ طالب ١٥٠  مساعد ادارى من العاملين بواقع مساعد لكل - 
دريس            وفى                             ة الت حالة عدم توافر العدد الكافى من السادة أعضاء هيئ

ة                   ات األخرى بالجامع دبين من الكلي ـن المنت ـد او م بالكلية او المعهـ
ة عن                    ل عدد أعضاء اللجن ة بحيث اال يق ة العام تشكل لجان المراقب
ا                 ة آم ل فرق ك لك ة وذل عضوين ومساعد إداري بخالف رئيس اللجن

ضمن وز ان يت ه ال يج ـارج  ان ن خـ ان اى عضو م ذه اللج شكيل ه  ت
  ٠الجامعة 

א א −:א
ام   -١ ة النظ تم لجن ادة وخ اتم اسم الم اريخ وخ اتم الت ة بخ تم أوراق اإلجاب خ

سليمها   وم وت ا بي رى يوم ام أخ ية واى أخت ة الدراس ة والفرق والمراقب
ا بي       وزيعهم يوم ادة ت وزيعهم واع د ت ين بع اآن  للمالحظ ى أم وم عل

  ٠االمتحانات 
ان      -٢ ذه اللج ضاء ه ستمر ألع د الم راقبين والتواج ين والم ع المالحظ توزي

ى سير              داخل لجان االمتحانات بعد توزيع المالحظين عليها واألشراف عل
  ٠ هاالمتحانات والتأآد من مباشرة المالحظين لعملهم على خير وج

ل موعد االمتح           -٣ ة قب ع ساعة     تسلم مظاريف آراسات اإلجاب ان المحدد برب
ذين سوف      الب ال ى الط ا عل ة بياناته ن مطابق ق م د التحق ل بع ى األق عل
دء              ل ب يؤدون االمتحان وتوزيعها على المالحظين داخل مقار االمتحان قب

  االمتحان
ا وضمان سريتها              -٤ تسلم مظاريف األسئلة واالطمئنان على سالمة أختامه

دول اال     ى ج ا عل ة بياناته ن مطابق د م ى   والتأآ ا عل ان وتوزيعه متح
  ٠المالحظين داخل مقار االمتحانات قبل بدء االمتحان مباشرة

د  -٥ ة بع ة العام ة المراقب ار لجن ى مق ة من المالحظين ف سلم أوراق اإلجاب ت
 ٠عدها ومطابقة عددها على آشوف الحضور التى يوقع عليها الطالب 

صححي -٦ د الم ع تزوي أول م صححين أوال ب ة للم سلم أوراق اإلجاب ن  ت
دريس              ة الت بتوجيهات مكتوبة سواء بالنسبة للمصححين من أعضاء هيئ

  ٠بالكلية او المنتدبين من خارج الكلية 
يراعى الحصول على توقيع المصححين عــلى تسلم أوراق اإلجابــــة فى  -٧

 سجالت تعد لهذا الغرض مبين فيها اسم المادة وعدد األوراق وتاريــــــخ 
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  لتقديري العادتها بعد التصحيــح واسمــــاء المصححين      التسليم والتاريخ ا
  ٠    للمادة علي أن  تعود األوراق مستوفاة التوقيع من جميع المصححين

  
  
  

والتى يعاد تشكيلها من أعضاء لجان    ) الكنترول( هى إحدى لجان المراقبة العامة         
دريس       ة الت ا   المراقبة العامة  بحـيث ال تضم سوى أعضاء هيئ ة أو الكلي  ت سواء بالكلي
دي امليناالخـرى ويحظر إشراك المدرسـين المساعدين أو المعي ات ن أو الع  فى عملي

  ٠الرصد 
ة الرصد عن عضوين                     ل عدد أعضاء لجن      ويراعى عند تشكيل هذه اللجان اال يق
ـ    وال  ـ صحائف االح ديرات الطالب ب ة وعضو لرصد تق يس اللجن ى  رئ باإلضافة ال

ور وصو           وتبدأ هذ  ا ف ة           له اللجان فى مباشرة  عمله ة من آراسات اإلجاب  أعداد آافي
وم                   ة الرصد وتق دأ عملي فى عدد من المواد بعد تصحيحها بحيث تسمح هذة اللجان بب

   -: لجان الرصد بما يلى 
حة        -١ داد الموض ى األع ا عل ة ومطابقته ات اإلجاب داد آراس صر أع ح

ع    ببطاقات تسليم آراسات اإلجابة للمصححين و     ع جمي التأآد من توقي
  ٠السادة المصححين علي آراسات اإلجابة 

ة  -٢ صحيح آاف داخل للتحقق من ت ة من ال ة آراسات اإلجاب تم مراجع ي
األسئلة بأجزائها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير مصححة يطلب          
رول الستكمال التصحيح                  ة الكنت ر لجن ى مق من المصحح الحضور ال

ـود رئيس          مع الحفاظ تماما على سري     ك بوج ة آراسة اإلجابة ويتم ذل
  ٠الكنترول المختص 

ا للتحقق               -٣ ة وخارجه يتم مراجعة الدرجة المدونة داخل آراسة اإلجاب
صحح   ن الم ب م ا طل تالف  فيه ود اخ ين وج إذا تب ا ف ن تطابقه م
تم  د الدرجة المستحقة للطالب وي رول لتحدي ر الكنت ى مق الحضور ال

  ٠ول المختص ذلك فى وجود رئيس لجنة الكنتر
د    -٤ اذا وج ب ف ا الطال ى حصل عليه درجات الت وع ال ة مجم تم مراجع ي

صحيحه دون الرجوع  ة  بت وم اللجن ع تق ة الجم ى عملي ادي ف أ م خط
رول     ة الكنت ة لجن م بمعرف صحيح ت ع توضيح ان الت صحح م ى الم ال

  ٠ويوقع رئيس الكنترول على الدرجة بعد تصويبها 
سنة اوال        استالم آراسات إجابة االمتحانات    -٥ ال ال  العملية وآشوف أعم

رية    ض س ل ف سام قب ن األق ة م شفوية او التطبيقي ات ال واالمتحان
دة من رئيس                ة وتكون الكشوف معتم ات التحريري آراسات االمتحان
راء اى   ال من األحوال إج اى ح سم المختص وال يجوز ب مجلس الق

א
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ال  تعديل على درجات االمتحانات العملية او الشفوية او  درجات أ            عم
  ٠السنة بعد تسليمها الى لجنة الرصد 

 
واد التى            -٦ إثبات األعذار الخاصة بالطالب واثبات تقديرات درجات الم

واد              سبق ان نجح فيها الطالب فى امتحانات سابقة ورصد درجات م
  ٠التخلف ومراجعة ذلك بدقه على نتائج االمتحانات السابقة  

  عذر الطالب الغائب بعذر يدون أمامه غائب ب-
ادة    - ة للم ة الدرج ي خان ب ف ذر يكت دون ع ب ب ب الغائ ـ( الطال ) غ

  جـ وال تجمع درجات المادة٠والتـــــــقدير ضـ
 الطالب الذي رصد ضده قرار تأديبي يكتب في خانة التقديـــــــــــر           -

  وال تجمع درجات المادة) محروم( 
ـواد        الطالب الباقون لإلعادة بقرقتهم و      -                   سبق نجاحهم فى بعض المــ

ال      ه فع صل علي بق ان ح ـذى  س دير ال ب التق ـب ( يكت اى ال تكت
  )عالمة ـــــ 

  -:  توحيد آشوف اظهار النتائج بالنسبة للطالب الراسبين آاالتى -                  
   طالب راسبون ولهم حق دخول الفصلين الدراسيين-                      أ   

   ٠ طالب راسبون ولهم حق دخول الفصل الدراسى االول فقط-             ب          
   طالب راسبون ولهم حق دخول الفصل الدراسى الثانى فقط -                     جـ  
   ٠  طالب مفصولون ولهم حق التقدم لالمتحان من الخارج -                     د  
فصولون نهائيا الستنفاذهم مرات الرسوب من الداخل         طالب م   -                     هـ

   ٠والخارج 
سب   -٧ ين ح ان الممتحن رره لج ا تق ات م ة واثب د الرأف ق قواع تطبي

ل    ام آ ات أم ة المالحظ ى خان دة ف ى ح ة عل ل حال ات آ وال واثب األح
  ٠طالب 

سب       -٨ اجحين ح دد الن ان وع دمين لالمتح الب المتق دد الط صاء ع إح
اقين لإلعادة         تقديراتهم العامة وعدد الم    تخلفين وعدد الراسبين والب

ان إحصائي عن نتيجة               م عمل بي ة ث  وتحويل األرقام الى نسب مئوي
ة               ات مالحظات اللجن ادة واثب ل م االمتحان العامة ونتائج االمتحان لك
ان او   ام االمتح يس ع ى رئ ات عل ذه المالحظ ائج وعرض ه علىالنت

ان     ائج االمتح ن نت ى اال تعل ه ويراع وب عن ن ين ا  م د اعتماده اال بع
ل        /رسميا من السيد األستاذ الدآتور     سنوات النق سبة ل عميد الكلية بالن

  ٠رئيس الجامعة بالنسبة للسنوات النهائية / والسيد األستاذ الدآتور
ار         -٩              شوف اظه د أو آ شوف الرص ي آ ديل ف راء أي تع دم أج اة ع  مراع

  ٠لتصحيح منعا باتا النتائج ويمنع الكشط أواستخدام المزيل أو ا
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ن             ١٠            دة م سخة معتم ة بن يم بالجامع شئون التعل ة ل وافي اإلدارة العام  ـ ت
 ٠النتيجة الرقمية لالمتحان فور إعالنها 

 
  
  
  

  
  :أعمال المالحظة والمراقبة 

  
ارج    ات والمدرسون خ اونيهم ومدرسي اللغ دريس ومع ة الت ولى أعضاء هيئ        يت

ا          ب نالهيئة العاملي  ة فم ة الثالث ة بالفئ املون بالكلي الكلية فى غير تخصصاتهم وآذلك الع
ة   داد الموجودة بالكلي ة األع ة عدم آفاي ى حال ات وف ال المالحظة باالمتحان ا أعم فوقه

   - :كما يلىألعمال المالحظة والمراقبة يندب العدد الالزم 
ة  ١ ارج الهيئ اونيهم والمدرسين خ دريس ومع ة الت ـ   أعضاء هيئ ات ـ ومدرسي اللغ

ك    ن ذل ا أمك رى آلم ات األخ ات    (  بالكلي ة امتحان ن حاج دة ع داد الزائ ن األع م
  ) آلياتهم 

