البـاب األول

قواعد قبول الطالب
بمرحلة الليسانس
و
البكالوريوس

قواعد قبول الطالب مبرحلة الليسانس والبكالوريوس
ا لضوابـط والقواعـد اااةـة بقبـول الطـالب ( املسـجددي  -احلاةـل علـ شـاااا معاالـة –
الوافـــدي  -احلاةل عل مؤهال عليا  -املفصول  -املكفوف – املعاق )
اوالً  -:قواعد حتديد االعداا الجى تقبل مبرحلة الليسانس والبكالوريوس -:

تقرتح كل كلية االعداد التى ميكن قبوهلا ىاى اي اة كال عا ع ا ى ان اا ل

الكلي ت ثم تم عرض املقرتا ت على ال
إىل ال
اجملل

شئون الت ليم والطالب الاى

اجل ة ( تم ذلك خالل النصا
األعلى للج

وىاى ايا

األول ان ال ا ع اجلا ى ) و اتم إخطا

ت ا العداد املقرتح قبوهل ا جل ة الى

قوع اتحد د اعداد

املرشحن ىى ال ع الت ىل وذلك تطبيقا لنص املااة ( ) 47م الالئحة الجنفيذية لقـانو
تنظيم اجلامعا

والتى تنص على

" يادد اجمللا

اا ل

لى -:

األعلااى للج ا ت ىااى اي ااة كاال عا ع ا ى انا علااى اقاارتاح

اجل ا ت ا ااد ىخااى ى

اا ل

الكلي ا ت امل تلفااة عاادد الطااالب اان ىان ا

مجيو ة صر ال راية الى ن قبلون ىى كل كلية ىو يد ىى ال ع اجلا ى التا ىل ان
ان احل ىلن على شي دة الث او ة ال ة ىو على الشي دة امل دلة.
و ع راع ة الشروط املؤهلاة للقباول اكال كلياة يادد اجمللا

األعلاى للج ا ت
ينا

و تم قبول الطال ب ان رياأ ىانا مجيو اة صار ال رايا اادون اناب

اع راعا ة

الشروط املؤهل للقبول اكل كلية و صد اقبوهلم قارا ان ور ار الت لايم ال ا ىل و كاون
حتو ليم واقل قيدهم اقرا ن
( امل دة ( )47ن الالئحة التنفيى ة لق اون تنظيم اجل

ت)

شروط قيد الطالب فى اجلامعة لنيل ارجة الليسانس او البكالوريوس

شرتط قيد الط لب ىى اجل ة للحصول على د

ة اللين ا

ىن كون ا ىال على شي دة الد اسة الث او ة ال ة ىو
د

ىو البك لو وس:

دهل و كون القبول ارتتيب

ت النج ح ع راع ة التور ع اجلغراىى وىق مل قر ه اجملل

وا د ىخى ى

ال

 -2ىن ثبت الكش

اجل

ت وا ل

األعلى للج

ت

الكلي ت 0

الطبى خلوه ن األ راض امل د ة وىالايت ملت ا ة الد اسة

التى تقدع هل وىق للقواعد التى ض ي اجملل
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األعلى للج

ت وا ل

الكلي ت.

ىن قدع شي دة تثبت ىا اصل على ترخيص ا الاتظ ع ىى الد اسة ن اجلية

-3

التى مل اي إذا ك ن ع ال ا حلكو ة ىو ريأه .
 -7ىن كون حممود النأة وانن النم ة.
( امل دة ( )47ن الالئحة التنفيى ة لق اون تنظيم اجل

ت)

إجراءا قيد الطالب
قيد الط لب ا لكلية ان
ارتخيص ن ال

على ترشيح كتب التننيق  .وال جيور القيد ا د ذلك إال

الكلية ىى ادود القواعد التى قر ه ال

اجل ة.

تم قيد الط لب ا لكلية ا د استيف ىو اق وىدا االختب الش صي ( إن و د )  ،وا د
توقيع الكش

الطبى الش ل علي للتأكد ن خلوه ن األ راض امل د ة ملت ا ة الد اسة

وسداد الرسوع الد اسية املقر ة .
لكل ط لب يتو

و د ىى الكلية ل

على مجيع األو اق املطلواة .

{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 36،36
-

الطالب احلاةل على الشاااة ملعاالة:

كون قبول الطالب احل ىلن علي الشي دات الث او ة امل دلة ن الدول ال راية

واال نبية ا جل

ت املصر ة عن طر ق كتب التننيق الرئيني.

الطالب احلاةل على الثانوية الفنية (نظام الثالث سنوا واامس سنوا ):
كون قبول هىه الفئة عن طر ق كتب تننيق القبول ا جل

اجملل

األعلى للج

ت

ت وامل هد وقد قر

لى:

 قبول الطالب احل ىلن على الشي دات الث او ة الفنية اظ ع الثالث سنوات (جت ي– ىن عي – ىن عي ش بة تر يم ىث – ر اعي – وسيقي) وكىا الطالب احل ىلن علي
دالوع امل هد الفنية ىوق املتوسطة (اظ ع الث او ة +سنت ن) ودالوع املدا س الفنية
(اظ ع اخلم

سنوات) ا لكلي ت و هد اجل

ت املصر ة اليت تقبل هىة الفئ ت ن

الطالب وىق للشروط والضوااط الت لية:
 ىتح ا ب القبول اكلي ت قط ع ت (التج ة – الرتاية "التى اي ش ب ت ليم ىنى" – الرتايةالنوعية – الز اعة – الني اة والفن دق – اخلد ة اإل تم عية – التمر ض – اهلندسة – الفنون
التطبيقية – اآلث  -الفنون – الت ليم الصن عى) ا جل
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ت املصر ة لقبول محلة الشي دات الفنية.

ع طريق املسابقة املركزية:

 قبول الطالب الن حن يف ا تح ن املن اقة املركز ة ن احل ىلن علي (امل هدالفنية التج ة واظ ئره  ،وامل هد الفنية التج ة ش بة الق اون واظ ئره ) اكلي ت
(التج ة ا لفرقة الث اية ،واحلقوق ا لفرقة األولي) ا جل
الد اسة (االاتظ ع – االاتن ب املو

ت املصر ة وىق لنظ ي

).

 قبول الطالب الن حن يف ا تح ن املن اقة املركز ة ن احل ىلن علي (امل هدالفنية الصن عية واظ ئره  ،واملدا س الفنية الز اعية اظ ع اخلم
(اهلندسة ا لفرقة اإلعداد ة ،والز اعة ا لفرقة الث اية) ا جل

سنوات) اكلي ت

ت املصر ة كطالب

اظ ين.

ع طريق املسابقة املوحدة:
 قبول الطالب الن حن يف مجيع ا تح ا ت املن اقة املوادة ن احل ىلن عليدالوع املدا س الفنية التج ة اظ ع الثالث سنوات اكلي ت التج ة (ا لفرقة األولي)
ا جل

ت املصر ة وىق لنظ ي الد اسة (االاتظ ع – االاتن ب املو

).

 قبول الطالب الن حن يف مجيع ا تح ا ت املن اقة املوادة ن احل ىلن عليدالوع املدا س الفنية (الز اعية ،الصن عية ،الصن عية ش بة تر يم اآلث  ،التمر ض) اظ ع
الثالث سنوات اكلي ت (الز اعة ا لفرقة األولي ،اهلندسة ا لفرقة اإلعداد ة ،اآلث ا لفرقة
األولي ،التمر ض ا لفرقة األولي) ا جل

ت املصر ة كطالب اظ ين.

ثانياً  :اخجبارا القدرا -:
ا د ااتي ا تح ا ت الث او اة ال اة قاوع الط لاب ا مال اختبا القاد ات ا لكليا ت
التى لزع ادا اختب قد ات اي وهى على النحو الت ىل -:
 -1كلية الرتاية الر ضية
 -2كلية الفنون اجلميلة ( ىنون – عم ة )
 -3كلية الرتاية الفنية
 -7كلية الرتاية النوعية ( ش بة وسيقى )

قاار اجملل ا

االعلااى للج ا ت نلناات املن قاادة ات ا

 2014 / 6 / 10ىااتح ا ا ب

التقدع إلكرتواي حلجز اختب ات القاد ات لطاالب الث او اة ال اة املصار ة ،وذلاك ا اد
ااتي ا تح ا ت هؤال الطالب ،وذلك تينأا على الطالب الراريبن ىى القبول اإاد
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الكلي ت التى شرتط لاللتح ق اي ا تي رهم الختب ات القد ات التاى جتار

ايا وهاى

كلي ت الرتاياة الر ضاية ،وشا بة الرتاياة املوسايقية اكلياة الرتاياة النوعياة ،وكلياة الفناون
اجلميلة (ىنون – عم ة) ،وكلية الرتاية الفنية

ة املني .

طالب الثانوية العامة م سنوا سابقة ومل يجقدموا الااء اخجبارا القدرا فى نفس العام .
قرر اجمللـس االعلـى للدامعـا جبلسـج املنعقـدة بجـاري  6106/4/62ا لتوىاية لاد

ؤس اجل

ت اقي ع الكلي ت التى رريب الطاالب احل ىالن علاى الث او اة ال اة ان

ساانوات س ا اقة ىااى التحو اال الييا ا قااد اختبا ات القااد ات للمنااتوىن احلااد االداااى
للقبول اي على ان تم التحو ل للطاالب الاى ن جيتا رون هاىه االختبا ات عان طر اق
الكلي ت ىقط ووىق للقد ة االستي اية لكل كلية 0

ثالثاً  -:قواعد تقليل االغرتاب
الغرض األس سي ن حتو ل الط لب ،ا د ترشيح عن طر ق كتب التننيق ،هاو تقليال
اريرتاب الط لب حبيث لتحاق اكلياة يف املنطقاة (ى) ،ولاي
ى

الغارض ان التحو ال تغايأ

الط لب وإع دة ترشيح يف وقع ىخر.

قواعد مكجب الجنسيق اااةة بطالب الشاااا املعاالة ( العربية واالجنبية ) -:


كتب التننيق هو اجلية امل تصة ق اوا اقبول ىو اق الطالب املصر ن

احل ىلن على الشي دات امل تلفة وترشيحيم للج

ت احلكو ية وامل هد

ال لية واملتوسطة.
 و قوع املكتب اأدا

ي

اتور ع الطالب على الكلي ت وامل هد امل تلفة،

وذلك ىى ادود الننب واألعداد املقر ة ،وىى ضو الضوااط والشروط
والقواعد التى خيتص اجملل

األعلى للج

ت مبنئولية إىدا ه  ،و نفىه

كتب التننيق .

 ..قواعد وقرارا وزارية هامة خاةة بقبول الطالب -:

 ا لننبة للطالب الى ن مت ترشيحيم عن طر ق التننيق االلكرتواى ومل قو وااإاي

ا را ات القيد ا لكلي ت املرشحن هل يتنب ال ع الى

مت ترشيح

الطالب ىي عن طر ق التننيق االلكرتواى عام رسوب بدو عذر 1
( قرار المجلس االعلى للجامعات رقم (  ) 505بتاريخ ) 9002/5/7
-31-

 ا لننبة للطالب الى ن مل تقد وا ا و اقيم اىل كتب التننيق اشرط اال تج ورالف ىل الز نى ع ع اصول الط لب على الشي دة الث او ة وع ع التقدع اىل
اجل ة عن ع ع د اسى وااد قيد هؤال

الطالب ا ل قبوهلم كطالب

نتجد ن على ان كون قبوهلم عن طر ق اجل ة ب شرة وىى ضو القد ة
االستي اية لكل كلية 0
( قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ) 9066/6/63
 ا لننبة لطالب الشي دات امل دلة ( ال راية واال نبية ) الى ن مل تقد وا اأو اقيماىل كتب التننيق ع ع اصوهلم على الشي دة الث او ة امل دلة تقد ون ا و اقيم
اىل اجل ة ب شرة اسوة اطالب الث او ة ال ة 0
( قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ) 9066/60/66
 على كل ط لب رريب االلتح ق ا جل ة ىو ت ا ة الد اسة اي للحصول علىد

ة اللين ا

ىو البك لو وس ىن قيد امس اإاد

الكلي ت وال جيور للط لب

ىن قيد امس ىى ىكثر ن كلية ىى وقت وااد .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 78

رابع ًا  -:قواعد قبول محلة املؤهال العليا -:

جيور قبول الطالب احل ىلن على د
اللين ا

ىو البك لو وس ىى كلي ت ىو

ة اللين ا

ىو البك لو وس ىو ا

هد ىخار

دهلا اأقنا ع

ىو ىاى ىقنا ع ىو شا ب ىخار

ىاى

ذات الكلية ىو امل يد وىق للشروط التى تنص عليي اللوائح الداخلية للكلي ت و امل هد.
و صد اإعتم د القبول قرا ن ئي اجل ة ىو ن نيب ن اواا ).
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 77
وقد قر اجملل االعلى للج ت املواىقة على قبول الطالب الاراريبن ىاى االلتحا ق
للد اسة ا جل

ت املصر ة انظ ع االاتن ب للكلي ت النظر ة والنظا ى ا لننابة للكليا ت

ال مليااة اان احل ىاالن علااى اللين ا ا
والى ن ك اوا قيد ن ىى إاد
لق اون تنظيم اجل

ت ىو

ىو البك ا لو وس ىو ريأه ا اان املااؤهالت ال لي ا

الكلي ت اجل ياة الت ا اة للج ا ت املصار ة اخل ضا ة
ة االرهر ىو الكلي ت ال نكر ة ىو ىك دميياة الشارطة  ،علاى

ىن قوع الط لب انداد املصاروى ت الد اساية اواقاع

ناة االي نييا سانو للكليا ت

النظر ااة ون ايااة االي نييا للكليا ت ال مليااة وذلااك اظااأ تااوىأ ىرىااة ت ليميااة د اادة
ا جل

ت املصر ة  ،وإذا مسحت اللوائح الداخلية للكلي ت اىلك 0
( قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ )9060/7/66
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 2002/12/17قر اجملل

وات

املؤهالت ال لي
ا جل

األعلى للج

ت إ ق ي القبول للطالب ن محلة

ن ك ىة الكلي ت والش ب ن االلتح ق اكلي ت الطب والصيدلة
ت قم  74لننة  1442اعتب ا ن ال ع

ت اخل ض ة لق اون تنظيم اجل

اجل ى  2007-2003وىن قتصر القبول اكلي ت الطب والصيدلة على الطالب
احل ىلن على الث او ة ال ة وامل دلة وال راية واال نبية ىقط و ن خالل كتب تننيق
ت.

القبول ا جل

( قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ ) 9009/9/66
واصفة ع ة شرتط ا لننبة لقبول محلة املؤهالت ال لي الى ن ملون ا حلكو ة
ىو القط ع ال ع احلصول على واىقة ية ال مل على االاتن ب.
و جيور قبول الطالب احل ىلن على د

ة اللين ا

ىى الفرقة الث لثة ا لكلية

ىى الت صص ت املن ظرة كطالب نتنبن ىى األقن ع التى جيور االاتن ب هل اليت
يدده ال
.1

اجل ة ا د ىخى ى

الكلية امل تص وىق الشروط اآلتية -:

ال

ىال قل التقد ر ال ع احل ىل علي الط لب ىى د

ة اللين ا

ىى اآلداب والرتاية

عن تقد ر " يد "
.2

كلا

الط لااب اد اسااة املااواد الاايت مل د سااي ىااى الفاارقتن األوىل والث ايااة ااع

إعف ئ

ان قار ات النانة الث لثاة التاى سابق لا د اساتي والنجا ح ىييا إذا ثبات ىايا

ت دل قر ات هىه الفرق 0
.3

ىن قدع الط لب واىقة اجلية التى مل اي 0

خامساً  -:قواعد قبول الطالب املكفوف :
قصد ا الش ص ذو

االع قة هم كل ن

اداية او عقلية او ذهنية او انية قد متن يم لد

اون ن ع ه ت طو لة اال ل
الت ل ع خمتل

احلوا ز ن

املش كة اصو ة ك لة وى لة ىى اجملتمع على قدع املن واة ع االخر ن .
و تم قبوهلم وىق للقواعد والشروط الت لية -:
ا لننبة للطالب املكفوىن
 -1احلصول على  % 70على االقل ن اجملموع الكلى ىى الشي دة الث او ة ال ة
املصر ة  % 70 ،ن اجملموع االعتب

ىى الشي دات الث او ة امل دلة ال راية ع
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االخى ىى االعتب
االعتب

اا ا لننبة للشي دة الث او ة ال ة الن ود ة ينب اجملموع

ن شي دة املد سة ىقط .

 -2كون قبوهلم ىى كلي ت ( االداب – دا ال لوع – االلنن – احلقوق – اخلد ة
اال تم عية ) ا جل

ت املصر ة اشرط استيف املواد املؤهلة املطلواة لكل كلية .