ة من شاغلي                   ٢ شفياتها الجامعي دها ومست ا ومعاه ة وآلياته إدارة الجامع ــ  العاملين ب
الفئة الثالثة فما فوقهـا وفى حالة الضرورة القصوى يندب  العاملون من شاغلى      

   ٠عة الدرجة الراب
 
   -:ويكون تشكيل لجان المالحظة والمراقبة آما يلى  

  
)  ٢( طالب مع مراعاة اال يقل عددالمالحظين بالقاعة الواحدة عـن            ٣٠مالحظ لكل   *  

  ٠اثنين مهما آان عدد الطالب 
ـدبين من                  ١٥٠مراقب لكل   *   ة أو المنت دريس فقط بالكلي ة الت  طالب من أعضاء هيئ

دبين من                  الكليات األخرى أو من     ة أو المنت ام سواء من الكلي ادر الع املين بالك  الع
   ٠وحدات الجامعة بحيث ال تقل درجته عن درجة مدير عام 

  
   -:وعلى المالحظين والمراقبين مراعاة ما يلي    
  

دء                   -١ ل الموعد المحدد لب ا قب ين به ات المكلف التواجد فى مقار لجان االمتحان
ة         االمتحان بنصف ساعة على األقل لتس      لم أوراق اإلجابة من مراقب اللجن

  ٠وأي تعليمات أخري 
 ٠مساعدة الطالب فى تحديد أماآنهم فى قاعة االمتحانات  -٢

א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

ي أي    -٣ داه إل ه وال يتع زء المخصص ل ى الج ة ف ل مالحظ بالمالحظ وم آ يق
  ٠جزء آخر حتى نهاية الفترة المحددة لالمتحان 

 
و -٤ ن ان الطالب  ال يحمل د م م هواتف محمنالتأآ ة  معه ب أو آي ة أو آت ول

 أوراق أو أية أجهزة أخري 
د             -٥ ائق بع ات بعشرة دق توزيع آراسات اإلجابة على الطالب قبل بدء االمتحان

ة            ا  )الكارنيهات ( التأآد من سالمتها مع سحب بطاقات طالب اللجن وأعادته
  ٠إليهم فى نهاية االمتحان بعد تسلم آراسات اإلجابة منهم 

ن  -٦ ئلة م تالم أوراق األس ادة  اس ان واع دء االمتح د ب ا عن ب وتوزيعه المراق
  ٠الفائض منها الى المراقب مباشرة 

ى     -٧ التأآد من شخصية الطالب ورقم جلوسه ومطابقة اسمه ورقم جلوسه عل
ا   ات بم ك البيان ب تل ع بجان ة والتوقي ة اإلجاب ي آراس ة عل ات المكتوب البيان

  ٠يفيد مراجعتها
 ٠وتحرير االستمارات الخاصة به معاونة مراقب اللجنة  فى حصر الغياب  -٨
ى         -٩ ع تحاش الب م ين الط الم ب ة أو الك ش أو المحاول ع الغ ى من ل عل العم

ار      ا وأخط ف به ة المكل دوء باللجن اة اله الب ومراع ع الط اك م االحتك
ام   دوء ت ى ه صرف ف ه والت ة في ة غش أو محاول د ضبط حال المراقب عن

 ٠وبالطريقة القانونية 
ى أي          مراعاة عدم قراءة أورا    -١٠ ق األسئلة للطالب أو االجتهاد فى تفسير معن

  ٠آلمة أو جمله للطالب 
ه وعمل                  -١١ ة الخاصة ب ة اإلجاب سليم ورق الحصول على توقيع الطالب عند ت

ى              ه عل ات الطالب مدون الكشوف المحددة لذلك وبعد التأآد من وجود بيان
  ٠ظهرها 

وس    -١٢ ام الجل ا ألرق صاعديا وفق ه ت ة  مرتب سليم أوراق اإلجاب ة  ت ى نهاي  ف
د أن                    ات الطالب بع ذلك آشوف توقيع رول وآ ى مسئول الكنت االمتحان  إل

  ٠يوقع عليها 
وفير من يحل                 -١٣ عدم مغادرة اللجنة الخاصة به إال بأذن من المراقب وبعد ت

  ٠محله 
ين          -١٤ ة ب ة طبي اج لرعاي ية تحت ة مرض ة حال ن أي ة ع ب اللجن الغ مراق إب

 الطالب 
ة أو الجامع      يجوز ندب أحد العاملين بالكادر     -١٥ ه للطالب      ة العام بالكلي   للكتاب

صابي  اء والم ؤهالت    ناألآف ى م لين عل ن الحاص ون م شترط أن يك  وي
ر من              اوب اآث متوسطة مع مراعاة طبيعة الدراسة فى آل آلية ويفضل تن

ان    رة االمتح الل فت ب خ ة للطال ظ للكتاب ة  ٠مالح صحح اإلجاب ى أن ت  عل
  ٠أنها ممالة من آفيف أو مصاب بواسطة لجنة خاصة مع إعالم اللجنة ب
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ة التي               ات الطالبي يتولى محامين الشئون القانونية بالكليات والجامعة إجراء التحقيق
تتعلق بالمخالفات التاديبيه  أثناء سير االمتحانات تحت أشراف رئيس عام االمتحان          

ة واذا زاد            ة الموجود بالكلي شئون القانوني  عدد الطالب   ويقوم بهذه المهمة عضو ال
ـب    ي طال ن ألف ة ع دين بالكلي ب٢٠٠٠(المقي شئون   )  طال ن ال ر م ضو آخ دب ع ين

القانونية بالجامعة للمساعدة فى أعمال لجنة التحقيقات واالستشارات القانونية التى   
ة                     ذه اللجن دب له رار الن ات ويصدر ق اء سير االمتحان ة أثن تتعلق بالمخالفات التأديبي

دآت   تاذ ال سيد األس ن ال د     / ور م الب  بع يم والط شئون التعل ة ل يس الجامع ب رئ نائ
  ٠العرض من إدارة االمتحانات باإلدارة العامة لشئون التعليم 

   أعمال الخدمات المعاونة 
  

ل    ◊ ل لك صص عام ان   ١٠٠يخ د االمتح ان وإذا  عق ؤدى االمتح ب ي ة طال  مائ
 ٠بقاعات يخصص عامـل  لكل قاعة مهما آان عدد الطالب 

  ٠باعة  و آهربائي ونجار لكل آلية يخصص عامل ط ◊
ة أوال وفى                     ◊ ال الكلي ات من عم ة باالمتحان ة والمهني دبير الخدمات المعاون يتم ت

ال               دب أي من العم ة وال يجوز ن دب من إدارة الجامع تم الن حالة عدم آفايتهـم ي
   ٠من خارج الجامعة 

     
  

  ويضاعــف العـــدد إذا   يخصص طبيب وممرض وتومرجى لمقر آل امتحــــان ◊
   ٠ طالب ٥٠٠    زاد عدد طالب لجنة االمتحان عن 

  ٠يخصص لكل آلية صيدلي وطبيب أسنان  ◊
  يتم تدبير احتياجات الكليـــــــات مـن العاملين باإلدارة الطبية بالجامعـــــة وفى  ◊

  ــة التابعــة      حالــة عدم آفايتهم يمكن االستعانة بالعاملين بالمستشفيات الجامعي
  نائب رئيس الجامعــة /    للجامعـة ويصدر قرار ندبهم من السيد األستاذ الدآتور 

     لشئون التعليــم والطالب بعــــد العرض من إدارة االمتحانات باإلدارة العامــــة 
  ٠   لشئون التعليم 

א א א
א א
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ة ال    ن الحراس ات م ات الكلي دبير احتياج تم ت باط      ي ن ض ات م ة لالمتحان الزم

تم       وجنود الحرس الجامعي  والعاملين باألمن بالجامعة وفى حالة عدم آفايتهم ي
دبير               ة األمن  بالمحافظة ويكون ت شرطة من مديري ود ال االستعانة بضباط وجن

  - :كما يليالحراسة لكل آلية بالنسبة لعدد الطالب 
ارس   -١ رطي   ( يخصص ح ابط أو ش ساعد أو صف ض ل )م ب ٥٠٠لك  طال

   ٠وذلك لحراسة أماآن االمتحان 
 )  ساعات٨حارس آل (  حارس لمقار آل آنترول بمعدل فردآل وردية ٣ -٢
  ٠  ضابط لإلشراف على حراسة أماآن االمتحان ١ -٣
  ضابط لالشراف على خدمة الكنترول١ -٤
  وحدة إطفاء مجهزة لتأمين لجان االمتحان١ -٥

 
   خارج الحرس الجامعي إال بعد استيفاء قـــوة            وال يجوز االستعانة بقوات من

         الحرس الجامعي وفى حالة االستعانة بقوات من الخارج تتم معاملتهم علـــــــــى 
         أساس األيام الفعلية وبحد أقصى الدفعات المحددة لكل دور من أدوار االمتحانات 

   
        
  ٠ طالب يؤدون االمتحان العملي بالمعمل١٠٠اعد فني لكليخصص عضو أو مس       

  
  
  

                     
شفــــــــى     ة او مست ر الكلي ى مق ان خاصة للطالب المرضى ف ان امتح د لج وز عق يج
اء        ريض بن ب الم ة الطال ا لحال ة وفق ة للجامع ة  التابع شفيات الجامعي الطلبـةاوالمست

ة          علـى تقرير من االدارة الطبية بالج      د الكلي ة عمي امعة أو المستشفي الجامعي وبموافق
ـة   / او من ينوب عنه باالمتحانات واعتماد السيد االستاذ الدآتور      نائب  رئيس الجامعـــ

تاذ     سيد االس ة ال ين بموافق ان خاصة للمعتقل د لج ن عق يم والطالب ويمك شئون التعل ل
بناء علــــى عــــــــرض من     نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب       / الدآتــــــور

ازيق              / السيداألستاذ الدآتور  ة او بسجن الزق داخل الجامع ك ب عميد الكلية المختص وذل
ين اعضاء                العمومى فقـط وتتكون اللجنة الخاصة من عضوين على االقل احدهما من ب
ى      ا ف ول به د المعم ى ذات  المواعي ى ف ـة وتنته ان الخاص دأ اللج ـس وتب ة التدري هيئ

   ٠تحانات االم

א א
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ادة           -١ يعين مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أحد أساتذة الم
ائم    ع الق تراك م ري باالش ان التحري وعات االمتح ع موض ولى وض ليت
اره مجلس         شترك فى وضعها من يخت بتدريسها ويجوز عند االقتضاء أن ي

   ٠الكلية لهذا الغرض 
ن على األقل يختارهما مجلس      تشكل لجنة االمتحان فى آل مقرر من عضوي        -٢

ن      ان م در اإلمك ا بق تم اخيارهم سم المختص وي ب الق ى طل اء عل ة بن الكلي
د       ار اح تعجال اختي ة االس ى حال د ف ة وللعمي دريس بالكلي ة الت ضاء هيئ أع

ادة         ص الم وال ن ع االح ى جمي ى ف ى ان يراع ة عل ضاء اللجن ن ٨٢أع  م
  ٠هائيه الالئحة التنفيذية بالنسبة المتحانات الفرق الن

ل        -٣ تكتب ورقة االسئلة علي الكمبيوتر بطريقة واضحه علي أن يوضع أمام آ
 ٠سؤال الدرجة الخاصة به 

ة أو   -٤ د الكلي ى عمي ه من واضعيه ال ا علي ان موقع ئلة االمتح سلم اصل أس ي
ع واضع األسئلة                      ه توقي م الغلق وعلي ه داخل مظروف محك وب عن مــن ين

 بأسبوع على األقل ويراعى أن يتضمن         نضمــــانا للسرية قبل عقد االمتحا    
ـل  ة ووضوح مث ه بدق ى تكشف عن ات الت ـل أسئلة االمتحان البيان اصـــــــ

شعبة ان وجدت       –الفرقــــــــــــة  الدراسية     ـان      – ال اريخ االمتحـــ  اسم   – ت
ـادة  ان   –المــــ ـدد لالمتح زمن  المحـ وب   – ال ئلة المطل ـدد األس  عـــ

ا ـة عليه ـه – اإلجابــــ اطبون بـــ ـالب  المخ يهم (  الطـــــ مستجدون  أو عل
  ٠) مـواد تخلف أو آليهما 

  رئيس لجنــــــة المراقبة العامــة ف يكون فتح مظاريف األسئلة تحت إشرا -٥
           للفرقـة بحضور من قام بوضعها فى اليوم المحدد لعقـــــد االمتحان وفـــــى             

  ـة  تعذر ذلك يجوز طبع األسئلة فى موعد سابق تحت مسئولية من قــام         حالـ
          بوضعها ويتم تسليمهـا للعميـــد أو من ينـــوب عنــه فى غضون األسبـــوع 
         السابــــق على موعــــد بدء االمتحــان ويتعين على المسئــــول عن الطبـــع 

  ٠راءات التى تضمن سرية هذا  العمل   اإلجة       أن يتخذ آافـــــ
  بأي حال من األحوال لغير المختصين بدخول قاعة طبع أو نســـخ   حال يسم -٦

   مع ضمان آل السرية لهذا العمل وفى حالة طبع أوراق األسئلة ٠          االمتحان 
   آتابة             فــى  نفس يوم االمتحان ال يجوز أن يغادر العاملون الذين شارآوا فى

            أو نسخ أو تصوير أوراق األسئلة قاعة الطبع قبل مضى ساعة على األقــل 
            من بدء االمتحان وبعد أن يتم التحفظ على أصول األسئلة الخطية والنسخية 

  ٠          وآـــذا أوراق األسئلة التالفة والزائدة 

א
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مكافأة تصحيح أوراق االمتحانات التحريري والعملى بنسبة ما صححه          تقدر      

   -: اآلتية  على األسس األوراقالممتحن فى آل من هذه 
م         -١ ستة رق اريخ    ) ٣٧١( وافق مجلس الجامعة بجل ى   ٢٠٠٧/ ٣/ ٢٦بت  عل

صحيح       اة ت الى لمكاف صرف الم د ال د قواع ة أوراقتوحي ات إجاب  االمتحان
ة ا  التحريري ادةطبق ة  ) ٢٨٧( للم ن الالئح هم يم   التنفيذي انون تنظ  لق

 :  التالية  األوضاعالجامعات وذلك وفقا للشروط و
  . يتم تقدير المكافاة بنسبة ماصححه الممتحن فى هذه االوارق :     اوال 
  امتحانات النقل واالمتحانات النهائية لدرجة الليسانس او البكالوريوس     :   ثانيا 

  هاتين الدرجتين وامتحانات الدراسات العليا تكون مكافاة              ومعادلة 
  .           التصحيح بشانها بمائة قرش عن الورقة الواحدة  

  متحن الواحد    ماذا آان عدد االوراق اقل من مائة ورقة تكون مكافاة ال:   ثالثا 
   وذلك بما اليقل عدد –         مائة جنية حتى ولو آانت ورقة واحده 

  .          المصححين عن اثنين واليزيد عن اربعه 
  عند حساب مكافاة تصحيح      بامتحان ماده ينتهييحسب المقرر الذى : رابعا 

          اوراق االمتحان التحريرى 
  من الالئحة التنفيذية بشرط عدم تجاوز     ) ٢٨٧( االلتزام بنص المادة : خامسا 

  ح التى يحصل عليها الممتحن الواحد فى دور           جملة مكافاة التصحي
   جنية على مستوى الجامعة وبحد اقصى   ١٥٠٠          االمتحان الواحد عن 

  .            ثالثة االف جنية فى العام المالى الواحد 
      من قواعد تصحيح ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢تظل البنود  : سادسا 

      ٣٦١ان الصادره بقرار مجلس الجامعة بالجلسه رقم اوراق االمتح           
   ٣٠/٥/٢٠٠٦ بتاريخ ٤٥٤ والقرار التنفيذى رقم ٢٣/٥/٢٠٠٦فى            
  . سارية دون تعديل            

  على جميع الكليات توفيق اوضاعها بشأن نظم االمتحان بما يتفق مع : سابعا 
      االمتحانات التحريرية  اوراق هذه القواعد بخصوص مكافاة تصحيح         
  وذلك بصرف النظر عن تاريخ اجراء هذه االمتحانات وفقا للوائح          
  .الداخلية          

   
  
  
امتحانات القبول ومعادلة الشهادة الثانوية تقدر مكافأة التصحيح للورقـــــة  -٢

 المادة  جنيها فى ٣٠ قرش بشرط أال تقل جملة المكافأة عن٦٠التحريرية 
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ا   -٣ نص لوائحه ى ت ات الت صحيح أوراق  بالكلي ى  ت ار العمل ضى االختب إذا اقت
ل         ٣٠على ذلك قدرت المكافأة على أساس           شرط أال تق ة وب ل ورق  قرش لك

ذه     ين ه ع ب وز الجم ادة ويج ل م ى آ ا ف شرون جنيه أة عن ع ة المكاف جمل
  ٠المكافأة ومكافأة تصحيح االمتحانات التحريرية 

أة ع  -٤ نح مكاف ات    تم ى امتحان دم ف ى تق االت الت وث والمق ص البح ن فح
ا                 ى عشرون جنيه الدراسات العليا بواقع جنيهين لكل بحث أو مقال بحد أدن
ة               بشرط أن يكون البحث او المقال مقررا مستقبال وذلك وفقا لالئحة الداخلي

 ٠بكل آلية 
رق  -٥ ادة المشروع للف ى م ا عل ى تنص لوائحه ات الت ون بالكلي نح الممتحن م

ل فحصه ال ى مقاب ل مشروع ف درها خمسة جنيهات عن آ أة ق ة مكاف نهائي
  ٠ومناقشته شفويا وذلك وفقا لالئحة الداخلية لكل آلية 

ة          -٦ ة لمرحل ة أو عملي ات تحريري ت االمتحان واء آان وال س ع األح ى جمي ف
أة       الليسانس أو البكالوريوس والدراسات العليا التزيد جملة مايصرف آمكاف

ة    ١٥٠٠ن عن للتصحيح لكل ممتح  ى مستوى الجامع   جنيه فى آل دور عل
  ٠) دورين( وال تصرف أيضا إال مرتين فقط 

  بالنسبة المتحانات البكالوريوس والليسانس يشترك أعضاء هيئة التدريس   -٧
      آل فى مادته فى تصحيح أوراق االمتحان على أال  يقل عدد المصححين عن 

   ٠د عن أربعة ألي مادة    اثنين فى الورقة الواحدة وال يزي
    يكون تداول آراسات اإلجابـــــة بين المصححين عن طريـــــــــق الكنترول    -٨         

               المختص وتحت رقابة رئيس  الكنترول ومسئوليته ويتـــــــــم التداول فـــى 
  تضمن ترتيبا         ضوء البيان الذى يعده آل قسم من أقســام الكليــــة والم

          للمصححين فى   آل مادة مــع ايضــاح عناوينهم وآيفية االتصال بهـم    
         ويتولـــى رئيس الكنترول  بالتعاون مع أستاذ المـــادة أو رئيس القسـم  
         المختص متابعـة عمليـــــة التداول بين المشترآين فى التصحيح والعمل 

  ه خالل مدة ال تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ عقـد االمتحان        على إنجاز
    ينقل المصحــح الدرجــة التى وضعها فى المكـــان المخصص لها بغالف -٩

       آراسة اإلجابة ويوقـــع عليها وعلى المصحــح األخير جمع الدرجــــــات 
  وال يجــوز تعديل        التى حصل عليهــا الطالب وتفقيطها والتوقيع على ذلك 

       الدرجة التى تم تقديرها وآتابتها إال فى حالـة وقوع خطأ مادى ويجب أن 
  ٠     يكون التعديل فىهذه الحالة بتوقيع واضح من المصحح الذى أجراه 

  

    
  :د الجامعة         يتم العمل بالقواعد العامة التالية للجلسات الشفهية بكليات ومعاه
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ا                -١ ا امتحان شفهى وفق يطبق نظام الجلسات الشفهية على المواد المحدد له
دة إال فى                  واد الممت ات شفهية للم للوائح الداخلية لكل آلية وال تعقد امتحان
ة                    ررات ألي تخصصات مختلف ة المق تم تجزئ ا ال ي ام الدراسى آم نهاية الع

  الئحة الداخلية بالكليـة فى االمتحانات الشفهية إال إذا وجد نص صريح بال
شفهى              -٢ فى حالة الكليات التى لم تحدد الئحتها عدد أعضاء لجنة االمتحان ال

ن        د ع ضاء وال تزي ن األع ة م ن ثالث شفهية م ات ال ان االمتحان شكل لج ت
  ٠أربعة أعضاء للجلسة الواحدة بالكلية بمعدل جلسة لكل خمسة طالب

 جلسة فـــى الفصل ١٥٠س الحد األقصى للجلسات لكل عضو هيئـــة تدري -٣
الدراسى الواحـد لمرحلتى البكالوريوس والليسانس والدراســـــــات العليا 

  ٠)  دآتوراه – ماجستير –دبلوم ( 
د   -٤ شفهية أح ات ال سات االمتحان دمات بجل ال اإلدارة والخ ى أعم ضم إل ي