 -3تقدع هؤال الطالب اىل اجل ة التى تقع ىى اط ق حمل اق تيم ب شرة على
ان تقوع كل

ة اتشكيل جلنة ثالثية ن اعض

هيئة التد

اكلية الطب اي

لفحص الطالب املكفوىن وتقد م تق ر طبية ىى شأايم وتور ع ن تنطبق علي
الشروط نيم على الكلي ت امل نية على ان ت رض التظلم ت التى تقدع ن ا ض
طالب اجل

ت على اللجنة املركز ة التى شكلي اجملل

هىا الشأن ( اللجنة املركز ة تكون ن ة عن مش

االعلى للج

ت ىى

).

 -6قبال الطالب املكفوىون احل ىلن على الث او ة ال ة ن دا س النو
مبجموع  %70على األقل ىى كلي ت اآلداب ودا ال لوع عن طر ق الكلي ت ب شرة .
 -7وقد اوىى اجملل

ت اتينأ املواد الد اسية وإت اة املقر ات

ؤس اجل

انظ ع ارا ل او و ود رت م إش ة ا جل ة والنم ح للطالب ا حلصول على الكتب
واملىكرات على اقراص ىلبة 0

سااساً  -:قواعد قبول الطالب املعاق :

واىق اجملل

األعلى للج

ت على قواعد وشروط قبول الطالب امل قن احل ىلن

على الشي دة الث او ة ال ة املصر ة والشي دات الث او ة ال ة امل دلة ن الدول
ال راية ا جل

ت املصر ة وذلك ا لشروط االتية -:

 -1احلصول على  %70على األقل ن اجملموع الكلى ىى الشي دة الث او ة ال ة
املصر ة (اجملموع االعتب

ىى الث او ة امل دلة ال راية).

 -2كون قبوهلم ىى كلي ت (اآلداب  -احلقوق) ا جل

ت املصر ة اشرط استيف

املواد املؤهلة املطلواة لكل كلية وىن تكون االع قة متن يم ن احلركة ىو تدو ن
احمل ضرات.
 -3كون قبوهلم ىى كلي ت (التج ة) ا جل

ت املصر ة اشرط استيف املواد املؤهلة

املطلواة وىن تكون االع قة متن يم ن احلركة وال متن يم ن تدو ن احمل ضرات.
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 -7تقدع هؤال الطالب إىل اجل ة التى تقع ىى اط ق حمل إق تيم ب شرة ،على ىن
ة اتشكيل جلنة ثالثية ن ىعض هيئة التد

تقوع كل

اكلية الطب اي لفحص

الطالب امل قن وتقد م تق ر طبية ىى شأايم وتور ع ن تنطبق علي الشروط نيم
على الكلي ت امل نية ،على ىن ت رض التظلم ت التى تقدع ن ا ض طالب اجل
على اللجنة املركز ة التى شكلي اجملل
املركز ة تكون ن ة عن مش

األعلى للج

ت

ت ىى هىا الشأن (اللجنة

).

سابعاً ..قواعد قبول الطالب الوافدي (غري املصري ):

 .1كون التقدع عرب املوقع االلكرتواى  www.mohe-casm.edu.egا لضغط على ااط
طلب االلتح ق وا د استيف البي ا ت جيب راع ة حتميل ىو واضحة على املوقع ن
األو اق اآلتية:
(الشي دة الث او ة (إض ىة إىل شي دة القد ات ا لننبة للث او ة الن ود ة)/

وار سفر

الط لب س ي ال مل ا  /استم ة امل لو ت)
 .2ا د ظيو النتيجة املبدئية ال

د الرتشيح اي ئي وال تم تنفيىه إال ا د تقدع

الط لب ب شرة اأىول ىو اق لنف ة الده ا لق هرة لتتوىل هى إاي

اإل را ات ع

إدا ة الواىد ن ا لورا ة ىو تقدع إىل ادا ة الواىد ن ا لورا ة (سوي تحدد ذلك
مبرا ة الط لب لنف ة الده ا لق هرة) وتشتمل هىه األو اق على االتى -:
 ىىل الشي دة الد اسية ( وثقة ن قنصلية الط لب واخل
 ىىل وار النفر  +ىو ة ( وثقة ن قنصلية الط لب واخل
 شي دة امليالد ( وثقة ن قنصلية الط لب واخل

ية املصر ة )
ية املصر ة )

ية املصر ة )

 عدد ( )6ىو ش صية 0
 ىان االع املصر ة قد ون

ثبت ذلك0

 خط ب النف ة ملن تقدع عن طر قي
 ا ص ل سداد سوع تقد م األو اق وكىا سوع قدع املؤهل ألىح ب املؤهالت
القدمية (ستبلغ النف ات اىلك تفصيال) ثم تقوع الورا ة ا د ذلك ا ستصدا
املواىقة الني ئية على القبول .
 استم ة امل لو ت

ن ورا ة الت ليم ال ىل وقط ع الشئون الثق ىية والب ث ت

( تضمنة اي ا ت الط لب واقرا اصحة البي ا ت )
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 .3ا د ىدو املواىقة الني ئية للط لب تو
ملرا

الط لب اىل االدا ة ال ة لشئون الت ليم

ة امس على ق عدة البي ا ت اخل ىة ا لطالب الواىد ن ثم تو

ا د ذلك اىل

الكلية 0
 .7على ك ىة الطالب املرشحن للكلي ت ال ملية سرعة التقدع خالل اسبوع على األكثر ا د
ظيو النتيجة لكى تم قيدهم و تم ااتظ يم ىى الكلي ت اإى دة الرتشيح التى تنلمي
ن االدا ة ال ة للواىد ن 0
 .7النم ح للطالب الواىد ن ممن مت ترشيحيم ا لف ل واصلوا على إى دات
اإلدا ه ال

تمده ن

لقبول و نح الطالب الواىد ن ا لورا ة ادخول اإل تح ا ت ع اجب

ات ئجيم حلن واى ة اجل ة ا ملواىقة الني ئية على قبوهلم ن

اب الورا ة وإ س ل

لف ت او اقيم للكلي ت .
 .6ال ترب الط لب الواىد قيدا ا لكلية اال ا د وىول لف

ن االدا ة ال ة للواىد ن

وسداد املصروى ت الد اسية و سم القيد الول رة 0

تاسع ًا  -:قواعد خاةة بالطالب الوافدي -:
ىدو قرا ال

الور ا

قم (  24لننة  ) 2016قر اجملل

تطبيق القرا على

الطالب الواىد ن امللتحقن اجلدد ىى ال ع اجل ى  2014 / 2016واحملولن ن

اخل ج ىى ذات ال ع على النحو الجاىل -:
الرسوم واملصروفا الدراسية للطالب الوافدي املرشح مبرحلة الليسانس والبكالوريوس
قبل ال ع اجل ى 2014 / 2016
تنص امل دة (  ) 241ن الالئحة التنفيى ة لق اون تنظيم
اجل

ت ىقرة ( ى ) على

لى -:

سم قيد ألول رة قدا ه  1000ني ىسرتلينى ىى كلي ت

ا د ال ع اجل ى 2014 / 2016
نتبدل البند ن ( ى  ،ب ) ن خ ن
الالئحة التنفيى ة لق اون تنظيم اجل

ن امل دة ( ) 241ن
ت املش اليي البندان

االتي ن -:

اآلداب واحلقوق والتج ة واالقتص د وال لوع الني سية  ،ودا

 -1سم قيد الول رة قدا ه  1700دوال ا ر كى

ال لوع والد اس ت ال راية والبن ت ا لننبة لألقن ع األداية ،

 -2صروى ت د اسية سنو ة قد اه ك التى -:

و قدا ه 1700
األخر

ني

ىسرتلينى ىى الكلي ت وامل هد

.

صروى ت د اسية سنو ة قدا ه  1000ني ىسرتلينى ىى
كلي ت اآلداب واحلقوق والتج ة واالقتص د وال لوع
الني سية  ،ودا ال لوع والد اس ت ال راية والبن ت ا لننبة
لألقن ع األداية و قدا ه  1700ني ىسرتلينى ىى الكلي ت
وامل هد األخر

.

وطب االسن ن

-

 6000دوال ا ر كى لكلي ت الطب البشر

-

 7000دوال ا ر كى لكلي ت اهلندسة واحل سب ت والصيدلة
وال الج الطبي ى

-

 7000دوال ا ر كى لكلي ت الطب البيطر
وال لوع والتمر ض

-
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 3000دوال ا ر كى للكلي ت وامل هد االخر

والز اعة

مبن سبة ىدو قارا الا

الاور ا

تطبياق القارا

قام (  24لنانة  ) 2016قار اجمللا

على الطالب الواىد ن امللتحقن اجلدد ىى ال ا ع اجلا ى  2014 / 2016واحملاولن
ن اخل ج ىى ذات ال ع ا ا لننبة للطالب الواىد ن الن اق التح قيم ا لد اساة اتاى
ال ع اجل ى  2016 / 2017مب ىى ذلك الفئ ت الطالاية الت لية -:
 .1املؤ ل قيدهم ن ال ع اجل ى 2016 / 2017
 .2امل د ترشيحيم ( ممن سبق ترشيحيم ىى اعواع س اقة ) ل دع استكم ل
ا را ات قيدهم ىى ع ع الرتشيح 0
اتيجة استنف ذ رات الرسوب ىى الكلي ت الن اق

 .3امل د قيدهم اكلي ت اخر
قيدهم اي 0

0

 .7املنقول قيدهم لكلي ت اخر

 .7احملولون ان الكلي ت املتن ظرة ا جل

ت املصر ة 0

 .6ا الت تثبيت الرتشيح ملن سبق ترشيحيم ىى سنوات س اقة ( اطر ق اخلطأ ن
او ن خالل اجل ة ب شرة دون الر وع للورا ة

خالل كتب التننيق املصر

بعض حاال االعفاء م الرسوم بالنسبة للطالب الوافدي :
قر اجملل

األعلى للج

ت الص د ات

1447/7/4

لة ىان

املصر ت

املتزو ت ن ى اب املقيد ن ا لكلي ت وامل هد ا ملرالة اجل ية األوىل
الطالب املصر ن ىيم ت لق ا لرسوع اجل ية وذلك ا لننبة ألان
املطلق ت واأل ا ل وا لننبة ألان

لة

وان ت املصر ت

وان ت املصر ت الى ن ثبت ا لبحث اال تم عي

عجزهم عن سداد الرسوع .

بالنسبة للفئا االخرى وهم -:
 .1ىان ال لن ا حلكو ة وقط ع األعم ل .
 .2ىان الال ئن الني سين .
 .3املقيمون إق ة دائمة ىى صر( ولودون -وا ىلون على مجيع راال
د استيم اي )
 .7ختفيض الرسوع الد اسية إىل  % 10ىقط ن مجلة الرسوع املنتحقة ع اإلعف
ن سوع القيد وذلك ىى ضو

نفر عن حبث احل لة اال تم عية لكل نيم .
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 .7تقدع الطلب ت إىل الكلي ت وامل هد املرشحن للقبول اي شفوعة ا ملنتندات
املؤ دة حل لة كلٍ نيم ايث تقوع اجل ة اإ س هل للورا ة لصدو املواىقة
الالر ة وىق للقواعد املقر ة لكل ا لة.
 .6نتمر متتع الط لب الن ح املنقول ىقط ايىه امليزة ع إ ك اية استمرا ه ىى
ا لة الرسوب ملرة واادة ىقط خالل املرالة اجل ية تقد را لظروى على ىن
تقدع اطلب اىلك لكليت إلا لت لورا ة الت ليم ال ىل شفوع ا ملنتندات
املؤ دة هلىه الظروي للمواىقة .
 .4ختصص انبة  % 40ن اصيلة كل سم ن الرسوع الد اسية املقر ة على
الطالب الواىد ن ا جل

ت لل د ة التى ؤد

عني  ،و و د الب قي حلن ب

اخلزااة ال ة .

املسجندا املطلوبة فى حالة تطبيق مبدأ الجخفيض أو معاملج معاملة الطالب املصري م
سداا املصروفا الدراسية املقررة على الطالب الوافدي طبقًا لكل حالة كما يل :
أبناء األم املصرية املطلقة واألرملة:
 oحتر ر النموذج اخل ص ا ألع املصر ة املطلقة ىو األ لة.
 oىو ة ن اط قة األع (الرقم القو ى).
 oىو ة ن وثيقة الطالق وإقرا ن األع اأاي

رالت طلقة.

 oىو ة ن شي دة يالد الط لب.
 oىو ة ن عقد رواج األع.
الط لااب اان سااداد الرسااوع واملصااروى ت

 oاياا ن ا لااة د اسااية مبوقاا

الد اسية إذا ك ن ريأ نتجد.

أبناء األم املصرية غري القااري على السداا:

 oحتر ر النموذج امل صص هلىا الغرض.
 oىو ة ن اط قة األع.
 oىو ة ن شي دة يالد الط لب.
 oخط ب ن ية عمل الوالد ىو ىو ة ن عقد ال مال وضاح اا الادخل
الشير

وثق و تمد.
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 oحبث إ تم عى ن كتب الشئون اال تم عية الت اع هل سكن الط لب.
 oىو ة ن وار سفر الوالد.
الط لااب اان سااداد الرسااوع واملصااروى ت

 oاياا ن ا لااة د اسااية مبوقاا

الد اسية إذا ك ن ريأ نتجد.

الطالب املقيمو إقامة اائمة بالبالا:
طالب ولودون مبصر وا ىلون على مجيع املراال الد اسية اي :
 oحتر ر النموذج امل صص هلىا الغرض.
 oىو ة ن شي دة يالد الط لب.
 oحبث إ تم عى ن كتب الشئون اال تم عية الت اع هل سكن الط لب.
 oخط ب ن ية عمل الوالد ىو ىو ة ن عقد ال مال وضاح اا الادخل
الشير

وثق و تمد.

 oىو ة ن الشي دات الد اسية (االاتدائية ،اإلعداد ة ،الث او ة).
 oىو ة ن وار سفر الوالد.
الط لااب اان سااداد الرسااوع واملصااروى ت

 oاياا ن ا لااة د اسااية مبوقاا

الد اسية إذا ك ن ريأ نتجد.

بعض اجلنسيا هلا قواعد خاةة فى السداا
بالنسبة للطالب السوري -:
 -تكون

لة الطالب النو ن امللتحقن ا لد اسة ىى ال ع اجل ى

 2016 / 2017و قبل ( مب ىى ذلك املؤ ل قيدهم لل ع اجل ى
) 2014 / 2016

لة الطالب املصر ن ن ايث سداد املصروى ت

الد اسية اتى ختر يم 0
 -تكون

لة الطالب النو ن امللتحقن ا لد اسة اعتب ا ن ال ع اجل ى

 2014 / 2016على النحو الت ىل -:
 الفئة االوىل الطالب احل ىلن على شي دة الث او ة ن صر تتم

لتيم

لة الطالب املصر ن ن ايث سداد الرسوع الد اسية واملصروى ت
واحلد االداى للقبول ا جل

ت وامل هد املصر ة 0
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 الفئة الث اية الطالب احل ىلن على شي دة الث او ة امل دلة ن سو
نددون انبة (  ) % 70ن الرسوع واملصروى ت الد اسية املقر ة على
الطالب الواىد ن و طبق علييم احلد االداى لقبول الطالب الواىد ن
ا جل

ت وامل هد املصر ة0

 الفئة الث لثة الطالب احل ىلن على شي دة الث او ة امل دلة ن دول عراية
وا نبية نددون ك ل الرسوع واملصروى ت الد اسية املقر ة على الطالب
الواىد ن و طبق علييم احلد االداى لقبول الطالب الواىد ن ا جل

ت

وامل هد املصر ة 0

بالنسبة للطالب الفلسطيني -:

 الطالب احل ىلن على الث او ة امل دلة ن داخل ىلنطن حتصل نيمانبة  % 70ن الرسوع واملصروى ت اجل ية 0
 الطالب احل ىلن على الث او ة امل دلة ن خ ج ىلنطن واحل ىلنعلى الث او ة ال ة ن صر حتصل نيم الرسوع الد اسية ك لة

بالنسبة للطالب السوااني :
-

تم سداد انبة  % 10ىقط ن اموع ا سوع القيد واملصروى ت الد اسية

املقر ة على الطالب الواىد ن 0

حتويل الطالب الوافدي
-

نمح للطالب الواىد ن ا لتحو ل اك ىة الكلي ت ا جل

ت املصر ة احلكو ية

اشرط اصول الط لب على واىقة اجليتن الد اسيتن احملول ني واحملول
اليي اال ر الى
ئي
-

تطلب واىقة النيد االست ذ الدكتو  /ئي

اجل ة ىو ا ئب

اجل ة لشئون الت ليم والطالب ىى كلت اجل تن 0

تم التحو ل قبل اد الد اسة والجيور التحو ل ا ده اال ىى ا لة ا ض الظروي
اخل ىة والتى قد ه ال

اجل تن وعلى ان كون الط لب قد سدد ك ىة

الرسوع واملصروى ت الد اسية وا التزا ت لية ا لكلية احملول ني قبل امت ع
ا را ات التحو ل 0
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عاشراً  . -:قواعد قبول الطالب املفصول :