معاونى أعضاء هيئة التدريس أو موظف أو عامل لكل جلسة امتحان بحد              
 .  جلسات لكل عضو ١٠أقصى 

و -٥ ى    زال يج شفوية إال ف ات ال ى االمتحان دريس ف ة ت ضو هيئ شارك ع  أن ي
 . المقررات التى تقع فى تخصصه 

ن  دال يزي -٦ شفوية ع سات ال دبين للجل دد المنت ـلى   % ٢٥ ع دد الكـ ن الع م
ادة الواحدة          ٦للجلسات الشفوية وبحد أقصى       أعضاء هيئة تدريس فى الم

د أقصى  سة للع١٥وبح ا إذا  جل د أم دب بالفصل الدراسى الواح ضو المنت
  جلسة ٥٠ عن دآان المنتدب للتدريس وحضور الجلسات الشفوية فال يزي

أة إال                    إذا عقد اآثر من امتحان شفوى فى المقرر الدراسى الواحد اليجوز صرف مكاف
 . على امتحان واحد فقط فى الفصل الدراسى الواحد 

ة العداد         يجب على إدارة شئون الطالب بال      -٧ سام العلمي كلية التنسيق مع األق
اة          ين ومواف جداول االمتحانات الشفهية وتوزيع الطالب على لجان الممتحن
إدارة االمتحانات باإلدارة العامة لشئون التعليم بصورة من تشكيل وتوزيع          

 ٠لجان الممتحنين باالمتحانات الشفوية 
   من الالئحــــــة ٢٩٠لنص المادة  ــ  تصرف مكافأة الجلسات الشفوية طبقا ٩      

  ٠            التنفيذية لقانون تنظــيم الجامعات 
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 )4(   
    :قواعد صرف مكافأة االمتحانات بالجامعة        

ات    أة االمتحان صى لمكاف د األق ـة    ٤١٠      الح ضاء هيئـــ ع أع ر جمي وم ويعتب  ي
ش     ة م ـن بالجامع اونيهم والعامليـ دريس ومع واء    الت ات س ال االمتحان ى أعم ارآين ف

ع      تم توزي ة وي ـات آامل أة امتحانـ م مكاف صرف له ر وت ر مباش ـر أو غي ق مباشـ بطري
   -: يوم آما يلى ٤١٠صرف المكافأة 

 :  ٠ مكافأة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة   
 ٠ شهريا للجميع  يوم١٥   يوم  تصرف على مدار العام بواقع ١٨٠

     يوم تخصص لصندوق التكافل االجتماعى  يتم توزيعها على دورين  ١٣٠        
  بواقع    

     يوم بالفصل الدراسى األول٦٥             
     يوم بالفصل الدراسى الثانى٦٥             

شفيات الجامع        سبة لمست ا بالن ة  أم يم بالجامع سم التعل سبة لق ذا بالن ة       ه ة وآلي
ـات         ـى الكليــ ة عن باقــــ ات المختلف الطــب وبعض معاهد الجامعة ذات طبيعة االمتحان

   ٠يتم السداد مرة واحدة )  معهد الدراسات اآلسيوية–معهد حضارات الشرق االدنى ( 
 يوم تصرف بعد االنتهاء من أعمال االمتحانات للفصلين الدراسيين ١٠٠     
  :      كما يلى

   يوم للفصل الدراسى األول٤٠            
   يوم للفصل الدراسى الثانى٤٠            
   يوم المتحانات الدور الثانى ٢٠            

      وذلك لكل أعضاء هيئة التدريـس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة أمـــــــــا بالنسبة   
   الشرق األدنــــى ومعهد     للمستشفيات الجامعية وآلية الطـب ومعهد حضـــــــارات

   ٠الدراسات اآلسيوية يتم الصرف وفقا للنظام المتبع لكل منهم 
  

    :  مكافأة الحرس الجامعى ومندوبى التجنيد والفئات الغير مطبـق عليها شروط  
   - :كما يلى           صندوق التكافل االجتماعى بالجامعة يتم توزيع صرف المكافأة 

   يوم شهريا وفقا للنظــام المتبع ١٥ يوم تصرف على مدار العام بواقع ١٨٠         
  ٠                 بالجامعة 

    يوم للفصل الدراسى االول ١٠٥         
   يوم للفصل الدراسى الثانى١٠٥         
      يوم المتحانات الدور الثانى٢٠         



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

 :   ف ضابط بإدارة التربيـــة العسكريـة مكافأة االمتحانات لضباط وجنود وص  
   -: يلىاكم             بالجامعة 

   يوم شهريا وفقا للنظــــام      ١٥  يوم تصرف على مدار العـــــــــام بواقع ١٨٠          
   ٠                  المتبع  بالجامعة 

     يوم للفصل الدراسى األول ١٠٠          
   للفصل الدراسى الثانى   يوم١٣٠          

 )5(   
  :    أحكام عامة لالمتحانات وصرف مكافأتها 

 من اســـــاس المرتب    % ٣ يوم بواقع ٤١٠الحد االقصى لمكافأة االمتحانات  -١
  ٠         الشهرى عن آل يوم 

   يتم صرف مكافأة  االمتحانات عن سنة مالية تبدأ فى أول يوليو وحتى نهايــة   -٢
   ٠ يونيه من العام التالى      
ة      -٣ ة بالموازن ات دائم ى درج ة عل املين بالجامع ات للع أة االمتحان صرف مكاف ت

ا   ة  أو الجامع ى بالجامع ل فعل ام عم ضى ع ن أم رى تلم دة ٠ األخ دخل الم وت
ل أو                      د النق ى بع ام الفعل د حساب الع ار عن الموسمية أو مدة االنتداب فى االعتب

ة بال ة دائم ى درج ين عل دمات  التعي ال الخ ام عم ك الع ستثنى من ذل ة وي موازن
  ٠المعاونة والسائقين والمعينين على درجات مهنية 

يهم               ة والمطبق عل ؤقتين بالجامع املين الم آما تصرف مكافاة االمتحانات للع
م      ٢٠٠٦لسنة   ) ١٠(الكتاب الدورى رقم     سنة   ) ٢٣(  والكتاب الدورى رق ل

   .١٢/٢٠٠٧ /٢٥فى  شئون العاملين ةلقرار لجن وفقا ٢٠٠٦
  )٢٠٠٨/ ٢ / ٢٦ مجلس الجامعه جلسة   (                                                     

داته  -٤ ة ووح ات الجامع املين بكلي ات للع أة االمتحان صرف مكاف ن ات ة م  المختلف
ة من                    شفيات الجامعي املين بالمست أة الع ا تصرف مكاف يم آم سم التعل ميزانية ق

 ٠المستشفياتميزانية قسم 
ود               -٥ تصرف مكافأة الحرس الجامعى والمنتدبين للجان الحراسة من ضباط وجن

وزارة الداخلية من ميزانية الحرس الجامعى المخصصة بالموازنة وفى حدود            
  ٠االعتمادات المالية المخصصة

ة   -٦ ات بالجامع أة االمتحان صرف مكاف ادر الخاص ( ت ام –الك ادر الع ب )  الك عق
ات اء امتحان أة  انته ه المكاف رر في ى المق صل الدراس سبة ٠ الف ا بالن  أم

ات       ائج امتحان الن نت ب إع م عق صرف له رول فت ال الكنت ى أعم شارآين ف للم
 ٠الفصل الدراسى المقرر فيه المكافأة 

ى          -٧ لين عل ذلك الحاص ل وآ سبب العم صابين ب ات للم أة االمتحان صرف مكاف ت
 ٠إجازات مرضية مزمنة
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 وحدة ألخرى بالجامعة أي مساس بمستحقاته من   اليترتب على نقل العامل من  -٨
   ٠ إليها     مكافأة االمتحانات ويتم صرف باقى مستحقاتـــه من الوحــدة المنقول 

       إال إذا آانت قد انتهت من الصرف فيتم الصرف له من الوحـدة المنقول منها  
  د األقصى لمكافأة        وعلى الوحدتين فى جميع األحوال مراعاة عدم تجاوز الحـــ

   ٠     االمتحانات 
  تصرف مكافأة االمتحانات آاملـــة للسادة أعضـــاء هيئة التدريس والعاملين   -٩

       الغير مشترآين فى صندوق التكافل بالجامعة  لعــدم انطباق شروط االشتراك 
 ٠     عليهم دون خصم األقساط المخصصة لحساب صندوق التكافل بالجامعة 

   ال تصرف أي مكافأة للسادة األساتذة غير المتفرغين سوى ما نص عليـــه -١٠
  على أن يكلفوا )  يوم مكافأة عن الفصل الدراسى الواحد ٣٠(        قرار تعيينهـم

  ٠       بقرارمن عميد الكلية بأعمال االمتحانات 
  -: ال تصرف مكافأة  االمتحانات للفئات اآلتية -١١

  لمجندون والمستبقون والمنتدبون من الجامعة للعمل بجهات أخـــــــرى   ا-          أ
  ٠              خارج الجامعة 

  ٠ المعارين خارج الجامعة -          ب
  ٠ القائمون بإجازات خاصة بدون مرتب -          جـ
   ٠ الموفدون فى مهمات علمية لدولة أجنبية لمدة اآثر من شهر -            د

   ٠ أعضاء البعثات الداخلية والخارجية -       هـ    
   ٠ فيما عدا المنتدبون من الجامعات االخرى المنتدبون للعمل بالجامعة-           و 

   يوم من مكافأة االمتحـانات وذلك  ١٥ تخصم اإلجازات المرضية والزائدة عن -١٢     
  لفة بحصر اإلجــــــازات المرضيـــة             بعد قيام أقسام اإلجازات بالوحدات المخت

   وابالغها ألقسام االستحقاقات لخصمها مــــن   ٣٠/٦ وحـتى ١/٧            بالفترة من 
  ) الفصل الدراسـى الثانى (             مكافأة االمتحانات دور يونيو 

   آادر –خاص آادر (   العمل باالمتحانات تكليف لكل فئات العاملين بالجامعــة -١٣     
   بكلياتهــــا ووحداتها وإداراتها ومستشفياتها وحدة ةوتعتبر الجامع)              عـــــام

               واحدة بحيث ال يجــوز ألي من العاملين بالجامعة  بالكادر الخاص أو الكادر 
  ة يكلف بها اال                      العام التخلف عن االشتراك في أعمـــال االمتحانات بأي آليـــ

               بعــذر يقبلــه رئيس الجامعــــة أو من ينــــوب عنـــه أو عميد الكليـــة آــل 
   .اختصاصه            في دائرة 

     اليجوز على اإلطالق قبول اعتذارات أي عضو من أعضاء هيئة التدريس  -١٤
  المكلفين بها إال فى األحوال التى يرى             ومعاونيهم عن االشتراك فى اللجان 

          فيها عميد الكلية غير ذلك وفى حالة تخلف أحد السادة المكلفين باللجان عن   
          االشتراك تحدد األيام التى انقطع فيها ويخصم ما يقابلها بقرار مـــن عميد 

  )    إعــداد –آنترول ( ها         الكلية بناء على مذآرة من رئيس اللجنة المكلف ب
  ٠        وفى حالة رفض العضو االشتراك يحرم من مكافأة االمتحانات  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

     –المالحظة ( ــ يكلف العاملين بإدارة الجامعة ووحداتها ألعمال االمتحانـــــات ١٥    
   من قوة العمل باإلدارة بالتناوب بكل فصل دراسى% ٥٠فى حدود )           المراقبة 

  نائب رئيس الجامعة فـى /            ويمكن زيادة النسبة بموافقة السيد األستاذ الدآتور
             حالة حاجة االمتحانات ويتم التكليف عن طريــق إدارة االمتحانـــــات باإلدارة 

  ــس نائب رئيــ/            العامة لشئون التعليم بعد اعتماده من السيد األستاذ الدآتـــور
   ٠           الجامعة لشئون التعليم والطالب 

  ــ يحرم من مكافأة االمتحانات آل من يمتنع عن القيام باألعمال المتعلقـــــــــــة  ١٦    
  من العاملين بالكادر الخاص (           باالمتحانات التى يكلـف بها أو ينتدب للقيام بها 

  / آان بغير عذر يقبله عميد الكلية أو السيد الستاذالدآتورإذا )            أو الكادر العام 
   ٠           نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب  

  ــ آل من يخل بواجبات االمتحانات أو يتقاعس عن العمل المسند اليه مـــــــــن    ١٧
  تحانات المقـــررة         أعمال االمتحانات يلغى ندبه فورا ويحـــــرم من مكافأة االم

  ٠       للدور المكلف بها 
  النظام والمراقبة والمالحظـــة  " ــ اليجوز على اإلطالق االنتداب للعمـل بلجان ١٨

 "من خارج الجامعة    " 
  ــ تخطر اإلدارة العامة لشئـــون التعليــــم بالجامعـــة بتشكيل لجـــان أعمـــــال ١٩

 ٠كليات للمراجعة        االمتحانات بال
    فى شأن صرف مكافــآت  ٢٩٠ ،٢٨٨ ، ٢٨٧ــ تطبق األحكام الواردة بالمادة ٢٠

         التصحيح وجلسات الشفوى وذلك فى ضوء القواعد الموضوعة من مجلــس 
  ٠       الجامعة 

  ــ فى حالة احتياج الكلية ألعضاء هيئة التدريس من الكليات األخرى بالجامعـة ٢١
     للمشارآة فى أعمال الكنترول يتم إخطار اإلدارة العامة لشئون التعليـــــــــــم     

 ٠قبل االمتحان بوقت آاف لتدبير احتياجاتها ) إدارة االمتحانات       ( 
  ــ وعلى الكليات التى بها فائض من السادة أعضاء هيئة التدريس عن أعمال   ٢٢

  إلدارة العامة لشئون التعليم بالجامعـــــــــــة  قبل     إخطار ا-      االمتحانات بهـــا 
  وحتى ،       االمتحانات بوقت آـاف بأسمائهم لالستعانة بهم فى الكليات األخـــرى

  رئيس الجامعة قبل بدايــة /       يتسنى اعتماد تكليفهم من السيد األستاذ الدآتور
  ٠      االمتحان 

   هيئة التدريس االشتراك فى أعمال امتحانــــات بغير    ال يجوز للسادة أعضاء-٢٣
  رئيس الجامعة قبل بداية أعمـال  /       آلياتهم دون موافقة السيد األستاذ الدآتور

 ٠      االمتحانات حيث ال يتم صـرف أي مكافآت عن أعمال تلك االمتحانات 
   الجامعـــــة فيما رئيس الجامعة سلطة مجلس/  يفوض السيد األستاذ الدآتور-٢٤

        يتعلق بتحديد وصرف مكافأة أعمال الكنترول ألعضاء هيئة التدريـــــــــــس  
        المنتدبين للعمل بالكليات األخرى والمعتمد ندبهم من سيادته قبل بدايـــــــــة 

   يوم عن الفصل الدراسي الواحد وبحد أقصى ٥٠      االمتحان  وذلك بحد أقصى 
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                                               ٠    دورين وال تدخل ضمن الحد األقصى المقرر بالقواعد   
   االمتحانـات التحريرية ةــ يمنع عضو هيئة التدريس أن يشترك فى وضع أسئل٢٥

        أو االشتراك فـى االمتحانات العملية أو الشفهية أو اإلآلينيكية أو لجـان النظام  
        والمراقبة والرصد للفرقة إذا آان بين المتقدمين لالمتحان بهذه الفرقة أحــــد 

   األعلــــى فـى س      أقاربه حتى الدرجــــة الرابعـــــة وذلك وفقـــا لقـــــرارالمجل
      ٠ ٢٧/٢/١٩٩٣                
  أعمـــال امتحانات الفــــرق  ــ يمتنع على العاملين بالكـــادر العـام االشتراك فى ٢٦

  ٠      التى  يكون لهم أقارب بها حتى الدرجة الرابعة 
  معاونى أعضاء هيئة    ( ــ اليجوز االستعانة بالمعيدين و المدرسين المساعدين ٢٧

  فـى أعمال لجان الكنترول ويقتصراشتراآهم على اإلعداد واعمـال  )       التدريس
   ٠الحظة ووفقا لما تراه الكلية مناسبا       المراقبة  والم

  ــ يتم مراجعة االستمارات الخاصة بالمنتدبين العمال الكنترول فى غير آلياتهم  ٢٨
        والمنصوص عليهم بالقواعد عاليه باإلدارة العامــــــــــــة لشئون التعليـــــــم  

  ٠آثر من آلية وذلك منعا لتكـرار الصرف بأ) إدارة االمتحانات      ( 
  الجهــــــــة  المنوط ) إدارة االمتحانات ( ــ تعتبر اإلدارة العامة لشئون التعليم ٢٩

  ٠      بالكليات مخاطبتها لتدبير احتياجات االمتحانات التى تحتاجها الكلية 

 )6: (  
ـــد اعتبــار مــن العــام الجامعـــى            يعمــل بهــذه القواعــ

اد مجلــس الجامعـة لهـا ويلغـى         وبعد اعتمـ  ٢٠٠٦/٢٠٠٧
   ٠آل نص يخالف ذلك 

      
  )٣٠/٥/٢٠٠٦-٢٣مجلس الجامعة  (                                                                            
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اريخ تخرج                      دة عام من ت ة الطالب لم اوراق اجاب اظ ب ى االحتف  الطالب    الموافقة عل

  . بجميع آليات ومعاهد الجامعة 
   )٢٦/٦/٢٠٠٧مجلس الجامعة (                                                             
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بتاريـــــخ  ) ٣١٠( قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم      
ــى  ٢٩/٤/٢٠٠٢ ــدة إلـ ــد ٧/٥/٢٠٠٢ والممتـ  القواعـ

نظام الرأفة والتيسير في آليات الجامعـة       الموحدة ل 
  :ومعاهدها آالتالي 

  
1-     

ادة          ا لنص الم صاصاتها طبق من   ) ٧١(                      تشكل لجان الممتحنين وتمارس اخت
ائج       ةالالئح ى نت ة ف صفة عام ر ب ات وتنظ يم الجامع انون تنظ ة لق  التنفيذي

ساق مع      المقررات ولها أن ترفع نتيجة بع      واد بهدف المسايرة واالت ض الم
  .نتائج باقي مقررات الفرقة 

2 -      
    -:      تراعى مجالس الكليات في تقرير الرأفة ما يلى 

انى         -٢/١/١           ة الفصل الدراسي الث قواعد الرأفة ورفع الدرجات فى نهاي
  .لنتيجة الفصلين معا 

ق تع -٢/١/٢            دون تطبي ى ب ا ه ى االول آم صل الدراس ة الف ن نتيج ل
  .قواعد الرأفة 

ا دامت درجات       -٢/١/٣            واد م تطبق قواعد الرأفة على اى عدد من الم
  الرأفة فى حدود النسبة المقررة 

ررات       -٢/١/٤            ف ومق ررات التخل ى مق ة عل د الرأف ق قواع تطب
ا الطال د به سنةالدراسية المقي ام ال نفس الع ى ان ، ب ل عل

  .تطبق القواعد بالصورة االصلح للطالب 
ة -٢/١/٥            سبة درجات الرأف ات % ٣ ن وع النهاي ر من مجم ى األآث عل

صى    د اق ة بح واد الفرق ة م ى لكاف ة % ١٠العظم ن النهاي م
ة و  ات العملي ى الكلي د ف رر الواح ى للمق ى % ١٥العظم ف

  . من المقررات الكليات النظرية موزعة على اى عدد

א א
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  : طبقا لما يلى يستفيد الطالب من تطبيق قواعد الرأفة سنويا  -٢/١/٦          
  . من الرسوب الى النقل للفرقة األعلى بمواد أو بدون مواد -                        أ
  . من النقل بمقررات تخلف الى النجاح آامال او بمادة -                        ب

  . لتخفيف مواد الرسوب على الطالب -                 ج       
   يستفيد الطالب من الدرجات الباقية من الرأفة او من لم  -                        د

  .                           يستفيد بها الضافتها للمواد وبالتالى المجموع التراآمى 
  .لى تقدير ضعيف جدا                            وال يسرى ذلك ع

    تضاعف درجات الرأفة فى حالة الطالب المعرضين للفصل   -٢/١/٧                   
  .لتفادى فصلهم دون التقيد بالدرجة الحاصل عليها الطالب                           

      يضع مجلس الكلية او المعهد القواعد الخاصة للرأفة لدور  -٢/١/٨                
  .سبتمبر بما يتفق وظروف آل آلية ولوائحها                         

  تطبق قواعد الرأفة بما ال يتعارض مع نصوص خاصه قد    -٢/١/٩                
  .توجد فى لوائح بعض الكليات والمعاهد                         

3-     
ة   -٣/١                صف الدرج ر ن ى     يجب رق عل ع الف واد لجمي ع الم ى جمي  ف

شوف      صحيحـــة بك ة ال د الدرج ة وترص ة االجاب آراس
  .الكنترول شيت 

  يبدء تطبيق قواعد الرأفة على المقررات االقرب الى النجاح  -٣/٢               
ة           -٣/٣                 تعلن نتيجة السنة النهائية باالسلوب الذى درجت عليه الكلي