" ااتم قبااول الطااالب املنااتنفى ن اارات الرسااوب اان اجل ا ت املصاار ة اخل ض ا ة

لق اون تنظيم اجل

اة األرهار ىو

ت قام  74لنانة  1442ىو الكليا ت ال ناكر ة او

اجل ا ت اخل ىااة املصاار ة و امل هااد ال لي ا اخل ىااة الت ا ااة لااورا ة الت لاايم ال ا ىل

كطااالب نتناابن ىااى كلي ا ت ريااأ ن ا ظرة ( احلقــو – الجدــارة – اآلااب -اار العلــوم -
اادم اإلججماعية ) اغض النظر عن الشي دات الث او ة احل ىلن عليي ( ث او اة ع اة
– ث او ة

دلة – ث او ة ىنية – ث او ة ارهر ة ) طبق للشروط والضوااط الت لية -:

 -1اصول الط لب على احلد االداى املطلوب للكلية التى ررياب ىاى االلتحا ق ايا ساوا
ع ع اصول على الشي دة الث او ة ىو ع ع اع دة القيد ا يم اىضل للط لب 0
 -2نمح للط لب ا لتقدع الع دة قيده ا لكلي ت امل نية ىى ال ع الت ىل لفصل وحباد اقصاى
ع ا ن د اسااي ن تتا لين ىقااط كف ىاال ر ناى ااان عا ع ىصاال الط لااب وعا ع االلتحا ق
ا لكلية امل نية على ىن رتك

راد على ذلك جملل

كل

ة

 -3ظاال الط لااب قياادا وىااق اظ ا ع االاتن ا ب اتااى اصااول علااى شااي دة البك ا لو وس او
اللين ا

0

 -7ال ناتفيد الط لاب املناتنفى ارات الرساوب ان هاىا النظا ع ( ا

اعا دة القياد ) اال ارة

واادة0

االعلى للج

قرا اجملل

ت ات

2013 /12 / 23

احلااى عشر  ..قبول الطالب املفصول م الكليا العسكرية -:

(ى ) الطالب املفصولن ن الكلي ت ال نكر ة ل دع الصالاية للحي ة ال نكر ة -:
 -قبل الطالب املفصولن ن إاد

الكلي ت ال نكر ة اكلي ت اجل

ىن كواوا ا ىلن على اجملموع الى

ت اشرط

قبلت الكلية التى رريبون ىى االلتح ق

اي ( نتظمن  -نتنبن ) ىى الننة التى اصلوا ىيي على شي دة الث او ة ال ة
{ قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ } 6257/2/5
 ى ا لننبة للطالب املفصولن ن الكلية الفنية ال نكر ة ى لييم تقد م شي داتا ملقر ات التى د سوه وعدد الننوات التى قضوه اكل ىرقة وذلك ال ك ن
حتد د الفرقة الد اسية التى قبلون اي اكلي ت اهلندسة .
{ قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ } 6257/60/ 6 ، 9
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 -وىى ا لة قبول الط لب اإاد

الكلي ت النظر ة التى جيور ىيي االاتن ب

( التج ة  -احلقوق  -اآلداب ) ىيشرتط اصول على اجملموع الى

قبلت

الكلية سنة اصول على الث او ة ال ة ىو سنة القبول ى يم ىىضل للط لب .
{ قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ } 6232/69/92
الكلي ت ال نكر ة الستنف د رات الرسوب -:

(ب ) الطالب املفصولن ن إاد

 -قبل الط لب املفصول ن إاد

الكلي ت ال نكر ة الستنف د رات الرسوب

اكليا ت ( التج ة  -احلقوق  -اآلداب ) كط لب نتنب اشرط احلصول على
احلد االداى للمجموع الى

قبلت الكلية سنة اصول على الث او ة ال ة ىو سنة

إع دة قيده ى يم ىىضل للط لب  ،و نتفيد ن هىا النظ ع رة واادة ىقط .
{ قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ} 6232/60/ 2 ، 8
 ال قبل الط لب املفصول ىصال تأد بي ا لكلي ت اجل ية إال ا د اصول علىث او ة ع ة د دة  ،وذلك كط لب نتجد و كون ترشيح عن طر ق كتب
التننيق .
{ قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ } 6273/60/6
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سنوا القيد

 -ال جيور للط لب ىن بقي ا لفرقة أكثـر مـ سـنج  ،وجياور جمللا

الكلياة الرتخايص للطاالب

الااى ن قضااوا افاارقيم ساانتن يف التقاادع إىل اال تحاا ن اان اخل ا ج يف الناانة الت ليااة يف

املقر ات اليت سبوا ىيي  ،وذلك في ما عد طالب اإلعدااية والفرقة األوىل يف الكليا اليت ليس باا
فرقة إعدااية.
 -وجيور جمللا

الكلياة عاالوة علاى ا تقادع الرتخايص لطاالب الفرقاة قبال الني ئياة والفرقاة

الني ئية بفرةج إضافيج للجقدم إىل االمجحا م ااارج.

 -وا لننبة إىل الكلي ت اليت تكون مدة الدراسة باا مخس سنوا على األقل

ل طالب الفرقة

الثانية ا لكلي ت اليت اي ىرقة إعداد ة وكىلك طالب الفرقة الثالثة ا لكلي ت اليت لي

اي

ىرقة إعداد ة معاملة طالب الفرقة قبل الناائية
 -وإذا ختل

الط لب عن دخول اال تح ن ا ى قيري قبل الا

الكلياة ىاال يناب ريي اا

سوا 0

 و ترب الط لب املتغيب عن اال تح ن اغأ عى قبول راسب ًَاً بجقدير ضعيف جداً.( قرا ال
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كلي ت لي

قم  1747لننة  2017ات د ل اص امل دة ) 00

الور ا

اي ىرقة إعداد ة ( الد اسة  7سنوات )

الفرقة

االوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

عدد فرص القيد

مستجد – باق

مستجد – باق
من الخارج

مستجد – باق
من الخارج ()1
من الخارج ()2
من الخارج ()3

مستجد – باق
من الخارج ()1
من الخارج ()2
من الخارج ()3
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كلي ت دة الد اسة اي

سنوات (اي ىرقة إعداد ة ) كلية الصيدلة – طب

االسن ن (الئحة قدمية ) – كلية اهلندسة – كلية الفنون اجلميلة )
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الفرقة

إعدااى

اوىل

ثانية – ثالثة – رابعة

عدد فرص القيد

مستجد – باق

مستجد – باق
من الخارج

مستجد – باق
من الخارج ()1
من الخارج ()2
من الخارج ()3

كلي ت دة الد اسة اي

سنوات (لي

اي ىرقة إعداد ة ) كلية الطب – كلية

طب االسن ن (الئحة د دة ) – كلية الطب البيطر

– كلية الرتاية الفنية )

الفرقة

االوىل

الثانية

الثالثة – الفرقة الناائية

عدد فرص القيد

مستجد – باق

مستجد – باق
من الخارج

مستجد – باق
من الخارج ()1
من الخارج ()2
من الخارج ()3
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لحوظة ه ة -:
 الطالب الى ن إلتحقوا ا لفرقة الراا اة او الني ئياة قبال ت اد ل ااص املا دة (  ) 00االااى ن مت قياادهم ا لفرقااة الراا ااة او الني ئيااة ىااى ال ا ع اجلا ى  2017 / 2017ىإاا
نمح هلم اأدا اال تح ن ن اخل ج حلن ختر يم وىى ا لة سوايم ىيما ال ز اد
عن اص

عدد املقر ات نر

علييم اص امل دة (. ) 00
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شروط إضافية للقبول ببعض الكليا
 قواعد قبول الطالب بكلية السياحة والفناا -:

شرتط اصول الط لب على  %40علي األقل يف اللغة األ نبية األوىل.

 قواعد قبول الطالب بكلية االلس -:

احلصول علي  %47علي األقل ن د

ة الني ة ال ظمي اللغ ت الثالث (اللغة

ال راية واللغت ن األ نبيت ن األوىل والث اية)

 قواعد قبول الطالب بكلية احلقو

 .1شرتط ىن كون الط لب قد د س اللغة الفرانية يف شي دة الث او ة ال ة.
 .2الطالب الى ن مل د سوا اللغة الفرانية جيور قبوهلم اكلي ت احلقوق يف ا لة
استيف ئيم للحد األداى هلىه الكلي ت اشرط ا تي رهم اال تح ن يف دة اللغة
الفرانية علي نتوي الث او ة ال ة وال مينح الط لب د

ة اللين ا

إال ا د

ا تي ره هلىا اال تح ن خالل سنوات الد اسة انج ح

 قواعد قبول الطالب بكلية الفنو مجيلة ( عمارة )

شرتط للقبول ايىه الكلية النج ح يف اختب ات القد ات يف دة سم ال م ة
قد ا لكلية و نظمي

الىي

كتب التننيق ا د ااتي

ا تح ا ت الث او ة ال ة

ب شرة 0

 قواعد قبول الطالب بكلية الفنو مجيلة ( فنو )
شرتط للقبول ايىه الكلية النج ح يف اختب ات القد ات يف دة سم الفنون
الىي

قد ا لكلية و نظمي

كتب التننيق ا د ااتي

ا تح ا ت الث او ة ال ة

ب شرة 0

 قواعد قبول الطالب بكلية الرتبية النوعية ( موسيقية )
شرتط للقبول ايىه الكلية النج ح يف اختب ات القد ات املوسيقية الىي قد
ا لكلية و نظمي كتب التننيق ا د ااتي ا تح ا ت الث او ة ال ة ب شرة .
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 قواعد قبول الطالب بكلية الرتبية الفنية

شرتط للقبول ايىه الكلية النج ح يف اختب ات القد ات الفنية الىي قد ا لكلية

و نظمي كتب التننيق ا د ااتي ا تح ا ت الث او ة ال ة ب شرة .

 .. قواعد قبول الطالب بكلية الرتبية الرياضية ( بن – بنا )- :

 .1تم قبول الطالب املنتجد ن عن طر ق كتب التننيق ا د جن ايم يف
اختب ات القد ات الر ضية وا تي رهم اختب ات الكش

الطبى الىي جير

مب رىة القو نيون الطيب ا ملني واصول الط لب على احلد األداى للقبول
اكلية الرتاية الر ضية 0
 .2قوع كتب تننيق القبول ا جل
اطوالت
اجملل

ت اتنظيم قبول الطالب احل ىلن على

ضية ا د ا تي رهم االختب ات البداية والر ضية ا لكلية تنفيىا لقرا
األعلى للج

ت الص د

ىى . 1404 / 4 / 7

 .. قواعد قبول الطالبا بكليا الجمريض -:

 .1تم قبول الطالب والط لب ت احل ىلن على الث او ة ال ة ( علمى علوع ) وىق
للحد األداى الى

يدده كتب التننيق 0

 .2قبول الطالب والط لب ت احل ىلن على دالوع امل هد الفنية الصحية اورا ة
الصحة ش بة التمر ض وامل هد الفنية للتمر ض الت ا ة لكلي ت الطب ا جل
املصر ة ا لفرقة الث اية اكلي ت التمر ض ا جل

ت

ت املصر ة اشرط اصوهلم على

 %47على األقل ن اموع الد ت .
{ قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ } 6220/6/90
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البـاب الثانـي
التحويل
و
نقل القيد

التحويل ونقل القيد
 أوالً  -:قواعد عامة
 -1تنظم املادة (  ) 68من الالئحة التنفيذية بقانون تنظيم اجلامعات التحويل ونقلل
القيد بني الكليات 0
 -2تبدى جلنة شلوون التعلليم والاللالب بالكليلة الل أى فل ببلوو ويويلل الاللالب
ونقل ووبف القيد وببوو األعذار 0
 -3يتم التحويل مبوافقة جملسي الكليتني املختصتني 0
 -4يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد ب ار رئيس اجلامعة الت مت التحويل أو نقل
القيد إليها أو من ينيبه من نوابه 0
 -5أخ موعد لتلق طلبات التحويل ونقل القيد هلو عرل ون يوملا ملن تلاريع إعلالن
نتيجة امل حلة الت يتم الرتشيح فيها 0
 -8ال يسمح للالالب احملولني اإلبامة ف املدن اجلامعية ف عام التحويل  ،وينظ
ف ببوو الاللبات ف ضوء األماكن املتاحة وموافقة اجلامعة مل اإلبل ار بلذل
من الالالب  /الالالبة 0
 -7يكون التحويل ملن اجلامعلات األبنبيلة ونقلل القيلد لاللالب الرلهادات املعادللة
م كزيا مبع فة مكتب تنسيق القبوو باجلامعات واملعاهد 0
 -6تالبق ب ارات اجمللس األعل للجامعات ف حالة صدورها 0

 ثانياً  :الضوابط اخلاصة بالتحويل ونقلل القيلد :معاللاال للملا ا(لا

 )68مل الالئحلة التملييييلة

لقانون تملظيم اجلامعات رقم  )94لسملة  2491ولقرارات اجمللس األعلى للجامعات كالا يلى :-
 -1ال جيوز النظ يف يويل طالب الف بة اإلعدادية واألوىل يف الكليات اليت ليس
بها سنة إعدادية بني الكليات املتناظ ة إال يف احلاالت اآلتية:
 -2إذا كان الالالب حاصال عل احلد األدن للمجموع الذي وصل إليه القبوو يف
الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله ،ويتم التحويل مبوافقة جملس
الكليتني.

-23-

 -3إذا كان الالالب غري حاصل عل احلد األدن للمجموع الذي وصل إليه القبوو
يف الكلية فيجوز التحويل بق ار من جملس الكلية احملوو إليها بناء عل

توصية من

القومسيون الاليب العام حلالة م ضية
 -4إذا كان الالالب غري حاصل عل احلد األدن للمجموع الذي وصل إليه القبوو
يف الكلية فيجوز التحويل يف حدود العدد الذي حيدده اجمللس األعل
للقبوو يف كل كلية عل

أن يكون الالالب حاصال عل

للجامعات

شهادة الثانوية العامة من

إحدى املدارس اليت تق يف النالاق اإلبليمي للجامعة وذل

وفقا للنظام والر وط

اليت يضعها اجمللس األعل للجامعات.
 -5أما بالنسبة لالالب السنوات األخ ى فيجوز يويل الالالب من كلية إىل نظريتها
يف ذات اجلامعة أو يف بامعة أخ ى مبوافقة جملس الكليتني املختصتني.
 -8وعل

طالب التحويل تقديم طلبه ببل افتتاح الدراسة يف الكلية اليت ي غب

التحويل إليها،وجيوز جمللس الكلية عند الض ورة القصوى ببوو التحويل بعد هذا
التاريع.
 -7وجيوز نقل بيد الالالب من كلية إىل أخ ى مناظ ة يف ذات اجلامعة أو يف
بامعة أخ ى بق ار من جملس الكليتني ،وذل

بر ط أن يكون سنة حصوله عل

الثانوية العامة مستوفيا الر وط املؤهلة للقبوو بالكلية وحاصال عل
ببلته الكلية يف تل

اجملموع الذي

السنة.

 -6حيتفظ الالالب باملزايا اليت ختوله إياها ال سوم اجلامعية اليت دفعها وأعماو
السنة اليت تابعها واالمتحانات اليت أداها وذل

فيما ال يتعارض م أحكام الالئحة

الداخلية للكلية احملوو إليها.
 -9ويض جملس اجلامعة املختصة القواعد املنظمة لتحويل الالالب ونقل بيدهم.
 -10ويف مجي األحواو يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد ب ار من رئيس اجلامعة
اليت مت التحويل أو النقل إليها أو ممن ينيبه من نوابه[ 0
 -11بتاريع  1999/10/2ب ر اجمللس األعل للجامعات( :التوصية لدى السادة رؤساء
اجلامعات باعتبار رسوب الالالب املنقوو لف بة أعل

يف مواد تكميلية ال تدخل وفقا

لالئحة الداخلية للكلية ضمن مواد ال سوب والنجاح ال يوو دون تقدم الالالب
باللب التحويل إىل كلية أخ ى وأن ببوو أو رفض التحويل يتوبف عل
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استيفاء

الالالب للضوابط اليت أب ها اجمللس األعل

للجامعات يف هذا الرأن وكذل

الر وط اإلضافية اليت تضعها كل كلية وفقا لظ وفها).

 ثالث ًا  :حتويل الطالب ا(رشحني :
صللدر بلل ار جملللس االعللل للجامعللات بتللاريع 2007\7\29بللان يكللون يويللل
الالالب امل شحني للقبوو باجلامعات او ال اغبني ف نقل بيلدهم ملن كليلة اىل
اخ ى غري متناظ ة عن ط يق التنسيق االلكرتون

.