د  ث التق ن حي درجات م ة  ، يرات وال ة العام ن النتيج وتعل
  .للتخرج بالتقدير العام والمجموع الكلى التراآمى 

ات   -٣/٤                الس الكلي ولى مج صاصه  –تت ى اخت ل ف ع – آ  وض
ة  ى ضوء طبيع ذه القواعد الموحدة ف ة له ضوابط التنفيذي ال

  .وظروف آل آلية 
ين  -٣/٥               صل ب ى الف د عل ق  التاآي ين تطبي ان وب ة االمتح ال لجن اعم

   .هذه القواعد الموحدة
ام الجامعى           -٣/٦                ٢٠٠١/٢٠٠٢يعمل بهذه القواعد اعتبارا من الع

  .وتلغى آافة القواعد السابقة 
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 ه ــــرئيس جامعة الزقازيق بصفت/ ور ـــــاذ الدآتـــــ األستتم التعاقد بين 
 ) طرف أول                    ( ةـــــــــــــرئيس الجامع    
   )طرف ثان  ( ــن                  شرآة مصر للتأمي    و
  على وثيقة التأمين على طالب الجامعة ضد الحوادث     

   - : يليوتم االتفاق بها على ما

    
انى ضد ا                   دى الطرف الث أمين ل ل الطرف األول الت ى يقب وادث الت لح

اة   ا وف نجم عنه ازيق وي ة الزق ات جامع ات آلي ـة وطالب ع لطلبـ ـد تق قـ
ـا أو     ستديما آلي ـزا م ـا عج ز أى  منهمـ ة أو عج ب أو الطالب الطال

ـام         ـة العــــــــ دأ ببداي ـى تب ـدة الت اء المـ ـك أثن ا وذل ي جزئي  الدراس
  ٠مباشرة التالي  الدراسيــدء العــام ـ قبل بـوتنتهي

    
     اتــوالطالب يؤدى الطرف األول للطرف الثانى قسطا ثابتا عن الطلبة                
  -:األساس اآلتي  المقيدين بالكليات وذلك على             
   ام ــعن آل طالب أو طالبة فى الع) مائتان وخمسون مليما (مليم٢٥٠                
  ٠احد خالل شهر ونصف من بدء التأمين الدراسى  الو                

    
ؤدى               ب  اي ن الطال أمين ع غ الت انى مبل رف الث ى أولط ة عل  الطالب

ـاة     ) ألف جنيه مصرى ( جنية  ١٠٠٠أساس   ـة الوف ـى حالـ ـك ف وذل
   ٠ فـى حالـة العجــز الكلـى المستديم الناتج عن حادث  أوبحـادث 

   
ويض                   أمين أو التع غ الت رف االول مبل انى للط رف الث ؤدى الط ي

اريخ   ا من ت سة عشر يوم سابق خالل خم د  ال ا للبن المستحق وفق
       -:تقديم المستندات اآلتية 

  

א א א א
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ة من محضر ـــــورة رسميـــــتقرير معتمد من عميد الكلية مرفقا به ص -١

  ٠ ةأو النيابالشرطة 
   ٠ فى حالة الوفاة أو العجز الشرعيبيب  تقرير الط-٢     
    داد ـ آليات الجامعة يثبت به سإحدى يفيد ان الطالب أو الطالبة فى إقرار -٣           

     لم يكن الطالب قد سدد الرسم فإذا وتاريخه اإليصالم التأمين ورقم ــرس                
  ٠ خصم الرسم من التعويض المستحق له                

  الشرعي اإلعالم  -٤        

    
التى     حق الرجوع على الطرف األول بجميع المطالبات  الثانييكون للطرف                     

ان من                         اء بي ر صحيحة أو إخف ات غي ديم بيان ه نتيجة تق ا ل د أداه يكون ق
   ٠ تؤثر فى هذا التأمين التيالبيانات 

   
     اح فإنهــا تــوزع سنويــا ـــــــ إذا أسفرت عملية التأمين هذه عن أرب                 

  للطرف  ) سبعين فى المائة% (٧٠الطرفين المتعاقدين بنسبة  بيــن                  
               األول ،٣٠% (ثالثين فى المائه ) للطرف الثانى وذلك  بعد خصم اآلتي:  

ة   %(١٠ -١ الي  من ) عشرة فى المائ  الرسوم آمصاريف     إجم
   ٠  الثاني للطرف إدارية

   ٠التعويضات المدفوعة والتعويضات تحت التسوية  -٢

    
  ـون ــــــ فى تطبيق أحكام العقد أن تحصيل الرســوم يكعليهمن المتفق              

ادة    وفقا الحكــام ال   الجامعـة من جميع طلبة وطالبات      إجباريا                  من   ٢٧١م
  ٠ تنظيـم الجامعات لقانـون التنفيذيـة  الالئحـة

     
  ه ــــ بما فيه عطلتآخر دراسي هذا العقد تلقائيا آل سنة لمدة عام يتجدد             

   ام ــــــل بدء العــــ الطرف اآلخر قبالطرفيند ــــ إال إذا أخطر أحالصيفية             
ه فى ع     عليه على األقل بخطاب موصى      بشهرين لدراسي             ا دم ــــــ  برغبت

    ٠التجديد 
  
  
  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  
  
  
  

  
ام يخضع  أديبي الطالب للنظ ين ٠ الت ة وتب دد  الالئح ام وتح ذا النظ ة ه  التنفيذي

 ٠العقوبات التأديبية 
  
س  ب لمجل ات    تأدي ع العقوب ع جمي الب توقي ة الط ة  التأديبي رئيس الجامع  ، ول

د الكلي  اتذةة ولعمي ذه   ولألس ع بعض ه ساعدين توقي ات الم دود  العقوب ى الح  ف
 ٠ الالئحة التنفيذية فيالمبينة لكل منهم 

  
صدر  رار ي ى مجلس ةاحال ق ب الطالب ال اء  التأدي ن تلق ة م يس الجامع ن رئ  م

 ٠نفسه أو بناء على طلب العميد 
 
   :التاليالوجه  الطالب على تأديب مجلس يشكل 

  اــــــــرئيس يتبعه الطالب            الذيمعهد  الكلية أو العميد     
  ٠ المعهد المختص أو الكلية وآيل     
  ٠ المعهد المختص أو أعضاء مجلس الكلية أقدم     

  
و  ن زال يج ي الطع س   ف ن مجل صادر م رار ال ب الق الب تأدي ق إال الط  بطري

دم من الطالب        آتابي بطلب ويرفع االستئناف      فاالستئنا ة    رئيس  إلي  يق الجامع
ذا الطلب   إبالغ  بالقرار ، وعليه   إبالغه تاريخ خمسة عشر يوما من      لخال ى  ه  إل

 ٠ اعشر يوم خالل خمسة األعلىمجلس التأديب 
   :التاليالوجه  على األعلى التأديب مجلس ويشكل    

  رئيســـــــا              رئيس الجامعة المختص           نائب    
   ٠ بها األساتذة أحدأو  آلية الحقوق عميد    

  ٠ الطالب يتبعه الذي من الكلية أو المعهد     أستاذ
  ٠ الجامعة قرار من رئيس األعضاء األساتذة باختيار ويصدر

  
  
  

א
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 قـرارات  الحكـم بوقـف تنفيـذ        زال يجو  األحوال جميع   وفى
 قبـل   األعلـى  التأديـب مجلس تأديـب الطـالب أو مجلـس         

   ٠الفصل فى الموضوع 
    )الجامعات تنظيم من قانون ١٨٤ – ١٨٠ منالمواد(                                           

  
الب  م    الط رخص له سبون والم دون والمنت ة المقي ارج   بتأدي ن الخ ان م  االمتح

 ٠ التأديبيوالمستمعون خاضعون للنظام 
  ) من الالئحة التنفيذية ١٢٣مادة ( 

  
ل      يعتبر   القوانين  إخالل  مخالفة تأديبية آ د الجامعي      ب وائح والتقالي ة ـــــــــ  والل

   - :األخص وعلى
   ٠ المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية األعمال – ١    
دروس             تعطيل  - ٢      الدراسة أو التحريض عليه او االمتناع المدبر عن حضور ال

ال  والمحاضرات ة    واألعم ة       التي  األخرى  الجامعي وائح بالمواظب  تقضى الل
   ٠عليها 

سلوك داخل               يتنافى فعل   آل  - ٣     سير وال  مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن ال
   ٠ خارجها أوالجامعة 

ل  - ٤     الل آ ام إخ ان أو      بنظ ى امتح ل غش ف ه وآ الزم ل دوء ال ان أو اله امتح
  ٠شروع فيه 

  ٠ أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها واألجهزة للمنشآت أتالف آل  - ٥    
رخيص سابق                 آل  - ٦     دون ت ا ب ة أو االشتراك فيه  تنظيم للجمعيات داخل الجامع

   ٠ الجامعية المختصة السلطاتمن 
ع  - ٧     شرات أو توزي دار الن ع  إص ات أو جم ورة بالكلي ة ص ائط بأي د ح  جرائ

   ٠ سابق من السلطات الجامعية المختصة ترخيصتوقيعات بدون 
ة للنظام           المباني داخل   االعتصام  - ٨     الجامعية أو االشتراك فى مظاهرات مخالف

   ٠ أو اآلداب العام
  ) من الالئحة التنفيذية ١٢٤مادة                     ( 

  
بس  فيه طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا       آل   يخرجه  ويضبط فى حالة تل

ة  ه من لجن وب عن د أو من ين انالعمي ـول االمتح ـن دخ رم م ا ويح ى ناالمتح  ف
اق با  يب ب راس ر الطال واد ويعتب ى الم ـان ف ذا االمتح واد ه ع م ال  جمي ى ويح  ال

 ٠مجلس التأديب 
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 االمتحــان بقــرار مــن فيبطــل األخــرى األحــوال فــي أمــا
 ويترتـب عليـه بطـالن       الكليـة ــــلس   مجلس التأديـب أو مجـ    