 رابعاً  :التحويل للطالب ا(قيدي باليرق االعلى م اليرقة االوىل سملوات سابقة)
التحويل بني الكليات املناظ ة :

 -1ان يكون الالالب نابحا ومنقوال اىل الف بة اعل ف الكلية احملوو منها.
 -2ان يكون لتحويل او نقل القيد م كزيا عل مستوى كل بامعة.
 -3ال تزيد نسبة احملولني عن  % 20ملن علدد الاللالب املقيلدين بالف بلة املالللوب
التحويل اليها وفقا .للقواعد العامة ومعلنة بكل كلية " وفقا المكانيات الكلية"
 -4تقديم خاللاب ملن الكليلة احمللوو منهلا يتضلمن انله ب يسلبق ان وبل عليله اى
بزاءات تأديبية .
 -5تكون االولوية للتحويل وفقا للتقدي احلاصل عليه الالالب.
ب ار اجمللس االعل للجامعات جبلسته ف 2005\ 3 \10

 خامس ًا  :مواعيد التحويالت واماك تلقى الطلبات -:
يفتح باب ببوو طلبات يويل الالالب القدام

والف ق االعل

للكليات املتناظ ة

والغري متناظ ة اعتبارا من بداية شه اغسالس 0
الجيوزببوو طلبات التحويل بني الكليات املتناظ ة والغري متناظ ة حبد ابص

شه

من بدء الدراسة طبقا لق ار اجمللس االعل للجامعات ف هذا الرأن .
يصدر باعتماد التحويل او نقل القيد ب ار من رئيس اجلامعة الت
القيد اليها او ممن ينوبه من نوابه .
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مت التحويل او نقل

 سا س ًا  :التحويل م الشعب فى ذات الكلية -:

يتم يويل الالالب املقيد بالف بة االوىل باق لالعادة لاللتحاق برعبة اخ ى ف

ذات

الكلية بعد :اب اء املقاصة الالزمة بر ط ان يقيد بابيا لالعادة ف الرعبة احملوو اليها
سبق ان رسب فيها او تغيب عنها بدون عذر

خيفض تقدي الالالب ف املق رات الت

العل مقبوو ما ب يكن حاصال عل ابل من ذل

.

ي صد للالالب تقدي النجاح الذى حصل عليه ف

املق ر الذى يؤدى االمتحان فيه

ألوو م ة
ب ار اجمللس االعل للجامعات جبلسته ف 2000\12\29

 سابعاً  :حتويل ونقل قيد الطالب احلاصلني على الشها ات ا(عا لة -:

عدم نقل بيد اى طالب بني الكليات الغري متناظ ة من احلاصلني عل شهادات معادلة

اال عن ط يق مكتب التنسيق اما التحويل بني الكليات املتناظ ة فيتم التحويل بينها
مبع فة اجلامعات ف

حدود القواعد املنظمة لذل

والصادرة من اجمللس االعل

للجامعات ( نظ ا لتحديد االماكن ) .
( ب ار اجمللس االعل للجامعات جبلسته ف )1999 \6 \ 15

 : مالحظات هامة -:

 حيق للالالب استخ اج بيان حالة من الكلية املقيد بها لتقدميه اىل اى بهة
اخ ى
 الالالب ال اغبني ف التحويل اىل كليات اجلامعة املتناظ ة عليهم تقديم االوراق
االتية-:
 بيان بتقدي ات ودربات املواد الت

درسوها ( وذل

لض ورة حساب اجملموع

التناظ ى عند التخ ج).
 تقديم احملتوى العلم للمق رات الت درسوها بكلياتهم حت يتم عمل املقاصة
االزمة مبع فة .االبسام العلمية بالكليات ال اغبني ف التحويل اليها .
 عل

الكلية يديد املواد املعف

منها الالالب والت

بالكلية احملوو منها وكذا يديد املواد الت
احملوو اليها متهيدا للع ض عل

سبق ان درسها وجنح فيها

يتحمل الالالب دراستها بالكلية

جملس شوون التعليم والالالب واعتمادها من

السيد االستاذ الدكتور  /رئيس اجلامعة وخيال الالالب بذل
-23-

.

 ثامملاً :قواعد التحويل ونقل القيد م اجلامعات األجملبية مىل اجلامعات ا(صرية 0

 ال جيللوز يويللل ونقللل بيللد الالللالب مللن كليللات أو معاهللد غللري تابعللة للجامعللاتاخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات إال إذا كان الالاللب حاصلال علل احللد األدنل
يف شللهادة الثانويللة العامللة أو مللا يعادلللا للقبللوو بالكليللة املعنيللة اللليت ي غللب يف
يويله أو نقل بيده إليها ،وعل أن يتم التحويل م كزيا عن ط يق مكتلب تنسليق
القبوو باجلامعات واملعاهد العليا.
 وجي وز للوزي التعلليم يف حلاالت الضل ورة القصلوى ولظل وت غلري متوبعلة يويللالالالب وفقا للقواعد والضوابط اليت يصدر بها ب ار من رئيس اجلمهورية.
( املادة  67من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات )
 أن يكون منقوال لف بة أعل  ،ويدد الف بة الت حيلوو إليهلا فل ضلوء ملا درسلهوجنح فيه ف اجلامعة احملوو منها 0
 أن يكون أحد الوالدين موظفا عاما وأعري أو ندب إىل عملل رىل باخللارج ملتقديم ما يثبت ذل

 ،أو يكون أحد الوالدين مقيما ف اخلارج بصفة دائمة عل

سبيل الجل ة  ،ثلم علاد نهائيلا ألرض اللوطن  ،أو أن يكلون الالاللب حاصلال علل
منحة من إحدى اجلامعات األبنبية وأنتهت هذه املنحة 0
(قرار المجلس األعلى للجامعات رقم  78بتاريخ ) 9979 /9/87
 وبد وافق اجملللس األعلل للجامعلات فل بلسلته بتلاريع  1969/5/17بلأن تلتمإبلل اءات يويللل الالللالب املصلل يني مللن اجلامعللات األبنبيللة إىل اجلامعللات
املص ية بواسالة مكتب تنسيق القبوو وذل

وفقا للضوابط الت وضعها اجملللس

األعللل للجامعللات فلل بلسللته بتللاريع  ،1969/3/6ملل م اعللاة بواعللد القبللوو
اجلغلل ايف واإل بليملل  ،عللل أن تتللوىل جلللان بالاعللات التعللليم اجلللامع فلل
ختصصلاتها املختلفلة يديلد امللواد التل درسلها الالاللب فل اجلامعلة األبنبيللة
التل تعتللمم مماثلللة للمللواد التل تللدرس فل الف بللة األوىل أو اإلعداديللة بالكليللة
احملوو إليها وتكف نقله إىل الف بة األعل بها 0
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مكافأ التيوق

 مينح الالالب املستجدون من أبناء مجهورية مص الع بية الذين ال جياوز ت تيبهم فامتحان شهادة الدراسة الثانويلة العاملة اللثالثني فل شلعبة العللوم والعرل ة فل شلعبة
اآلداب واخلمسة ف امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية الفنيلة مكافلأة بلدرها
مائة وعر ون بنيها سنويا لكل منهم .
 وميلنح الاللالب املسللتجدون ملن أبنللاء مجهوريلة مصل الع بيللة احلاصللون علل %60عل األبل ف التقدي العام المتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة
الدراسة الثانوية الفنية من غري املرلار إلليهم فل الفقل ة السلابقة مكافلأة بلدرها أربعلة
ومثانون بنيها .
 ويستم ص ت املكافأة املرار إليها بالفق تني السابقتني للاللبة احلاصلني عليها بالفواتاملذكورة إذا حصل الالالب ف امتحان النقل عل تقدي عام بيد بدا .
-

وكل من حيصل عل تقدي عام ممتاز ف امتحان النقل مينح مكافآت سنوية بدرها
مائة وعر ون بنيها ومن حيصل عل تقدي عام بيد بلدا ملن غلري املرلار إلليهم فل
الفق ات الثالث األوىل من هذه املادة مينح مكافأة سنوية بدرها ستون بنيها ويض
اجمللس األعل للجامعات بواعد تالبيق هذا النظام عل الالالب الذين يقبلون ف
سنوات تل السنوات اإلعدادية واألوىل ف الكليات الت ليس بها سنوات إعدادية .

 ويكللون مللنح املكافللأة مقصللورا علل السللنة الدراسللية التاليللة للسللنة التل حيصللل فيهللاالالالب عل التقدي سالف الذك وجتدد املكافلأة كلملا تلواف شل طها وفقلا للتفصليل
السابق  .....اخل .

( ا(ا رقم  ) 191م الالئحة التمليييية لقانون تملظيم اجلامعات
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 بيان با(كافآت ا(ستحقة للطالب ا(تيلوقني احلاصللني عللى شلها الثانويلة العاملة
ا(صرية وفقاً للالا رقم  ) 191م الالئحة التمليييية -:
قيمة المكافأة

الفئة المستحقة
الثالثون األوائل فى الشعبة العلمية امتحان الثانوية العامة والعشرة
االوائل فى الشعبة االدبية
الخمسة األوائل فى امتحان كل شهادة فنية ( صناعى – زراعى –
تجارى )

 021جنية

 021جنية

الطالب الحاصلون على الثانوية العامة أو الفنية بمجموع % 01

 08جنية

فأكثر
الطالب الحاصلون على تقدير عام ممتاز فى امتحانات النقل

 021جنية

الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا ومن أوائل الثانوية العامة

 021جنية

الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا ومجموع  % 01فأكثر
فى الثانوية العامة أو الفنية
الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا فقط

 08جنية
 01جنية

الطالب الحاصلون على تقدير عام جيد جدا من الحاصلين على
الثانوية المعادلة

 01جنية

 ي اع عند إعداد كروت الالالب املستحقني ملكافآت التفوق عدم إضلافة املسلتوىاخلاص عند حساب اجملموع الكل للالالب .
 الالالب احملولني من كليات اجلامعة إىل خارج اجلامعلة ال تصل ت للم أى مكافلآتمن اجلامعة والالالب احملولني إىل اجلامعة تص ت لم مكافآت التفوق باجلامعة بعد
التأكد من عدم ص ت أى مكافأة لم من اجلهات احملولني منها .
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البـاب الثالـث

الرسوم الدراسية
(لطالب الثانوية العامة المصريه )

(لطالب الشهادات المعادلة )
(للطالب الوافدين )

الرسوم الدراسية

ً
اوال الطالب المصريين -:
-

انتساب

انتظام

البيــــــــــــــــان

الحساب الذى تودع به

رسم مكتبة

صندوق اخلدمات التعليمية
احتاد الكلية  7جنيه واجلامعة  3جنيه

جنيه
ً
اوال الرسوم المقررة بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

قرش

جنيه

قرش

05

5

05

5

5

05

5

05

رسم احتاد

5

5

05

0

رسم انتساب

صندوق اخلدمات التعليمية

5

0

5

0

خدمات طبية

صندوق اخلدمات الطبية

50

5

50

5

التأمني ضد احلوادث

احلسابات املركزية

05

5

05

5

صندوق مساعدة الطالب

صندوق التكافل االجتماعى بالكلية

5

55

5

55

صندوق التمويل االهلى لرعاية الشباب

مكتب رعاية الطالب بالكلية () 0520

والنشىء ( ق لسنة  0890م )

و اجلامعه ( ) 720

5

5

5

305

50

33

70

397

امجاىل البند ( اوال )

5

05

5

05

حتسني املختربات واملكتبات

صندوق اخلدمات التعليمية

70

9

5

00

مقابل اعداد وطباعة البطاقة اجلامعية

مركز اخلدمة العامة لنظم وتكنولوجيا املعلومات

5

35

5

05

دعم موارد االنشطة الطالبية باجلامعة

مكتب رعاية الطالب اجلامعة والكلية

5

50

5

35

دعم قاعات االطالع

صندوق اخلدمات التعليمية

5

05

5

05

5

50

5

50

70

039

5

075

امجاىل

5

55

5

55

لصاحل صندوق اخلدمات الطبية

5

0

50

7

5

50

5

50

-

022

-

585

مقابل اخلدمات التعليمية لالنتساب

صندوق اخلدمات التعليمية

املوجه ( قرار وزارى  0533لسنة  83م)

ً
ثانيا  :لحساب الخدمات التعليمية ( بقرار مجلس الجامعة تحصل من جميع الطالب

دعم حلساب صندوق تكافل طالب

صندوق التكافل االجتماعى املركزى باجلامعة

اجلامعة
تطوير خدمات تكنولوجيا املعلومات
ICTP

مركز اخلدمة العامة لنظم وتكنولوجيا املعلومات

ً
ثالثا  :رسوم خدمات طالبية

حتسني امليزة التأمينية ويورد لصندوق
التكافل األجتماعى لطالب اجلامعة

صندوق اخلدمات الطبية
صندوق التكافل االجتماعى املركزى باجلامعة

امجاىل البند ثالثاً

أجمالى الرسوم الدراسية
المقررة

( جملس اجلامعه جبلسته املنعقدة بتاريخ ) 5503/3/ 59
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ً
ثانيا طالب الشهادات المعادلة -:
انتساب

انتظام
قرش

جنيه

قرش

جنيه

الحساب الذى تودع به

البيــــــــــــــــان
ً

اوال الرسوم المقررة بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

05

5

05

5

رسوم مكتبة

صندوق اخلدمات التعليمية

5

05

5

05

رسم احتاد

احتاد الكلية  7جنيه واجلامعة  3جنيه

5

5

05

0

رسم انتساب

صندوق اخلدمات التعليمية

5

0

5

0

خدمات طبية

صندوق اخلدمات الطبية

50

5

50

5

التأمني ضد احلوادث

احلسابات املركزية

05

5

05

5

صندوق مساعدة الطالب

صندوق التكافل االجتماعى بالكلية

5

55

5

55

صندوق التمويل االهلى لرعاية الشباب

مكتب رعاية الطالب بالكلية () 0520

والنشىء ( ق لسنة  0890م )

و اجلامعه ( ) 720

5

5

5

305

50

33

70

397

امجاىل البند ( اوال )

5

05

5

05

حتسني املختربات واملكتبات

صندوق اخلدمات التعليمية

5

0

5

00

مقابل اعداد وطباعة البطاقة اجلامعية

مركز اخلدمة العامة لنظم وتكنولوجيا املعلومات

5

05

5

05

دعم موارد االنشطة الطالبية باجلامعة

مكتب رعاية الطالب اجلامعة والكلية

5

30

5

30

دعم قاعات االطالع

صندوق اخلدمات التعليمية

5

05

5

05

دعم حلساب صندوق تكافل طالب اجلامعة

صندوق التكافل االجتماعى املركزى باجلامعة

5

55

5

55

تطوير خدمات تكنولوجيا املعلومات ICTP

مركز اخلدمة العامة لنظم وتكنولوجيا املعلومات

5

035

5

075

امجاىل

5

05

5

05

لصاحل صندوق اخلدمات الطبية

5

0

5

0

5

00

5

00

امجاىل البند ثالثاً

05

052

55

220

أجمالى الرسوم الدراسية المقررة

مقابل اخلدمات التعليمية لالنتساب املوجه
( قرار وزارى  0533لسنة  83م )

صندوق اخلدمات التعليمية

ً
ثانيا  :لحساب الخدمات التعليمية ( بقرار مجلس الجامعة تحصل من جميع الطالب )

ً
ثالثا  :رسوم خدمات طالبية

حتسني امليزة التأمينية ويورد لصندوق
التكافل األجتماعى لطالب اجلامعة

صندوق اخلدمات الطبية
صندوق التكافل االجتماعى املركزى باجلامعة

 باالضافة إىل الرسوم املقررة على طالب الشهادات املعادلة :  3255جنيه رسم املختربات وتأمني االدوات  ،حيصل من الطالب فى الكلياتالعملية واقسام الكليات النظرية التى جترى فيها دراسات معملية مرة واحدة عند
أول قيد الطالب ( الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ) 5
 باالضافة اىل املبالغ التى حتصل فى بعض الكليات طبقاً للوائح مثل معامل اللغةواملبالغ التى حتصل من طالب كلية الصيدلة مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التى
يؤدى بها الطالب فرتة التدريب 5
 باالضافة لرسوم الربامج اخلاصة فى حالة التحاق طالب الشهادات املعادلة 5-04-

 يؤدى طالب كلية طب االسنان فضالً عن رسم املختربات تاميناً قدره اربعة عشرجنيهاً عند قيده بالفرقة االوىل وثالثون جنيهاً عند قيده بفرقة اعلى وذلك عن
االدوات واالجهزة التى تصرف اليه كعهدة حتى يردها بالكامل سليمة ويرد هذا
التأمني اىل الطالب عند انتهاء دراسته فى الكلية أو انقطاعه عنها بصفة نهائية .
 يؤدى طالب كلية الصيدلة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التىيقضى فيها التمرين .

ثالثاً  :البنود التى حيصل عليها رسوم لصاحل صندوق رفع الكفاءة التعليمية ( باالضافة اىل
اى رسوم مقررة بالقانون وكانت حتصل سابقًا )
م

البيان

القيمة باجلنية

1
2

7
8
9
15

بيان الحالة الصادر من الكليات للطالب للتحويل ونقل القيد من الكلية
حاالت التحويل ونقل القيد الى كليات الجامعة من الجامعات األخرى
بيان بالتقديرات سنوات الدراسة
 باللغة العربية باللغة االنجليزيةشهادات القيد الصادرة من الكليات
الطالب المفصولين من كليات عند قيدهم بأقسام او كليات اخرى
الطالب الحاصلون على درجة البكالوريوس او الليسانس فى التربية
والعلوم ويتقدمون لالقساالمناظرة بكليتى االداب او العلوم
الطالب الحاصلون على مؤهالت عليا ومتقدمون لالنتساب
االلتماسات المقدمة من الطالب عن نتائج االمتحانات ( للمادة الواحدة )
طلب االعتذار عن عدم دخول االمتحان
طلب وقف القيد

05
155

11

التحقق من صحة بيانات شهادة التخرج

12

الطالب المتقدمين لالمتحان من الخارج

3
4
0
6

05
155
25
155
255
255
155
05
05
 05جنيه من
الداخل و 15
دوالر من الخارج
 155جنيه للمادة

ً
ثالثا الرسوم الدراسية للطالب الوافدين :
رسم قيد الول مرة

م

الكلية

0

الطب البشرى وطب االسنان

5

اهلندسة واحلاسبات والصيدلة والعالج الطبيعى

3

الطب البيطرى والزراعة والعلوم والتمريض

0

باقى الكليات واملعاهد
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 0055دوالر
امريكى تسدد
الول مرة فقط

املصروفات الدراسية
 3555دوالر امريكى
 0555دوالر امريكى
 0555دوالر امريكى
 3555دوالر امريكى

التقدم لالمتحان من اخلارج
أوالً  :المستندات واألوراق المطلوبة-:
 -1صورة مستند إثبات شخصية الطالب مع تقديم األصل لإلطالع.
ً
ثانيا  :المبالغ المقررة للحصول على الخدمة-:.

ال يتم سداد اى مبالغ مالية وقت تقديم الطلبب ،وبعبد املوافقبة علبى الطلبب يبتم سبداد
املبالغ اآلتية-:
رسوم التقدم لالمتحان من اخلارج
ال يتم سداد اى مبالغ مالية وقت تقديم الطلبب ،وبعبد املوافقبة علبى الطلبب يبتم سبداد
مبلغ (  055مائة جنيه ) عن كل مادة .
( قرار جملس اجلامعة بتاريخ ) 5503 / 3 / 59
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الباب الرابع

نظام الساعات المعتمدة
البرامج الخاصة بالجامعة

نظام الساعات املعتمدة Credit Hours System

 -1اعتمدت اجلامعة نظام السااعات اععتماد و نقسمسال العاام الد اىلاف لني
د اىلا

– الف ااا الن( خلايفقاالف الف ااا الاااانع خلالف ا ف – ن

ص فف اخت ا يو ع كا

ا

ااا د اىلااف

ا د اىلفو قد س الطالب عااد ماأ م مناان ماأ
لني ىلت ممف ات د اىل ة.

 11لني  11ىلاعة معتمد ن مأ

 -1قشرتط لتخفج الطالب اجت ازه عددا ماأ السااعات الد اىلا ة س ااق ً ماا ل اد
االدنااع مااأ الااد جات الااام لاادده الن ااة كمااا قتا د ل طالااب فقااة الد اىلااة
ناعشا كة ع نض خطتا الد اىلا ة ن ماا لمد اوا ن ساب السظاام اععما ( ا
ن ااع ض ا د ا اادند الاادن ا نالم ا م لعاادد الساااعات اععتمااد التااع قساامد ل ا
التس ا ها لنا

ا د اىلع .

 -3لن نظام الساعات اععتمد ل مزاقاا ناضا ة ع اع مادا العاامو ننلاج ماأ جاا
امااف نا اادا نن ا ن الطااون قتمتع ا ن نفقااة ك ا عساادما
الد اىل ة نالىلاوا – ننساك قائماة كا
كما ن الطالب قستط

تااا نن اعمااف ات

ماأ اعا اد االخت ا قاة لوخت اا مسهااو

وأج ا د اىلة عض اعمف ات الد اىل ة يف نقت ال ا

ن ن قن ن قد د س عضها يف نقت ىلا

و نكالج نساك م ز خفي نناف ن

ناااا السظااام قط ا م ااد االختو ااات الففدقااةو الط ااة ال اااقأ ال قسااتط ع ن ن
قد ىل ا خل11ف ىلاعة يف الف ا الد اىلف ال ا دو لس ب ن آلخفو إنهل قستط ع ن
ن قد ىل ا خل11ف ن خل11ف ىلاعةو ن ع عض ا االتو قستط ع ن ن قد ىل ا تاع
وسا

ن ىلاات ىلاااعات .نالط ااة لاادقهل الففصااة ن قستها ا مااأ الد اىلااة يف نقاات

ق ا و لنا ب ا ا يف نلاج خلع ااع ىلا ا اعاااا(ا او
نن ل دال مأ

ىلااس ات ن او

ىلااس ات

ىلس اتف ن ن قسته ا مأ الد اىلة يف نقات ًا ( خل

ا

ن ىلت ىلس اتف نجيب ع هل اخت ا نلج.
 -4جيا ز لجم ا
جم

الن ة

الن ااة ان ق ا ا ع ااع ااتد
عدد االىلا

ااا د اىلااع صا فع منااال

نعادد ىلااعات االمت اان ع اع ساب كاا ك اة

ع ااع ىلا ا اعاااا( خل ك ااة الع ا م ةان ااة اىلااا

ناالمت ااان ااع اادند ةان ااة

ىلاعات ف خل ك ة ا م ق القما مد الف ا الد اىلع ال فع عأ ةان ة اىلا
خل ك ة الز اعة ةان اىلا

اادد

ف
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ف

ك ات اجلامعة التع وط

نظام الساعات اععتمد

خل تع وا قخ صدن

الدل ا ف

 -1ك ة الع م
 -1ك ة الز اعة
 -3ك ة اهلسدىلة خل فنامج نسدىلة اع ناوفنن ات نالف وات ال ساع ة ف0
 -4ك ة ال دلة خل فنامج ال دلة االك س ن ة ف
 -1ك ة ا م ق
 -6ك ة الرت ة ل طف ل اع نف
ً -7ب االىلسان خل ال نامج اعم ز ف

متط ااات التخاافج لن ااات اجلامعااة التااع وط اا نظااام الساااعات اععتمااد ً مااا
ل ائ ها ننع ع ع الس

التاني ا-
عدد الساعات اعط

م

الن ة

1

الع م

 131ىلاعة معتمد

4

ال دلة خل االك س نع ف

 117ىلاعة معتمد

1

الز اعة

 140ىلاعة معتمد

1

اهلسدىلة خل اع ناوفنن ات ف

 171ىلاعة معتمد

3

ا م ق

 114ىلاعة معتمد

6

الرت ة ل طف لة اع نف

 144ىلاعة معتمد

ومدقفات ننماط اعمف ات ن ة ا م ق ع ع الس

ة ل تخفج

التاني ً ما لوئ ة ا-

الد جة

عدد السماط

الفمز

التمدقف

مأ  10 -11د جة

4

A

ممتاز

مأ  17اني اقا مأ 11

3.1

B+

مأ  16اني اقا مأ 17

3

B

مأ  11اني اقا مأ 16

1.1

C+

مأ  13اني اقا مأ 11

1

C

جد

مأ  10اني اقا مأ 13

1.1

D

مم (

اقا مأ 10

1

F

ضع ل
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ج د جدا مفوف
ج د جداَ
ج د مفوف

مع ا الساعة اععتمد
لتسب الساعة اععتمد خو( الف ا الد اىلع ال ا د ع ع الس
-1

التاني ا-

كا حماضف نظفقة مدوها ىلاعة نا د اىل ع ا ونا عد ىلاعة نا د
معتمد .

-1

كا رت د اىلة عم ة ان متا قأ مدوها مأ  1اني  3ىلاعات اىل ع ا
ونا عد ىلاعة نا د معتمد .

-3

سان الساعات اععتمد الد اىلة العم ة ان التما قأ التع

قسمط مأ

مدوها ىلاعة نا د .
اععد( الف ع ا ن مت ىلط ما
عشفق

ال ا د نقمفن اني قم

اع

الطالب مأ نماط ع الف ا الد اىلع

مط ن سب كما ق ع ا-

جمم ع خل اصا ضفن نماط كا ممف
اععد( الف ع =

ع × عدد ىلاعاو اععتمد ف

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اصا مج الساعات اععتمد هلاه اعمف ات ع الف ا

ماا( خل  1ف ع ع ًفقمة

سان اععد( الف ع لطالب ن ة ا م ق ع ع ىل ا اعاا(
اصا ضفن الساعات *

اىلل اعمف

الساعات اععتمد

الد جة

السماط

ممف 1

4

11

1.1

6

ممف 1

4

14.1

1

1

ممف 3

4

17

3.1

14

ممف 4

4

11

1.1

6

ممف 1

1

17

3.1

7

جمم ع

11
ل

عدد السماط

41

د اععد( الف ع ل طالب ناااا
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1.11

 -1ومدقفات ننماط اعمف ات ن ة ال دلة ع ع الس
الد جة

عدد السماط

الفمز

التمدقف

مأ  100 -10د جة

4

A

مأ  11اني اقا مأ 10

3.7

A-

ممتاز

مأ  11.1اني اقا مأ 11

3.3

B+

مأ  77.1اني اقا مأ 11.1

3

B

مأ  71اني اقا مأ 77.1

1.7

B-

مأ  71.1اني اقا مأ 71

1.3

C+

مأ  67.1اني اقا مأ 71.1

1

C

مأ  61اني اقا مأ 67.1

1.7

C-

مأ  61.1اني اقا مأ 61

1.3

D+

مأ  60اني اقا مأ 61.1

1

D

اقا مأ 60

0

F

ماا( خل  1ف ع ع ًفقمة

ج د جدا

جد

مم (
ضع ل

سان اععد( الف ع لطالب ن ة ال دلة
اصا ضفن الساعات * عدد

اىلل اعمف

الساعات اععتمد

الد جة

السماط

ممف 1

1

13

3.3

6.6

ممف 1

1

71

1.7

1.4

ممف 3

1

71

3.00

6

ممف 4

1

16.1

3.7

7.4

ممف 1

1

76

1.7

1.4

ممف 6

3

11.1

3.3

1.1

ممف 7

3

11

3.7

11.1

ممف 1

3

13.1

3.3

1.1

جمم ع

11
ل

م

التاني ً ما لوئ ة ا

السماط

61.7
د اععد( الف ع ل طالب ناااا

3.11

ظة

النقاط يتم اتتمالاق متهم تا حتب كلتال حت ختالت خ تم

الحواتح فب القت الهلرج لعلد النقاط .
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اعمف ات اليت قس ا ها الطالب كمستم و ن اليت قط ب ها الس اق مطو ن
مل قنم ها لس ب ق ت الن ةو نال ودخا يف سان مت ىلط السماطو

صد ل

د

التمدقفات التال ة:
التقدير

المدلول
مستمع

Audit

AU

ناجح

Pass

P

راسب

Fail

F

منسحب

Withdrawn

W

اععد( الرتاكمع العام ا ن مت ىلاط ماا
الد اىل ة نقمفن اني قم

عشفق

اا ع ا الطالاب ماأ نمااط خاو( الف ا (

مط ن سب كما ق ع ا-

جمم ع خل اصا ضفن نماط كا ممف مت د اىلت × عدد ىلاعاو اععتمد ف
اععد( الرتاكمع العام =

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اصا مج الساعات اععتمد جلم
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اعمف ات التع مت د اىلتها

الربامج اخلاصة ببعض كليات اجلامعة وشروط القبول بها -:
 -1برنامج ( هندسة امليكاترونيات والربوتات الصناعية بكلية اهلندسة )
 مياا ناا ال نامج اضا ة جدقد اني ك ة اهلسدىلة نقهدف ال نامج اني لعداد
مهسدىل

مزندقأ إمنان ات نمها ات التنس ل ج ا ال س ة لت م ل من نات متمدمة

دمج اعسظ مات اعدجمة ناعاك سات اعتسان ة الدقة اع نان ن ة نااللنرتنن ة
نكالج ونس ل ج ا اعع مات 0
 لعداد مهسدىل
المد

ع ع وط

ع جماالت س ة لسد
ا د

اجة ىل ق العما إلعداد مهسدىل

هلل

ج د اعستج نلس

اداد

ونس ل ج ا االنتاج لت س

اعسظ مات 0
خل الوئ ة الداخ ة ل نامج نسدىلة اع ناوفنن ات ف

شروط القبول بالربنامج -:

 -قسمد الم د ل اص

ع ع شهاد الاان قة العامة شع ة قاض ات ان ماقعادهلا ممأ

مت و زقعهل عأ ًفق منتب التسس
نالشفنط التع قضعها الجم
 -قض جم

ان احمل ل

مأ ك ات اخفم ً ما ل م اعد

االع ع ل امعات ىلس قا 0

الن ة ق اعد عامة ل م ( ن ث ون ن ب ة الطالب نم د ونا ؤ

الففص نع االىلاس ع ق ( ًون سظام الد اىلة ع ناا ال نامج 0

نظام الدراسة -:

 مد الد اىلة ال نامج ىلتة عشفالام قد س ممف ات ع
 -قمسل العام الد اىلع اني

و د اىل ا سظام الساعات اععتمد نالطالب

( ص ف ة مينس انهاد اعتط ات ق ا نلج 0
د اىل

مد كا

ا د اىلع

سة عشف

اىل ع 0
الفىل م الد اىل ة ا-
 قتل لدقد الفىل م ىلس قا لنا ىلاعة معتمد مبعف ة اجلامعة عد خا م جمالن ة نمينأ زقاد الفىل م ىلس قا ع ع الطون اجلدد ن دد جم
م الغ اخفم ل ا مأ الطون خدمة العم ة التع م ة 0
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الن ة اق

 -ومد

ىل م ايدمة التع م ة عدد الساعات اععتمد التع قس ا ها الطالب
ا د اىلع خلالف ا االن( نالف ا الاانع ف ند دنع  11ىلاعة معتمد

كا
ا0

 -2برنامج ( الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة )


فنامج قهدف اني ختفقج ص دني م ل نا ة متط ات اعهسة ن أ د
ال دلة نالرتك ز ع ع دن ال دني ع ومدقل الفعاقة ال

فنع ع ل

ة اعساىل ة ل مفقض

داخا اعستشف ات نخا جها ننلج مأ خو( متا عة السظام الدنائع ل ند اىلة
م ادمد فكة الدناد االك س ن ة نوط ماوها ع عوج ا االت اعفض ة اعخت فة
نلجياد االنظمة العوج ة اعساىل ة ننلج التعانن م الط ب اععاجل 0
خل الوئ ة الداخ ة ل نامج ال دلة االك س ن ة ف
شفنط الم ( ال نامج ا-
 -قسمد الم د ل اص

ع ع شهاد الاان قة العامة شع ة ع مع ع م الام مت
منتب التسس

ق هلل ن ة ال دلة عأ ًفق

ً ما ل م اعد نالشفنط التع قضعها الجم

ان احمل ل

مأ ك ات اخفم

االع ع ل امعات ىلس قا 0

نظام الد اىلة ا-
مد الد اىلة ال نامج

ىلس ات سظام الساعات اععتمد

الفىل م الد اىل ة ا-
 3000 .1جس ل ساعة اععتمد ال ا د .

 -3برنامج ( طب االسنان املتميز )
 قهدف ال نامج اني اال وماد العم ة التع م ة ع ود قب نختفقج ً ب قاد ع ع
مما ىلة ًب االىلسان طفقمة ع م ة ىل مة نمبها

عال ة ن أقا ون فة .

نظام الد اىلة ا-
 -مد الد اىلة ال نامج ىلتة عشف

و د اىل ا سظام الساعات اععتمد نالطالب

الام قد س ممف ات ع الف ا الد اىلع ال فف ةان ة اىلا
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.

الفىل م الد اىل ة ا-
 .1قتل لدقد الفىل م اعمف
جم

لنا

ا د اىلع مبعف ة اجلامعة سادا ع ع اقرتاق

الن ة ىلس قا نمينأ زقاد ناه الفىل م مبا ال قت انز  % 10ىلس قا ع لًا

الض ا ط التع قضعها الجم

االع ع ل امعات .

 .3لدد م فن ات الف ا الد اىلع ال فع لنا ىلاعة معتمد كما قمف جم
الن ة نمب ا مة جم

اجلامعة .