 آـشف  آانـت قـد منحـت للطالـب قــبل            إذا العلميـة    الدرجة
   ٠الغش 

  )ئحة التنفيذية  من الال١٢٥مادة  ( 

   -: التأديبية هى العقوبات 
  ٠ ابة أو آتشفاه التنبيه – ١    
   اإلنذار – ٢    
   الحرمان من بعض الخدمات الطالبية – ٣    
  التجاوز شهرا من حضور دروس أحد المقررات لمدة الحرمان – ٤    
   الفصل من الكلية لمدة التجاوز شهرا -٥    
   مقرر أو أآثر فىمتحان  الحرمان من اال- ٦    
   مقرر أو أآثر فى الغاء امتحان الطالب - ٧    
   فصال دراسيا التجاوز الفصل من الكلية لمدة – ٨    
   فصل دراسى واحد أو اآثر فى الحرمان من االمتحان – ٩    
   الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسى - ١٠ 
صل - ١١     ائي الف ة وي النه ن الجامع رار   م غ ق صلبل ات  الف ى الجامع رى ال  األخ

ى     دم ال د او التق ب للقي دم صالحية الطال ه ع ب علي اتويترت ى االمتحان  ف
   ٠جامعات جمهورية مصر العربية 

    ة ويجب ـــ داخل الكليالتأديبية القرار الصادر بالعقوبة بإعالن األمر ويجوز   
   ٠ الى ولى أمر الطالب ات القرار   إبالغ

 فى ملف    الشفوي التنبيه   عدا التأديبيةالقرارات الصادرة بالعقوبات     وتحفظ   
   ٠الطالب 

رار ولمجلس    ى الق د النظر ف ة أن يعي صادر الجامع ائي بالفصل ال د النه  بع
   ٠ من تاريخ صدور القرار األقلمضى ثالث سنوات على 

  )من الالئحة التنفيذية ١٢٦مادة ( 
  

  - :هى المختصة بتوقيع العقوبات الهيئات 
  
م    :  المساعدون واألساتذة األساتذة – ١     ع وله ات    توقي ع  العقوب ى   األرب األول

دروس      اء ال الب أثن ن الط ع م ا يق سابقة عم ادة ال ى الم ة ف المبين
   ٠والمحاضرات واألنشطة الجامعية المختلفة 
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ة     – ٢ ات    :  عميد الكلي ع العقوب ه توقي اني و ل ى  الثم ة  األول ادة   المبين  فى الم
ه أو            حالة حدوث اضطراب     وفى،  بقة  السا سبب عن ام يت ات أو إخالل بالنظ

ام الدراسة أ دم انتظ ه ع ع ويخشى من ة توقي د الكلي ون لعمي ان يك  االمتح
ادة  فى  المبينةجميع العقوبات   ى أن يعرض    الم سابقة ، عل  خالل  األمر  ال

   اذا آانت العقوبة التأديب من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس أسبوعين
ائيلفصل با ة النه يس الجامع ى رئ ة ، وعل سبة من الجامع ى بالن ر ال  غي

  ٠ أو تعديلها إلغائهاذلك من العقوبات ، وذلك للنظر فى تأييد العقوبة أو 
  
ة  توقيع جميع العقوبات     ولـه -: رئيس الجامعة    – ٣    سابقة       المبين ادة ال  فى الم

ة   دا العقوب رةع ة   األخي د الكلي ذ رأى عمي د اخ ك بع ـه  ، وذل ع ول  أن يمن
وم                    ة حتى الي ة الجامع ى مجلس التأديب من دخول أمكن الطالب المحال ال

  ٠ لمحاآمته المحدد
  ٠ وله توقيع جميع العقوبات - :التأديب مجلس –٤

  ) من الالئحة التنفيذية ١٢٧مادة   ( 
  

ـادة ــــــ الخامس وما بعده من الــمالبند عقوبة من العقوبات الواردة فى التوقع 
 فإذا إليه أقواله فيما هو منسوب وسماع ليةاال بعد التحقيق مع الطالب آ ) ١٢٦(

 سماع أقواله ويتولى التحقيق فىلم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه 
   ٠من ينتدبه عميد الكلية 

ون عضوا فى ــ أن يكالطالب يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع وال
   ٠مجلس التأديب 

  ) من الالئحة التنفيذية ١٢٨مادة ( 
  

ادة        بتوقيع التى تصدر من الهيئات المختصة       القرارات  ا للم ة وفق  العقوبات التأديبي
  ٠تكون نهائية  ) ١٢٧( 
 الصادر غيابيا من مجلس التأديب وذلك فى          القرار ذلك تجوز المعارضة فى      ومع 

رار حضوريا      أو ولى أمره ،      الطالب إلى إعالنه من تاريخ    أسبوعخالل   ويعتبر الق
ى شخص            ره وتخلف الطالب      الطالب اذا آان طلب الحضور قد أعلن ال ى أم  أو ول

   ٠عن الحضور بغير عذر مقبول 
ة                    ويجوز ى رئيس الجامع رار مجلس التأديب بطلب يقدمه ال  للطالب التظلم من ق
اريخ      خالل ا من ت ة     إبالغه  خمسه عشر يوم القرار ، ويعرض رئيس الجامع ا   ب م
   ٠ على مجلس الجامعة للنظر فيها تظلمات من إليه ميقد

                   
  )  من الالئحة التنفيذية ١٢٩ مادة ( 

  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  

  
  
  
  

   :  النهائية متضمنةالفرقة إحصائيات اجماليه لطالب عمل 
ب ماس د-الطال م الوال سية - اس وع – الجن يالد – الن اريخ الم ـالد محل – ت  المي

ع وذلك من    ا            واق يالد التي التحق به ع           – شهادة الم ه من واق ذا محل االقام  وآ
  ملفه

    

   -:نموذج رقم واحد امتحانات للفرقه النهائية) ٢(  عددتحرير 
يالده   ويراجع(  بكتابته بنفسه أمام الموظف المختص    الطالب يقوم  على شهادة م

الملف  داهمايرسل ) ب إلدارة إح ر  ل ى اآلخ ة ويبق يم بالجامع شئون التعل ة ل  العام
  ٠ دور على حده آل نتيجة ظهور  وذلك بعد–بالكلية 

  

 المجموع جميع الفرق الدراسية وآذلك في  صحائف األحوال للطالبمراجعه 
  ٠التراآمي 

  
 : ضمنة متهائيةالن استمارة بيانات أساسيه لطالب الفرق عمل 
 المعلومات   مرآز الطالب آامال وشعبته وتاريخ ومحل الميالد وإرسالها الي          اسم     

  ٠والتوثيق بالجامعة 
  

  البيـان اإلحـصائي    وكذلك إعالن النتيجة يتم إرسال نسخه منها        بعد 
 : تراكميا متضمنامرتب

ات الخريج      والمجموعالتقدير العام   والشعبة  و االسم  ـى  –  التراآمي وبيان  الـــــــ
ة         االدارة يم بالجامع شئون التعل ذلك  – العامة ل ى       وآ ة إل   إرسال النتيجة التراآمي
  ٠ المعلومات والتوثيق بالجامعة آل دور على حده مرآز

  
          

  
  
  
  

:אאמ
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ل   النهائيـة  الفرقـة  ملفات الطالب الناجحين من      استالم   ى حده      آ  دور عل
سليمها     وفرزها  ومراجعتها ع               يجللخر  والقيام بت ديم إخالء طرف من جمي د تق  بع

  ٠ الكليهأقسام
  

 من   والتوثيق  المعلومات مرآز   تتم مراجعه كشف البيانات المرسل من      
   ٠ التراآمية النتيجةواقع شهادات الميالد وآذلك 

  
   : الدورين متضمنةلخريجي بيانات إحصائية  أعداد 
م  ا وع  الس اريخ  والن يالد وت ل م يالد ومح سيه الم ه  والجن ل االقام ذلك مح وآ

ى  اال دارة جيني الخرأدارهوإرسالها إل ةب يم بالجامع شئون التعل ة ل ذلك - العام  وآ
  ٠ على الكلية األوائل العشرين العشرة األوائل على آل قسم وآذا

  
ل          من المستخرجةمراجعه الشهادات المؤقتة    ز المعلومات والتوثيق قب  مرآ

   ٠ جيني للخرتسليمها
  

 العربية باللغة لسنوات الدراسة تقديراتت مؤقتة وشهادات  بعمل شهاداالقيام 
   ٠ على الكمبيوتر اإلنجليزية ةواللغ

  
  : الى كل منوإرسالها إحصائيات اجماليه  أعداد 

ة       ات    المجلس  –القوى العامل ى للجامع از المرآزي         — األعل سم اإلحصاء بالجه  ق
  ٠للمحاسبات 

  
ـع   متضمنة بر  أعداد سـجالت للخـريجين دوري مايـــو وسـبتم            جميـ

   ٠البيانــات الخاصة بالخريجين
  

  ٠للخريجين األصلية بالشهادات  خاصة سجالت منفصلة عمل 
  

د اعتماده   األصـلية  الـشهادات القيام باسـتالم      سيد األستاذ    ا من    ــــــ  بع ال
 ٠رئيس الجامعة ومراجعتها وتسليمها للخرجين / الدآتور
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ة من     بالكل جيني موظف قسم الخر   يقوم  ية بأعداد بيان إحصائي لخريجي الكلي
ذي ي  ) ١( شهادة الميالد لكل خريج مع استيفاء نموذج          واقع ة ف بمعركتب   وال

  ٠ ويعتمد من الكلية ويراجعالطالب  
  

سخه                   بعد  ة ترسل ن د الكلي سانس من عمي الوريوس آو اللي  اعتماد نتيجة البك
ا من       مع النتيجة اإلحصائية   التعليم العامة لشئون    لإلدارة  للمراجعة واعتماده
اد       الجامعةمجلس   ة باالعتم اإلدارة           - وابالغ الكلي سم الخريجين ب ولى ق م يت ث

ان  ه البي صائيمراجع م  اإلح وذج رق ى النم ى  ) ١(  عل ة عل ه النتيج ومراجع
ان  صحائف الدراسية والبي د اإلحصائيال ة وبع ع الكلي ات م صحيح الخالف  وت

نح الدرجة العل رار م ة ق تم آتاب ك ي ة ذل دير النجاح لخريجمي ا لتق ة وفق  الكلي
  ٠رئيس الجامعة  / السيد األستاذ الدآتورواعتماده من 

  
  ٠ واألصلية بالكليات ؤقتهملا للشهادات بسداد رسم البراءة خريجين اليقوم 

  
ة موظفي قسم ال          يتم  ة    خريجين  استخراج الشهادات المؤقتة بمعرف  من  بالكلي

ات   ز المعلوم قمرآ تم والتوثي م ي ا ث رمراجعته سليمها للخ د يجين وت  بع
ذلك              ة وآ اتم الكلي ا بخ ة وختمه سليم توقيعها من عميد الكلي  الخريج  أوراق ت

ة العامة وصور        شهادةله مع االحتفاظ بصوره من        ة ميالده واستمارة الثانوي
  ٠  لهةشخصي

  
ان         باإلدارة جينيالخر إدارة تبلغ  يم بالبي شئون التعل  شامل    اإلحصائي  العامة ل

اتبيا ع  ن ن واق ريجين م هادات الخ ة  ش ة الرقمي ن النتيج سخه م يالدهم ون  م
  ٠  اإلدارةبصحائفوالتقديرية للمراجعة وتسجيل نتائج الخريجين 

  
تم  صائي  ي ان اإلح ه البي صحائف مراجع م   وال وذج رق ع نم ائج م  ) ١(  والنت

ة       أعداد يتم   المراجعة بالجامعة وبعد    جينيبقسم الخر   قرار منح الدرجة العلمي
  ٠  العتماده من رئيس الجامعةتوطئةوفقا لتقدير النجاح والترتيب األبجدي 

  
  

אאאאא



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

وم  سم الخريق سم التحريجيني ق سليم ق ة بت ان اإلحصائي ر أ بالجامع صل البي
ة    ن الكلي وارد م دال ور بع ه وص ن  ة مراجعت رار م ة   حق ة العلمي د الدرج  بع

 .  اعتماده 
  

ان  من واقع    األصلية ينجي خطاط قسم التحرير بتحرير شهادات الخر      يقوم    البي
  ٠ الدرجة العلمية منح الوارد من الكلية وقرار اإلحصائي

  
  ـ:  من ة مكونة من لجنالخطاط مراجعه الشهادات المحررة بواسطة يتم 
   رئيسا                     جيني إدارة التحرير والخرمديرـ ١     
  عضوا                                  قسم التحريررئيس ـ ٢     
            عضوا                                 قسم التحريرموظف ـ ٣     

   عضوا                              جيني قسم الخرموظف ـ ٤     
  
 من صـحتها ومطابقتهـا      والتأكد على ظهر الشهادات بعد مراجعتها       والتوقيع    

 العامة لشئون اإلدارةمدير عام / ألستاذللبيان اإلحصائي واعتمادها من السيد ا
  ٠ الشهادات ةمن الئحة تحرير ومراجع) ٤( التعليم وذلك طبقا لنص المادة 

  
ة ورئيس            األصلية تسليم الشهادات    يتم  د الكلي ة  بعد اعتمادها من عمي  الجامع

ذن اإلى الكليات المعنية عن طريق مندوب المشتريات والمخازن بالكلية على           
  ٠  ع ح١١١ صرف

  
ولى  ة تت ازن بالكلي شتريات والمخ سجيل أداره الم سلمة ة دفعت شهادات الم  ال

سم الخر          سليمها لق م ت ة    جينيمن الجامعة ث سجيلها  بالكلي  بسجالت طرفهم     لت
ى استالمها                   ع عل سنى للخريج استالمها والتوقي ذلك حتى يت  بسجالت معدة ل

  ٠الكلية 
  

   نحو التالي شراء الشهادات البيضاء واستالمها على اليتم  
  

ى  قسم التحرير بإعداد مذآرة للعرض        يقوم • دآتور      عل سيد األستاذ ال  نائب /  ال
ة   ة للموافق يس الجامع ىرئ ة   عل ضاء الالزم شهادات البي دد ال غ ع ع ودم  طب

ة    ريجين بالجامع هادات الخ ر ش دلتحري غ وبع ة تبل ة االدارة الموافق  العام
  ٠ التخاذ الالزم والمخازنللمشتريات 

  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

 
و   • زي لىتت ك المرآ ة البن ازن مخاطب شتريات والمخ ة للم  اال داره العام

ع  المصري عار الطب ة أس ة ومعرف شهادات المطلوب ع ال د لطب ة والنق  للطباع
ر  م تخط دمغ ث دمغ    اإلدارةوال ع وال م الطب د ت ه ق يم بأن شئون التعل ة ل  العام

  ٠ البكالوريوس والليسانسة البيضاء المطلوبة لدرجللشهادات
   
دة    أم  يقوم • اإلدارة ين العه شئون التعلي     ب ة ل ـداد م  ـــــ  العام  أذن صرف   بأعــــ

 المطلوبة  ةالمدير العام بصرف الكمي   / ح معتمد من السيد األستاذ      / ع   ١١١
  ٠ للخريجين األصلية  الجامعيةلتحرير الشهادات 

  
  
  
  

  
                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
   

 
 
 
o ة   آمين/  األستاذ السيدملغاة مذآرة للعرض على      بالشهادات ال  تعد  عام الجامع

دد   اإلدارةورأى  دة والع ن العه ستنزل م ذي ي دد ال يم بالع شئون التعل ام ل  الع
 . عنه  المسئولالذي يحمل به 

  ) للدرجات العلمية الشهادات ةمن الئحة التحرير ومراجع) ٧ ( المادة (
  

    موعـــ مجنــــم % ٤الخطأ بنسبه يعفى الخطاط من محاسبته على ) أ  (     
   . عليهيحاسب التي حررها وما يزيد عن ذلك الشهادات           

   
    وعــــمن مجم % ١يعفى المراجعون من محاسبتهم من الخطأ بنسبة ) ب   (        

   ةالمراجعـ التى يراجعونها وآل شهادة تلغى بسبب الخطأ فى الشهادات                
   ٠ هذه النسبة يخصم ثمنها من لجنه المراجعةفوق                

  ) للدرجات العلميةالشهادات ةومراجع التحريرمن الئحة ) ٨( المادة    (                        
  

o  د ن يع شكلة م ة الم ضر باللجن يس مح ر رئ سم التحري وظفي - ق سم م  ق
ر   هالتحري اتشهادات البمراجع تم بخ ي تخ اة والت تم الالغيم  الملغ ي ي  والت
ة للمشتريات   لإلدارة  أعادتها   دة           و العام   اإلدارة المخازن الستنزالها من عه
   ٠ أعضاء اللجنة على المحضر  ويوقع

  
o  تم سيد ي ى ال ذآرة عل تاذ عرض م ى / األس ة عل ة للموافق ام الجامع ين ع أم

شهادةاستنزال  دة ال اة من عه ةاإلدارة الملغ د الموافق ددها وبع ان ع    مع بي
 .   والمخازن ويتخذ الالزم المشترياتتبلغ إدارة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

א א א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  
  

  
א א   -: א

  :يتم تحصيل المبالغ اآلتية عند طلب استخراج شهادة التخرج المؤقتة 
    قرش     جنيه   

  رسم الشهادة المؤقتة )            خمسة جنيهات فقط       ( ٥          -   
  طابع خدمات تعليمية )                  خمسون قرشا   (      -       ٥٠   
  رفــــــع آفـــــــــــاءة ) جنيهان وأربعون قرشا فقط         ( ٢       ٤٠   
  خدمة اجتماعية ) أربعة جنيهات وسبعون قرشا فقط       ( ٤       ٧٠   
 قرش ضريبة نوعية ٩٠(دمغة على الشهادة )   جنيها واحدا       ( ١         -    

  )   قروش رسم تنمية موارد ١٠+ 
  ويضاف اليها أربعون قرشا على ايصال سداد المبالغ المطلوبــــة 

  )  قروش رسم تنمية موارد ١٠+ ثالثون قرشا ضريبة نوعية ( 
 المبالغ المخصصة لرفع الكفاءة لصندوق الخدمـــــات التعليميــــــة دعلى أن تور

  ٠ة آخدمة اجتماعية لصندوق التكافل االجتماعي للطالب والمبالغ المخصص
   )٢٩/٦/٢٠٠٤مجلس جامعة                 ( 

א א      -: א
   - :التاليرسم البراءة على الشهادات األصلية على النحو 

الماجستير الدآتوراه البيان
 والدبلوم

البكالوريوس 
 سوالليسان

المعهد 
الفني 
 للتمريض

مدرسية 
تمريض ال

 ةوالفني
 الصحية

 ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ تكالبف طبع الشهادة 
 ٩٫١٠٠ ١٢٫١٠٠ ١٥٫١٠٠ ٣٠٫١٠٠ ٦٠٫١٠٠ الضريبة النوعية

تكاليف تحرير الشهادة الخطاط  
 المراجعين                         

١٫٠٠  
١٫٤٢٠ 

١٫٠٠
١٫٤٢٠

١٫٠٠
١٫٤٢٠

١٫٠٠
١٫٤٢٠

١٫٠٠
١٫٤٢٠

وير أداء الخدمة مقابل تحسين وتط
التعليمية للطالب وتضاف بحساب 
 صندوق الخدمات التعليمية بالجامعة

٢٫٠٥٠ ٣٫٨٥٠ ٥٫٤٥٠ ٥٫٩٥٠ ٧٫٩٥٠ 

 ١٫٠٠ ١٫٢٠٠ ١٫٦٠٠ ٣٫١٠٠ ٦٫١٠٠ مصاريف ادارية لحساب ايرادات الجامعة 
 ١٦٫٠٠ ٢١٫٠٠ ٢٦٫٠٠ ٤٣٫٠٠ ٧٨٫٠٠ االجمــــــــــــــــالى

  
   )٢٦/١٠/٢٠٠٤مجلس جامعة ( 

א א אמ א −:א



                       
  
   

  اإلدارة العامة لشئون التعليم

  
  

 )  ( رسم البراءة على الشهادات األصليـــــة 
   - :التالي على النحو

  
الماجستير الدآتوراه البيان

 والدبلوم
البكالوريوس 

 سوالليسان
المعهد 
الفني 
 للتمريض

مدرسية 
التمريض 
 ةوالفني
 الصحية

 ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ ١٫٤٣٠ تكالبف طبع الشهادة 
 ٩٫١٠٠ ١٢٫١٠٠ ١٥٫١٠٠ ٣٠٫١٠٠ ٦٠٫١٠٠ الضريبة النوعية

تكاليف تحرير الشهادة الخطاط  
 المراجعين                         

١٫٠٠  
١٫٤٢٠ 

١٫٠٠
١٫٤٢٠

١٫٠٠
١٫٤٢٠

١٫٠٠
١٫٤٢٠

١٫٠٠
١٫٤٢٠

 ١٫٠٠ ١٫٢٠٠ ١٫٦٠٠ ٣٫١٠٠ ٦٫١٠٠ مصاريف ادارية لحساب ايرادات الجامعة 
 ٩٨٫٠٥٠ ٩٨٫٨٥٠ ٩٧٫٤٥٠ ٩٥٫٩٥٠ ٩٢٫٩٥٠ حصيلة صندوق الخدمات التعليمية بالجامعة

 ١١٢ ١١٦ ١١٨ ١٣٣ ١٦٣ االجمــــــــــــــــالى
  

   )٢٦/١٠/٢٠٠٤مجلس جامعة ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