 -4برنامج ( تقنية املعلومات ) بكلية العلوم (خاص مبصروفات )
 قهدف ال نامج اني لعداد ك اد شفقة متخ

ة ننات كفاد عال ة ع ال جم ات

نجماالوها اعخت فة نالتع وتضمأ ا-
 -1لدا

مشفنعات نظل اعع مات

 -1نسدىلة ال جم ات
 -3وط قف نوناما ال جم ات
 ومدقل فنامج عاني اجل د قعتمد ع ع التع ل الااوع نالتفن اال داعع م وط
نظل وم ل االداد نضمان اجل د .
نظام الد اىلة ا-
 -قشما العام الد اىلع

د اىل

نقتن ن الف ا الد اىلع مأ ىل عة عشف

اىل عا .
متط ات التخفج ا-
 .4قسمد ل طالب التخفج عسد اىلت فاد متط ات ا

( ع ع د جة ال نال ق س

عدد خل  131ىلاعة معتمد ف نمبعد( وفاكمع  1.6ع ع االقا

 -5برنامج ( إعداد معلمى العلوم والرياضيات باللغة االجنليزية ) بكلية
الرتبية (خاص مبصروفات )


دد جم

اعم ل

الن ة اعداد الطون اعم ل

السسة االنني الن ة .
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الفنامج مأ

الط ة اعست دقأ

( الطا لب ع ع  % 71مأ ماد ال غة االجن زقة

 قشرتط الم ( ال نامج
الاان قة العامة .
 وت دد انل قة الطون اعم ل

ال نامج ً ما ل م م ع الن ع ل نامج ً ما

ل م م ع الن ع ل د جات ا اصا ع ها الطالب ع امت ان الاان قة العامة مضا ا
ال د جة ال غة االجن زقة .
 قتل ود ق

اع اد اعمف

الط عة و الع م ال
ال غت

ع الوئ ة الداخ ة لن ة الرت ة لشعب خل الن م اد و

ل ج ة ناجل ل ج ة نالفقاض ات ف

االجن زقة نالعف ة ع ع الس

التد ق

الاي قمف ه جم

نامج ال غة االجن زقة
الن ة ن ث الوما نس ة

ال غة االجن زقة عأ  % 71مأ ممف ات اعف ة خل مج

اعمف ات

االكادمي ة ال غة االجن زقة ناعمف ات الرت قة نالاما ة ال غة العف ة ف

 -6برنامج ( احلوسبة واملعلوماتية احليوية بكلية احلاسبات واملعلومات )
خاص مبصروفات .
اهداف الربنامج :

قهدف ال نامج اني لعداد ك اد متخ
ا

ة ننات كفاد عال ة ع ا

ىل ة ناعع ماو ة

قة نجماالوها اعخت فة .

نظام الدراسة

 وعتمد الد اىلة ال نامج ع ع نظام الساعات اععتمد نقمسل العام الد اىلع اني
د اىل
 جي ز لجم

نظام
لدا

.

ال نامج نجم سالن ة اع ا مة ع ع عمد

( ص ف ة منافة

ع عض اعمف ات سادا ع ع اقرتاق االقسام الع م ة نن ما عا وسمد

لمنان ات

نظفنف الن ة .
 قتط ب ا

( ع ع ال نال ق س ان جيتاز الطالب س اق مائة نىلتة ن و ن

ىلاعة معتمد ننلج ع ع مدم ةان ة
مست قات د اىل ة .
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( د اىل ة ع ع االقا ممسمة اني ا عة

ال نامج

 قست زم مأ ً ة ع مع ع م اعم ل

ض

ممف وأن ع قاض ات

خل  Math -0ف اعساظف عمف قاضة  1اياص الاان قة العامة كما قست زم مأ ً ة
ع مع قاضة اعم ل

ال نامج ض

ممف وأن ع ع ل اال اد خل  Biologi- 0ف

اعساظف عمف اال اد اياص الاان قة العامة  .نقتل سان م فن ات اعمف ع ع
انها ونا عد و

ىلاعات معتمد دنن ا تسان ىلاعات معتمد

ع ة  .نقتل د اىلة

ناه اعمف ات ل طون ع الف ا الن( لد اىلتهل الن ة .

متطلبات التخرج
 قشرتط ل

اعع ماو ة ا

( ع ع د جة ال نال ق س ع ا اىل ات ناعع مات خت ص
قة د اىلة  136ىلاعة معتمد .
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البــاب الخامــس

دعم وتوزيع الكتاب
اإلتنتااب الووه
التجنيد
التأمين ضد الحوادث
الرحالت العلوية والتدريب

دعم وتوزيع وتسعري الكتاب اجلامعى
 ينشا جبامعة املنيا جهاز يكون مسئوالً عن سسنعو عمعنت عسوزينك ابكانام ا نامععيكون مقره إمارة ا امعة  ،عيُعد عحندة اا

نابك خنا

انا إقناق اا املنا

عاإلمارى عابفن .
 يكون بلجهاز جمل س إمارة يصدر باشنكيل رنرار من ر نيس ا امعنة  ،ملندة نقنوا

 ،عياكون م -:

 -1ابسيد األقااا ابدكاور  /نا ب ر يس ا امعة بشئون اباعليت عابط م ر يساً
 -2عميد إحدى ابكليا

ابنظرية

عضواً

 -3عميد إحدى ابكليا

ابعملية

عضواً

عيكون أردمهما نا باً بر يس جملس اإلمارة
 -4أمني عام ا امعة

عضواً

 -5مدير عام ابشئون ابقانونية

عضواً

 -6مدير عام شئون اباعليت

عضواً

ا امعة

عضواً

 -7مدير حسابا

 -سنشأ فرعع بلجهاز باوزيك ابكاام ا امع بكليا

ا امعة عيصدر قننوياً رنرار من

عميد ابكلينة باشنكيف فنرع ا هناز بر اقنة عكينف ابكلينة بشنئون اباعلنيت عابطن م
عخيطر ا هاز املركزى بلجامعنة بااناأ أعضناأ فنرع ا هناز بكنف كلينة فن شنهر
أغسطس م كف عام .
 ختنناف فننرعع ا هنناز بابكلينناا هاز  ،عابك عل ابنحو اباا
أعالً  :بابنسبة بلكليا

باوزيننك كاننام عضننو مليئننة ابانندريس املاعارنند مننك
-:

ابنظرية

 -1يباع ابكاام بلط م ابنظاميني عاملناسبني بابسعر املدعت .
 -2خيات ابكاام املدعت خبامت ابدعت موضحًا قعره احلقيق عابسعر املدعت .
 -3مينح كف ابب مساجد بطارة معت ياسلت مبوجبها ابكاام املدعت م فرع
ا هاز بابكلية .
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انياً  :بابنسبة بلكليا
ساو

ابكليا

ابعملية

ابعملية شراأ املراجك ابعملية عابكاب ابدراقية ابا سف حباجة
ع مك جواز سوزيك

ابط م عسوضك ف مكابة ابطابب بابكلية بإلقاعارة أع اإل
ابكاب املؤبفة بقًا بلقواعد .
 -يكون بلجهاز حسام خا

باببنك ابذى حيدمه جملس اإلمارة عساكون موارمه

مما يل -:
املخصصة بدعت ابكاام ا امع ف موازن ا امعة .

 -1اإلعاماما

 -2ما خيصف م صندعق اباكافف اإلجاماع بط م ا امعة عم صندعق
اخلدما

اباعليمية عم اى صناميق أخرى أع عحدا

اا

ابك خا

أع ما يات اباربع ب اذا ابغرض .

( الئحة دعم الكتاب اجلامعى )

 يراع عند مراجعة ابكاام ابذى يدخف ف منظومة ابدعت ما يل -: -1أن يكون معامداً م ابسيد األقااا ابدكاور  /ر يس ابقست .

 -2أن يكون اقت ابكاام مطابقاً ملا ملو عارم باب حة ابداخلية بلكلية .
 -3عيات حتديد عدم امل زم املسموح بها عفقاً بآلس -:
عدم ابساعا
عدم

املخصصة بلمقرر أقبوعياً كما ملوارم باب حة .

م ابفررة

عابك بقاً بلجدعل اآلس -:

م

المقرر بالساعة

الحد األقصى للمالزم

قاعاان فأرف بلفصف ابدراق ابواحد

 11م زم

ةإ

 4قاعا

أكثر م  4قاعا

بلفصف ابدراق ابواحد
بلفصف ابدراق ابواحد

 15ملزمة
 21ملزمة
( قرار جملس دعم الكتاب فى ) 2112/00/01

 باشجيك ابسامة أعضاأ مليئة ابادريس عل اباعارد مك جهناز معنت ابكانام عسوزينككاب ابدراقنة ا امعينة ينات صنرمل املبنابس املسناحقة بلماعارند منك ا هناز علن
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مفعاني ابدفعة األع

عدم ابط م فن

م ابدعت املساحق بن  %71م إمجا

حابة سسليت ابكانام عاضنافا مبخنازن ابكلينة عابدفعنة ابثانينة ابندعت املسناحق بنن
 %31م ابكاب ابا يات سوزيعها .
 -سشكف

نة بر اقة ابسيد األقااا ابدكاور  /عميد ابكلينة عأعضناأ من جهناز معنت

ابكاام ملراعاة ابضوابط املابية عاإلمارية عنند سسنليت املبنابس املخصصنة بلسنامة
املاعاردي .
( قرار جملس دعم الكتاب فى ) 2100/02/01
 ابنسننبة املخصصننة ملكافننأة جملننس إمارة معننت ابكاننام ا ننامع عاعضنناأ ا هننازاإلمارى عابكليا
ا هنناز بكليننا

سبلس  %3سوزع بوارك ( ) % 1.5م ريمة اباعاردا

ا امعننة دلننس اإلمارة املركننزى عأعضنناأ ا هنناز بنناإلمارة ،

ع (  ) % 1.5منن إمجنننا
بابكليا

ابا سات مك

ريمنننة اباعارننندا

مننك ا هننناز بابكلينننة ألعضننناأ ا هننناز

.
( قرار جملس دعم الكتاب فى ) 2102/0/22

 يات حتديد اقعار امل زم بقاً ألعدام ابط م عابك عل ابنحو ابااأرف م  151نسخة

 151نسخة فأكثر

 3.71بلملزمة

 3.15بلملزمة

-:

ابغ مل 1.51

مك إضافة  %11م قنعر ابكانام إاا كنان مكاوبنًا ب حندى ابلغنا

األجنبين ع  % 5إاا

سضم ابكاام رقوم سوضيحية ع (  ) 1.5جني عنصف مث ابغ مل .
( قرار جملس اجلامعة فى ) 2102/01/22
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االنتساب املوجه
أوالً  :إنشاء وحدة االنتساب الموجه :
 -1ينشأ بكف جامعة عحدة ب ناسام املوجة  ،عسعد عحدة اا
املامة (  ) 317م اب حة ابانفيذية بقانون سنظيت ا امعا
 - 2يا و

ألحكنام

ابك خا
عما بعدملا 1

إمارة ملذه ابوحدة جملس إمارة بر اقة ر يس ا امعة ععضوية :
 نا ب ر يس ا امعة بشئون اباعليت عابط م
 نا ب ر يس ا امعة بشئون اببيئة عخدمة ادامك  ،عف
عجومه حيف حمل نا ب ر يس ا امعة بلدراقا
 عمداأ ابكليا

حابة عدم

ابعليا عاببحو

1

ابا يطبق بها االناسام املوج 1

 أمني ا امعة 1
 أحد م اعى اخلربة خيااره ر يس ا امعة 1
 -3خياف جملس اإلمارة بكف ما ياصف باالناسام املوج عبصفة عامة :
 اباخطيط باحقيق األملدامل ابا م أجلها أنشاأ نظام االناسام املوج
 عضك ابقواعد ابا حتقق حس االقافامة م موارم ابوحدة 1
 عضك ابقواعد املاعلقة بابشئون املابية عاإلمارية عابنية مبا يكفف عحيقق
ابررابة عل إيراما

ابوحدة 1

عمصرعفا

 عضك نظام احلوافز عاملكافأة 1
 إررار امليزانية عاحلسام اخلاامي1
 ربول اابا
 املوافقة عل

عاباربعا

ابا سقدم بلوحدة 1
عابصيانة ابا

خطة اإلنشاأا

ياقرر سنفيذملا م

موارم

ابوحدة عماابعة سنفيذملا 1
} ابقرار ابوزاري ( ) 1511بااريخ  ، 1114/11/16عابقرار ابوزراى ررت (  ) 512بااريخ
 1117/5/14عرراري ادلس األعل

بلجامعا

ف

ع (  ) 361بااريخ { ) 1118/7/27
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جلساي أررام ( ) 334بااريخ 1112/8/15

 ثانياً  :القبول بنظام االنتساب املوجه :

جبلسا ررت (  ) 334بااريخ 1112/8/15عمابعده عل اآلسي -:

عافق ادلس األعل بلجامعا

 -1إنشاأ نظام االناسام املوجن بكلينا

اآلمام عاحلقنوق عاباجنارة با امعنا

املصرية  ،عجيوز سطبيق ملذا ابنظام بكليا

أخرى بناأ علن ارنحاح ا امعنة

املخاصة عبقرار م ادلنس األعلن بلجامعنا
االجاماعية عاببنا
 -2سقوم عحدا

اخلدمنة

 1مت إضنافة كلينا

عمار ابعلوم جبامعة املنيا 1

االناسام املوج باوفو اخلدمة اباعليمية بلط م مبقابف ما

 ،مك ختصيف حماضرا

عمرعس عبقاأا

عخدما

ات 1

 -3حتديد املقابف املا بلخدمة اباعليمية ابا سقدم مببلس (  351جني )
(قرار وزاري  3111فى ) 3991/31/31
 -4يقاصننر ربننول ابطن م بهننذا ابنظننام بلحاصننلني علن ابثانويننة فن نفننس ابعننام
بناباعليت ابنظنامي

عحتديد األعدام عل أقاس  % 51م األعدام ابا ربلن

بكف كلية مك سفويض ابسيد  /عزير اباعليت ابعابي ف زيامة األعدام 1
 -5يكون ابقبول ع

ريق مكاب سنسيق ابقبول با امعا

 -6جيوز حتويف ابطابب املناسنب انذا ابنظنام إ

1

منناظت بشنرل حصنوب علن

سقدير ال يقف ع جيد عل األرف
( تعديل فى جلسة  111بتاريخ (1 ) 3991/31/4
نف ملنذا ابنظنام
 -7جيوز حتويف ابطابب املنقول إ فررنة مراقنية أعلن فن
إ كلية منا رة ف جامعة أخرى
( تعديل فى جلسة  143بتاريخ 1 ) 3991/3/4
 -8جننواز ربننول خرجينني معاملنند إعنندام ابفنننيني اباابعننة بننوزارة اباعلننيت ابعننابي
( نظننام ابثانويننة ت قننناني ) منن احلاصننلني علنن جممننوع  % 75فننأكثر فنن
ابدبلوم عابك بابفررة ابثانية بابكليا
بابفررنة األع

بكلينا

ابا مدة ابدراقة بهنا أربنك قننوا

ااندقننة األخنرى عابنك فن اباخصصنا

كط م نظاميني  ،أع عفقًا بنظنام االناسنام املوجن فن ابكلينا

أع

املنننا رة ،
ابان سطبنق

ملذا ابنظام
( قرار المجلس األعلى للجامعات فى 1 ) 3991/31/4
ف ملذا ابنظام 1
 -1حيق بلطابب سأجيف جتنيده ف
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 ثالث ًا  :نظام الدراسة واالمتحانات بنظام االنتساب املوجه -:

 -1نظننام االناسننام املوجن يسننرى علن مجيننك أرسننام ابكليننا

ابان سقبننف

م بقاً اذا ابنظام
( قرار المجلس األعلى للجامعات بتاريخ ) 3991/31/4
االناسننام املوجنن باننوفو اخلدمننة اباعليميننة بلمناسننبني

 -2سقننوم عحنندا
مبقابف ما

 ،مك ختصيف حماضرا

 -3عدم ابسماح بدخول االماحانا
ابسننامة عمننداأ ابكليننا
بلحاال

عمرعس عبقاأا

عخدما

إال بعد قندام املصنرعفا

ات 1

منك سفنويض

ابانن سعمننف عفقننًا ابنظننام فنن إرجنناأ ابسنندام

امللحة  ،عل أن ال يات ريندملت فن ابعنام ابانابي إال بعند قندام

مجيك املصرعفا املساحقة عليهت1
(مجلس إدارة االنتساب الموجه فى 1 ) 3995/5/13
 -4سفننويض جمننابس ابكليننا ابانن سعمننف بهننذا ابنظننام فنن حتدينند عنندم
احملاضرا

ابا سدرس بكف رست منك اإلعن ن بنني ابطن م

عاملقررا

ع مواعيد احملاضرا عابلقاأا ابا يات سنظيمها 1
( مجلس إدارة االنتساب الموجه فى  3995/5/19وفى ) 3991/33/19
ابعلمية ابا سنظمها أرسام
 -5مشاركة م االناسام املوج ف ابرح
ابكليننة بق ناً ملننا عرم باب حننة ابداخليننة باعابارملننا جننزأ ًا مامم ن ًا بلخطننة
ابدراقية  ،عل أن ياحمف ابطن م املقيندي عفقن ًا انذا ابنظنام اباكلفنة
ابفعلية مقابف اشحاكهت ف سلك ابرح
باقنديت اخلنندما

ابط بينة عمسنناعدا

 ،يات سشكيف

نان بكنف كلينة

اباكافننف االجامناعي فن حنندعم

ابنسبة املعينة عابوارمة بابقرار ابوزاري املنظت ألعمال االناسام املوج

 -6عافنننق ادلنننس األعلن ن بلجامعنننا
 1114/1/17عل

فن ن جلسنننا ررنننت (  ) 341باننناريخ

املساعاة بني ابطن م املنناظمني عاملناسنبني عابنك

ف االقافامة م كافة أعج األنشطة عاخلدما
اؤالأ ابط م قواأ كان
أع غوملا م خدما

ابا سقندمها ا امعنا

اجاماعية أع رياضية أع فنينة أع بينة أع قافينة

سقدمها ا امعة فيما عدا اإلرامنة باملديننة ا امعينة

عابك ف مقابف قدام ابرقوم املقررة اذه األنشطة عاخلدما
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1

جتنيد الطالب
إجراءات جتنيد الطالب
 مبجرم بلوغ ابطابب ق ( )11عامًا قواأ كان مساجدًا أع مقيدًا بابكلية مأعوام قابقة علي قرعة اباقدم باببطارة ابعسكرية ( 6جند) عي حظ أن ملذه
اببطارة حيصف عليها ابطابب م
إجراأا
املؤر

سأجيف جتنيده بس
م

مركز ابشر ة اباابك ب عابك إلمتام

( )28قنة أع سقديت شهامة اإلعفاأ ابنها ي أع

اخلدمة ابعسكرية.

 بلطابب املناظت بابدراقة حق ابااجيف بس ()28قنة عب حق االقامرار يفابدراقة حا ملذة ابس أع حصوب عل املؤملف أيهما أررم
 إاا كان ابطابب رد أمى اخلدمة ابعسكرية أع معفعلي اباقدم بابشهامة ابدابة عل ابك ( األصف
 -إاا مل ينطبق عل

نها يًا أع مؤراًا منها جيب

)عال سقبف ابصورة.

ابطابب اببند ررت ( )3علي أن يقدم نفس ملنطقة اباجنيد

اباابك اا باجنيده ت ياقدم ب با
ابسج

.

جتنيد م ابوحدة ادند بها معامد م

ابعسكرية مرفقا ب موافقة مليئة ابادريب فرع اببعثا

عل

االماحان إاا كان يرغب يف اباقدم ب ماحان )عسبحث كف حابة عل

مخوب
حده

مبعرفة شئون ابط م ملعرفة ما إاا كان ابطابب يساحق اباأجيف م عدم ) .
 -ابطابب ابذي يبلس ق

( )28قنة أ ناأ مراقا بابكلية ختطر عن منطقة

اباجنيد اباابك اا عيات إيقامل ريده فورًا حلني حتديد مورف م اباجنيد أما
باقديت شهامة إعفاأ نها ي أع مؤر

( األصف ) أع سقديت نفس ملنطقة اباجنيد

اباابك اا باجنيده ت موافاة ابكلية ب با
معامدة م ابسج
 -بابنسبة بلطابب املعف

جتنيده م ابوحدة ابيت خيدم بها

ابعسكرية.

مؤراًا جيب جتديد ابشهامة كلما اناه

حابة زعال قبب اإلعفاأ املؤر

مفعواا عيف

يورف ريده عختطر عن منطقة اباجنيد

املخاصة.

قنوا .
 مدة اخلدمة ابعسكرية اإلبزامية ابعاملة{ مادة -1أوال من قانون رقم  311لعام } 3931
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ختفض مدة اخلدمة ابعسكرية اإلبزامية ابعاملة املنصو

اببند ابسابق

عليها ف

كاالس -:
 -1قنة عاحدة خلرجيي كليا

ا امعا

 -2قناني بلحاصنلني علن ابشنهاما

عاملعاملد ابعليا أع ما يعاماا ف اخلارج .

املاوقنطة أع فنوق املاوقنطة أع أينة شنهاما

أخرى معامبة اا م اخلارج .
{ مادة -4ب-أوال من قانون رقم  311لعام } 3931
 جيوز سأجيف اخلدمة ابعسكرية اإلبزامية ابعاملة بلدراقة عر ابسلت بلطلبةابنظامني عاملناسبني املافرغني بلدراقة عاملقيدعن عفقاً بنظام االناسام املوج
عابك حلني حصوات عل املؤملف ابدراق ابذى أُجل ات اخلدمة بسبب .
{ مـــــــادة -3أ من قانون رقم  311لعام } 3931
 جيوز سأجيف اخلدمة ابعسكرية اإلبزامية بطلبة كليا جامعا مجهورية مصرماخف ا مهورية أع ف

ابعربية عاملعاملد ابعليا عاملدارس عما يعاماا ف

اخلارج بشرل أال سزيد ق ابطابب خ ل فحة اباأجيف عل
 ،عإاا بلس ق
ا

ابطابب ف

نهاية ابعام ابدراق

بابنسبة بطلبة كليا

بشرل أال ياجاعز ق

جامعة األزملر  ،ععل

األحوال سقديت أنفسهت إ
م

ابفرق ابنها ية احلد األرص

مثانية ععشري عاماً
اقامر سأجيف جتنيده

ابطابب ابث ني عاماً عقاة أشهر

ابطلبة املؤجف جتنيدملت ف

منطقة اباجنيد عاباعبئة املخاصة خ ل

ساريخ زعال ابسبب ملعاملاهت جتنيدياً مبا يساحقون  ،ععل

ني يوماً

عمداأ ابكليا

عاملعاملد عمديري عنظار املعاملد عاملدارس عمراكز ابادريب عم
عرناصف ابدعبة ف

مجيك

ف

حكمهت

اخلارج إب غ منطقة اباجنيد عاباعبئة بفصف ابطابب م

ابكلية أع املعهد أع املدرقة أع مركز ابادريب ابا

أجل

خدما بسبب اباحار

بها أع حصوب عل املؤملف ابدراق أع جمرم بلوغ ابس .
{ مادة  -3ج  ،د  ،هـ من قانون رقم  311لعام } 3931
فى التنظيم واالختصاص :

 -يكون بكف فرم م ابذكور بلس ق اإلبزام بطارة سسم

بطارة اخلدمة ابعسكرية

ابو نية عياعني علي محلها بصفة ما مة مبجرم سسلم اا عال جيوز ب أن حيصف
عل أكثر م بطارة عاحدة  ،ععلي ف حابة فقدملا أع سلفها إخطار منطقة اباجنيد
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ساريخ ابفقد أع ابالف الختاا إجراأا

عاباعبئة املخاصة خ ل قبعة أيام م
اقاخراج بطارة أخرى .
 -سلازم كليا

ا امعا

{ مادة  34من قانون رقم  311لعام } 3931
املصرية عابكليا األزملرية عاملعاملد ابعليا عاملدارس ع ما
سكون مدة

يعاماا عاملعاملد ابثانوية عاألزملرية عاملعاملد عمراكز ابادريب ابا

ابدراقة بها قناني أع أكثر بعد ابثانوية ابعامة عما يعاماا أع مخس قنوا

بعد

اإلعدامية عما يعاماا عاملدارس ابثانوية ع ما يعاماا ب عدام قج

خاصة

ابنها ية عسقوم ابكليا

عاملعاملد

بأعمال اباجنيد يقيد بها أااأ ابطلبة بابسنوا

عاملدارس عمراكز ابادريب املذكورة باسليت منا ق اباجنيد عاباعبئة كشومل
بأااأ ملؤالأ ابطلبة نظامني عمناسبني عأررام جلوقهت .
{ مادة  31من قانون رقم  311لعام } 3931
 ال جيوز ابحخيف ألي فرم م ابذكور م املاماعني جبنسية مجهورية مصرابعربية بني ابااقعة عشر عابث ني م عمره ف
إان م

مغامرة ابب م ما مل حيصف عل

عزير ابدفاع أع باقديت إحدى املسوغا

املذكورة ف

املامة  45أع

منواج باأجيف اخلدمة اإلبزامية بقا بلمامة (  ) 8بلطلبة املقيدي
ابكليا
عل

م

ب حدى

أع املعاملد أع املدارس خارج ا مهورية  ،عال يسرى حكت ملذه املامة
غامر ابب م بقصد ااجرة عل

أن ف

حابة عومس نها ياً م

ااجرة

يسرى ف شأن حكت ملذه املامة .
{ مادة  11من قانون رقم  311لعام } 3931
 ال جيوز أن يلاحق أى ابب ب حدى ابكليا أع املعاملد أع املدارس أع مراكزابادريب با مهورية أع يناسب إبيها أع يبق

فيها بعد إمتام ابثامنة عشرة ما مل

يك حام ً بطارة اخلدمة ابعسكرية عابو نية .
 -ال جيوز أن يبق

أي ابب بابكليا

أع املعاملد أع املدارس أع مراكز ابادريب

املذكورة فيما بني ابعشري عابث ني م عمره ما مل يك بدي إحدى ابشهاما
أع ابنمااج املنصو

عليها ف املامة . 45

 ال جيوز ريد أى ابب مناظماً أع مناسباً ب حدى ابكلياأع مراكز ابادريب يوم أعل قبامرب م
جاعز

قن احلد األرص

ابعام ابذى يلاحق أع يناسب في إاا

باأجيف اباجنيد املشار إبي ف
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أع املعاملد أع املدارس
ابفقرا

ج  ،م  ،ملن

م

املامة  8عابك ما مل يقدم إحدى ابشهاما

ف

املامة  45عدا منواج سأجيف اخلدمة اإلبزامية بقا ألحكام املامة ، 8

عل

أع ابنمااج املنصو

أن جيوز اباقدم بهذا ابنمواج األخو عملرة عاحدة م

ريدملت أع احملوبني م
ابادريب إ

إحدى ابكليا

ابطلبة املرام

أع املعاملد أع املدارس أع مراكز

أخرى مما لة أع غو مما لة .

 ال يسرى حكت ابفقرة ابسابقة علاباجنيد خ ل ابعام ابدراق
ابعام ابدراق

ف

ابطلبة ابذي

يلاحقون بابكليا

جتاعزعا احلد األرص

ابفرق ابنها ية عاماد ات اباأجيف حا

بقا بلمامه (  ) 8ععُضعوا حت

نفس ابعام ابذى حصلوا في عل
ابطلبة ابذي

عليها

ابطلب حا

باأجيف
نهاية

نهاية ميسمرب م

املؤملف  ،عسسرى أحكام ملذه املامة عل
أع املعاملد املوجومة باخلارج عند ابنظر ف

سأجيف جتنيدملت بقا ألحكام املامة ( . ) 8
 جيوز ريد ادندي عاملاطوعيني كمناسبني بابكليامراكز ابادريب املشار إبيها إاا ردموا سرخيصاً م

أع املعاملد أع املدارس أع
ا هة املخاصة ف

عزارة

ابدفاع باملوافقة عل اناسابهت .
 -اقاثناأ م

{ مادة  13من قانون رقم  311لعام } 3931
ابصيفية بصفة
شرل ابافرغ بلدراقة يسمح بابعمف خ ل ابعط

مؤراة بلطلبة اآلسني بعد -:
 -1ابطلبة املؤجف جتنيدملت بقا ألحكام املامة ( . ) 8
 -2ابطلبة ابذي سسادع

بيعة مراقاهت ابك بلعمف .
{ مادة  19من قانون رقم  311لعام } 3931

 تعطىىو ارة ا ةفىى الش ةفاىى ل ة اةفنمىىل ا ةيت ىىب د أعىى ل ةو ةف مىىاة ةفم ىى اقلنانلً -:
 -1شهامة باالقاثناأ م اخلدمة ابعسكرية عابو نية .
 -2شهامة باإلعفاأ م اخلدمة ابعسكرية عابو نية .
 -3شهامة باأجيف اخلدمة اإلبزامية .
 -4شهامة سأمية اخلدمة ابعسكرية .
 -5شهامة باالناهاأ م خدمة االحايال .
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 -6منواج باأجيف اخلدمة اإلبزامية .
 -7منواج بأن ابفرم حت
عال سصرمل ملذه ابشهاما

ابطلب ألجف معني .
عابنمااج إال بعد سقديت بطارة اخلدمة ابعسكرية عابو نية ،

عيُعمف بابشهاما عابنمااج املؤراة حا نهاية األجف احملدم اا .
{ مادة  45من قانون رقم  311لعام } 3931
قنوا عال سزيد ع قبك قنوا كف فرم
 يعارب بابسج مدة ال سقف عمُلزم بأماأ اخلدمة ابعسكرية ختلف أع حاعل اباخلف م اخلدمة بطريق ابغش
أع باقدمي مساندا

با لة ختابف احلقيقة .

ب أع حاعل عمد ًا جتنيب فرم اخلدمة ابعسكرية
 عيعارب بابعقوبة نفسها كف م جَنَ َأع اقاثناؤه منها أع سأجيف جتنيده بغو حق قواأً ب غفال أمراج اا ف
ابكشومل عابسج
ببيانا

عاببطارا

أع حذف أع إضافا إبيها معن عج حق أع باإلمالأ

كاابة .
{ مادة  51من قانون رقم  311لعام } 3931

 يكون ألعضاأ ابافايش ب مارة اباجنيد عمنا ق اباجنيد عاباعبئة عأفرع اباجنيدعاباعبئة باحملافظا

حق ابافايش عل

قج

اباجنيد عملفا

ابطلبة

با امعا

عاملعاملد ابعليا  .عابك بلاأكد م سنفيذ األحكام ابوارمة بهذا ابقانون

عابقرارا

ابصامرة سنفيذاً ب .
{ مادة  51من قانون رقم  311لعام } 3931

تعليمات سفر الطالب الدار سني جبمهورية مصر العربية اىل ااخار -:
 -0الفئات التى يتم التصديق على سفرهم مبعرفة التنظيم واالدارة ( مكتب شئون السفر )
 ابطلبة املقيدعن مبراحف اباعليت املخالفة عاملؤجف جتنيدملت بلدراقة ممات اقر مقيمة باخلارج عيرغبون ف

ابسفر ا ناأ ابدراقة عل

ان يرفقوا مك

منواج لب ابسفر مايفيد إراماهت مك اقرملت باخلارج .
 ابطلبة املقيدعن مبراحف اباعليت املخالفة مبا فيهت لبة ابسنواعيرغبون ف ابسفر ا ناأ ابدراقة ب قبام االسية -:
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ابنها ية

أ-

ان يرفقوا مك االعراق ررار

بغرض ابع ج ف

اخلارج عل

ابقومسيون ابطب

املخاف ابذى يفيد ابك عكذا موافقة

ا هة املقيدي بها عل قفرملت .
م-

يصدر ات ررار عزارى بلسفر بلخارج بامثيف

ابذي

ا مهورية ف املؤمترا

أع أعضاأ ابفرق ابرياضية أع ابفنية

بشرل إرفاق ابقرار ابوزارى ابذي يفيد ابك .
 -اى حاال

املسلحة .

اقاثنا ية سأخذ بها مليئة ابانظيت عاالمارة بلقوا

 -2الفئات التى يتم التصديق على سفرهم مبعرفة ادارة التجنيد والتعبئة ( منطقة التجنيد
التابع هلا الطالب ) مباشرة دون الرجوع هليئة التنظيم واالدارة .
-

لبة ا امعا

عاملعاملد ابعليا عابك

املاماعني ب عفاأ عا ل مؤر
-

لبة ا امعا

ميك مراحف اباعليت املخالفة م

عابك م خ ل قريان االعفاأ .

عاملعاملد ابعليا عاملاوقطة عاملدارس جبمهورية مصر ابعربية

عيصرح بسفرملت ا ناأ االجازة ابصيفية عابنصف قنوية عابك بلمؤجف
جتايدملت بغرض ابدراقة
-

لبة ابسنوا

ميك مراحف اباعليت املخالفة .

ابنها ية ف يصرح بسفرملت اال ف االجازا

 -عيات قفر سلك ابفئا

ابنصف قنوية فقط

املوضحة بعابي بأن يقوم ابطابب ب قايفاأ منواج قفر

ابط م خارج ا مهورية ( عابذى يصرمل م مكان ابدراقة ) عياقدم ب ا
منطقة اباجنيد اباابك اا بلحصول عل
حلامل جوازا

ابسفر ابعامية اع جوازا

-55-

إان ابسفر بأقلوم ابسفر ابط ب
ابسفر ابط بية .

التأمني ضد احلوادث للطالب
عقد تأمني من احلوادث الشخصية رقم 7812

بين كـــل من -:

( رمل أعل )

 - 1جامعة املنيا عميثلها ابسيد األقااا

 - 2شركة مصر بلاأمني عميثلها ابسيد األقااا ابدكاور فاحي حممد إبرامليت ر يس جملس
( رمل ان )

اإلمارة
وقد تم االتفاق على ما يلى :
ةفأن ةألال -:

 يقبف ابطرمل األعل اباأمني بدى ابطرمل ابثان ضد احلوامع اببا

كليا

ا امعة عينجت عنها عفاة ابطابب أع ابطاببة أع عجز كليهما عجزاً

مسادمياً كلياً أع جز ياً عابك أ ناأ املدة ابا
 77 / 76عسناهي بعد يومني م
كما يغط

ابا

رد سقك بطلبة

اباأمني احلوام

ابا

سبدأ ببداية ابعام ابدراقي

ساريخ اعامام جملس ابكلية أع املعهد بلنايجة
رد سقك بلطلبة عابطاببا

خ ل فحة ابعطلة

ابصيفية إاا كانوا يباشُرعن نشا اً مراقياً أع علمياً أع اجاماعيا حت
ابطرمل األعل قواأ كان ابك ف

أماك ابدراقة أع خارجها عقواأً كان ابنشال

املذكور ماخف مجهورية مصر ابعربية أع خارجها  ،عل
خارج ا مهورية بابطا رة عكان عدم املسافري
عشرة م ابطلبة  ،فعل

كف ابب ع اببة عابك ع

ابرقت اإلضايف م
اباأمني ف
إراما إ

ف

أن إاا كان ابسفر إ

ابطا رة ابواحدة أكثر م

ابطرمل األعل إخطار ابطرمل ابثان

ريام ابطا رة مبدة ال سقف ع  24قاعة  ،عف
عشرة ررعش ع

إشرامل

مبوعد قفرملت ربف

ملذه احلابة يقرر رقت إضايف ردره
ابرحلة املاباً عإياباً عخيصت ملذا

فا ض األرباح نهاية ابعام إاا كان ملناك فا ض  ،عيغط

ملذه احلابة ابطابب أع ابطاببة ف

املدة اب زمة اناقاب م

حمف

مقر ابنشال ععومس بعد اناها مباشرة .

 -يقصد باحلوام

أى عفاة أع عجز مساديت يكونان نايجة عوامف فجا ية ععارضة

المخف بلمرض فيها .
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 ال يشمف اباأمني احلوامعكذبك حاال
عكذبك احلوام

سقك نايجة احلرعم أع ابثورا

ابا

االناحار أع ابشرعع في عاإلصابا
ابا

سقك نايجة اازا

أع اإلضطرابا

املاعمدة مم

األرضية عابفيضانا

عليهت

عرع

أع أى كوار

بيعية أخرى .
ةفأن ةفثلنو -:
 يؤمى ابطرمل األعل بلطرمل ابثانبابكليا

رسطاً ابااً ع

املقيدي

ابطلبة عابطاببا

عاملعاملد عابك عل األقاس اآلس -:

 ( 1.251ما اان عمخسون مليمًا ) ع كف ابب أع اببة ف ابعام ابدراق ابواحد .
ةفأن ةفثلفث -:
 سؤمى األرسال املذكورة ف(

ةف

بعد خصت %3

اببند ابسابق بلطرمل ابثان

املا ة ) منها مقابف مصاريف اباحصيف عابك خ ل شهر عنصف م

بدأ اباأمني .
ةفأن ةف ةأع -:
 -يؤمى ابطرمل ابثان

مبلس اباأمني ع

 ( 1111أبف جني مصري ) عابك ف
ابكل

املساديت ابناسج ع حام

ابطابب أع ابطاببة عل

حابة ابوفاة حبام

أع ف

حابة ابعجز

مثف فقدان اببصر فقداً كلياً أع فقد ابذراعني

أع ابسارني فقداً كلياً أع فقد اراع عقاق  -كما يلازم ابطرمل ابثان
اباعويضا
عابطاببا

ع

اإلصابا

ابا

يحسب عليها عجز جز

عفقاً بلنسب اآلسية -:

-1
-2

 % 61م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابذراع األيسر إ

-3

 % 61م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابذراع األمي إ

-4

 % 61م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابساق بغاية ابركبة أع ما فورها .
 % 51م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابذراع األيسر إ
ما حت

ابكوع عما فور .
ابكوع عما فور .
ما حت
ما حت

ابكوع .
ابكوع .

-6

 % 51م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابساق إ

-7

 % 51م مبلس اباأمني ف حابة فقد حاقة ابسمك فقداً كلياً مسادمياً .

-8

 % 31م مبلس اباأمني ف حابة فقد عني عاحدة .

-9

 % 25م مبلس اباأمني ف حابة فقد اإلبهام .

ابركبة .

 % 21 -11م مبلس اباأمني ف حابة فقد مجيك أصابك ابقدم ابواحدة .
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بأماأ

مساديت اؤالأ ابطلبة

 % 71م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابذراع األمي إ

-5

أقاس

 % 11 -11م مبلس اباأمني ف حابة فقد ق مية اإلبهام .
 % 11 -12م مبلس اباأمني ف حابة فقد ابسبابة .
 % 11 -13م مبلس اباأمني ف حابة فقد أصبك ابقدم ابكبو .
 % 5 -14م مبلس اباأمني ف حابة فقد أصبك عاحد خ مل ابسبابة .

 -ف

حابة عجز أى عضو م

أعضاأ ا ست املبينة با دعل أع ه عجزاً كلياً

مسادمياً ع أماأ ع يفا أُعارب ملذا ابعضو ف حكت املفقوم عيدفك عن اباعويض
املقرر .
 -إاا كان ابطابب أع ابطاببة أعسر يدفك اباعويض املقرر بلذراع األمي

بعد أن

سقرر إمارة ابكلية أع املعهد أن أعسر .
احلام

ابواحد أع خ ل ابسنة ابواحدة

 -عند سعدم حاال

ال يزيد مبلس اباعويض ع املبلس املساحق ف

حابة ابوفاة  ،عال يشمف اباعويض

ابعجز املؤر

ابعجز املساديت ف

عال مصاريف ابع ج .

 -يكون حتديد ملذه احلاال

مبعرفة أ باأ ابطرمل ابثان

ملذا اباحديد يُساعان بأ باأ ابوحدا

ابع جية با امعا

عف

حابة اباظلت م

 .عف

حابة حدع

خ مل ف ابرأي يعني بيب حمايد ياسفاق ابطرفني عيكون رراره نها ياً .
ةفأن ةفخلمس -:
 -يؤمى ابطرمل ابثان

بلطرمل األعل مبلس اباأمني أع اباعويض املساحق خ ل
اآلسية -:

مخسة عشر يوماً م ساريخ سقديت املساندا

 -1سقرير معامد م عميد ابكلية أع املعهد مرفقاً ب صورة راية م حمضر اببوبيس
أع ابنيابة .
 -2سقرير ابطبيب ابشرعي ف حابة ابوفاة أع ابعجز .
 -3إررار بقيد ابطابب أع ابطاببة ف إحدى كليا

ب

ا امعة أع املعاملد ابعليا يثب

قدام رقت اباأمني عررت اإليصال عسارخي .
ةفأن ةفمل س -:
 -يكون بلطرمل ابثان

حق ابرجوع عل

يكون رد أماملا ب نايجة سقديت بيانا
ابا سؤ ر ف اباأمني .
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ابطرمل األعل جبميك املطاببا
غو صحيحة أع إخفاأ بيان م

ابا
اببيانا

ةفأن ةفملأع -:
عملية اباأمني ملذه ع أرباح فانات احملاقنبة كنف

 -إاا أقفر

نة قننوا

بنني

ابطننننننرفني املاعارنننننندي بنسننننننبة  ( % 75مخسننننننة عقننننننبعون فنننننن املا ننننننة )
بلطرمل األعل ع ( % 25مخسة ععشرعن ف املا ة ) بلطرمل ابثان عابك بعد خصت
األسي -:
( % 3 -1

ننة ف ن املا ننة ) م ن إمجننابي ابرقننوم ريمننة مصنناريف اباحصننيف ابسننابق

اإلشارة إبيها باببند ابثابث م ملذا ابعقد .
 ( % 11 -2عشرة ف املا ة ) من إمجنابي ابرقنوم كمصناريف إمارينة بلطنرمل ابثنان
عسكون شاملة باكابيف إيصاال
 -3اباعويضا

اباأمني اب زمة اذه ابعملية .

املدفوعة عاباعويضا

حت

اباسوية .

ةفأن ةفثلمن -:
 مم

املافق علي ف

سطبيق أحكام ملذا ابعقد أن حتصيف ابرقوم يكون إجبارياً

مجيك لبة ا امعننا

عاملعاملد ابعليا عفقاً ألحكام ابقرار ا مهورى ررت

 2358بااريخ . 1161/12/26
ةفأن ةفتلمع -:
 ياجدم ملذا ابعقد سلقا ياً كف قنة ملدة عام مراقابطرفني ابطرمل اآلخر ربف بدأ ابعام ابدراق

آخر إال إاا أخطر أحد

بشهري

عل

األرف خبطام

موص علي برغبا ف عدم اباجديد .
ةفأن ةفعلا -:
 -سعارب أحكام ملذا ابعقد بكافة بنومه قارية إعاباراً م

بداية ابعام ابدراق

1117 / 76
ةفأن ةفحل ي عا -:
 ختاف حماكت ابقاملرة بنظر ابدعاعى ابا رد سنشأ نايجة سنفيذ ملذا ابعقد .ةفأن ةفثلنو عا -:
 -حترر ملذا ابعقد م نسخاني قلم

نسخة بكف رمل بلعمف مبوجبها .
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الرحالت العلمية والتدريب
م

الكلية

1

العلوم

2

الهندسة

3

الزراعة

الرحلة العلمية
جيوز ان ساضم
رح

لتدريب

بعض املقررا

يؤمى كافة

علمية اع حقلية ختدم

م ابكلية بعد إجايازملت

 16قاعة معامدة سدريبا
 6اقابيك ف

جمال اباخصف

اا

شركا

سطبيقية ملدة

اع مصانك اع مليئا

صلة باباخصف اع بابكلية ااا سعذر

اجيام مورك خارجها عابك بدعن احاسام
قاعة معامدة عخياار املرشد االكاممي
ابور

املناقب بلادريب خ ل االجازا

ابصيفية
خيصف بط م ابفرراني ابثابثة ابادريب امليداني  :عيات بط م ابفرراني
عابرابعة جبميك االرسام رح
علمية حت

ابثانية عابثابثة ملدة شهر عقب اماحانا

اشرامل اعضاأ مليئة ابفصف ابدراقي ابثاني  ،عابك باملنشآ

ابادريس بزيارة االماك

ع يقة ابعامة عاملصانك ،عال مينح ابطابب شهامة

ابصلة بابدراقة بقاً بلنظام ابذى اباخرج إال بعد أما بلادريب  ،عجناح يف
يقرره جملس ابكلية بعد ارحاح املنارشة ابشفوية ابيت يعقدملا ابقست
جملس ابقست املخاف
يقوم

املخاف.

م املساوى ابثابث يؤمى ابط م ابذي

ميك ابربامج برحلة علمية إ
ابوج ابقبلي ع
اببحري

 67قاعة معامده عل

األرف سدريبا صيفيا

م املساوى عاما ماخف األرسام املخالفة بابكلية ملدة

ابرابك برحلة علمية إ
عسعد

أمتوا بنجاح مراقة

جزأاً

أربعة أقابيك عل

ابوج

يوميا عل

مكم

األرف بوارك  8قاعا

أن حتدم جمابس األرسام
ابعلمية

بدراقاهت  ،عابك أ ناأ ابفصف املخاص برنامج ابادريب عابزيارا
ابدراقي ابثاني عملدة أقبوع امليدانية عيعادملا جملس ابكلية .
خب مل أيام ابسفر املابا ععومة كما يؤمى ابط م ابذي

أمتوا بنجاح

عحيدم جملس ابكلية برناجمها مراقة  16قاعة معامدة عل

األرف سدريبا

ميدانيا ماخصصا خ ل فحة ابصيف ملدة 4

عموعد ريامها

أقابيك عل

األرف بوارك  8قاعا

مراكز اإلنااج عمراكز اخلدما
عاملصانك
ملقححا

عاملؤقسا

ابزراعية

ابزراعية

عفقاُ

األرسام ابعلمية املاخصصة عبعد

موافقة جملس ابكلية.
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يومياً ف

م

الكلية

4

االداب

الرحلة العلمية
يقوم قسم اجتماع بانظيت

لتدريب
رحلة

علمية بط م ابفررة ابرابعة خارج
نطاق حمافظة املنيا بهدمل سعريف
ابط م
عمشرععا

بابعمف

االجاماع

ابانمية ابقومية عاملراكز

اببحثية عابانموية م

زاعية املدافها

يشحل أن يقض ابطابب -:
 51قاعة ف ابزيارا
 51قاعة ف

امليدانية ف ابسنة ابثانية
ابسنة

أعمال اببحث امليداني ف

ابثابثة .
 51قاعة ف ابعمف امليداني ف ابسنة ابرابعة .
{ اب حة ابداخلية بلكلية }

عجماالسها عانشطاها .
يقوم

م قسم االثار بشعب ابث

يؤمى

( اآل ار املصرية ابقدمية – اآل ار
اإلق مية – ابيوناني عابرعماني )
برح

علمية بزيارة املنا ق
ابصعيد عمصر ابوقطي

األ رية ف

م ابفررة ابثانية  51قاعة سدريبية

عملية باملنا ق األ رية .
يؤمى

م ابفررة ابثابثة  51قاعة سدريبية

عملية باملنا ق األ رية .
يقوم

م ابفررة ابرابعة باطبيقا

عملية ف

عابعليا عابدباا عاملنا ق األ رية

املااحف عمنا ق اآل ار ملدة  51قاعة عل

بابقاملرة عكذبك املااحف اإلرليمية

األرف خ ل ابعام ابدراقي .

ينظت قسم الجغرافيا رحلة علمية

يؤمى ابطابب ف

شعبة المساحة والخرائط

إحدى ابشركا

 ،أع ف

بطلبة ابسنة ابثابثة عابرابعة قنوياً

 51قاعة ف

بدراقة أحد أرابيت مجهورية مصر

آخر يوفر ملذه ابدراقة  ،عحيدم ع

ابعربية كدراقة .

بط م ابفرراني ابثابثة عابرابعة.

مكان

ريق ابقست

{ اب حة ابداخلية بلكلية }
يقوم قسم االعالم برحلة علمية ملدة
 51قاعة بابفرراني ابثابثة عابرابعة
بزيارة األماك
(املؤقسا
ابع را

ع يقة ابصلة بابدراقة
ابصحفية – مؤقسا

ابعامة – احتام اإلااعة

عاباليفزيون )

5

السياحة

والفنادق

بابنسبة قسم الدراسات السياحية

حتدم جمابس األرسام املخاصة خطة ابزيارا

عرست إمارة ابفنامق ف ن يقرر بكف

ابعلمية عامليدانية ابسنوية عيعامدملا جملس

فررة مراقية خ ل ابعام ابدراق

ابكلية يف بداية ابعام ابدراقي عسنفذ ملذه

م ابفررة االع

عحا ابرابعة رحلة

ابزيارا

حت

إشرامل مليئة ابادريس بابكلية.

عاحدة علمية ملنا ق ا ذم ( مادة  31من الالئحة الداخلية للكلية )
ابسياح

( مادة  31من الالئحة الداخلية
للكلية )
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م

6

الكلية

التربية

الرياضية

لتدريب

الرحلة العلمية
يشحل حضور ابطابب معسكري

حبدم جملس ابكلية بناأاً عل

مراقيني خ ل فحة مراقا بابكلية

ابقست املخاف نظام ابادريب امليدان

ضم
عل

املاطلبا
عل

االقاقية بلحصول

مرجة اببكابوريوس عل

8

ابادريب امليدان

ابعام اع االجازة ابصيفية .

ابفررة ابرابعة

إشرامل أعضاأ

عل

ابطابب ان يادرم ف

اكثر مدة السقف ع

بلطلبة
عيكون

بط م ابفررة
اخلارج

بط م

مؤقسة صيدبية اع

 311قاعة خ ل ابعطلة

مليئة ابادريس بزيارة املصانك ع يقة

ابصيفية ابا

ابصلة بابدراقة ع بقاً بلنظام ابذى

عابرابعة عيعني جملس ابكلية املؤقسا

ارحاح

ياعني عل

يقرره جملس ابكلية بناأ عل

طب االسنان

ابداخل

ان يقام املعسكر خ ل اجازة نصف

رحلة علمية حت

7

خ ل مكاب ابادريب امليدان

ابثابثة عابادريب امليدان

سنظت ابكلية بط م اببكابوريوس

الصيدلة

م

ارحاح جملس

جمابس األرسام.

سسبق احدى ابفرراني ابثابثة
ابصيدبية ابا

ابصيدبية املؤقسا
ابط م ماابعة ابامري
ابعطلة ععل
انقطاع ع

ابعمل

فيها ا ناأ ملذه

ابطابب ان يبلس ابكلية عند
ابامري

قواأ كان ملذا االنقطاع

مؤرااً اع نها ياً  ،عالمينح ابطابب مرجة
اببكابوريوس اال اا ردم شهامة يعامدملا جملس
ابكلية م
سثب
سنظت ابكلية رحلة علمية كف عام
بط م ابفررة ابنها ية ف

اجازة

مناصف ابعام عملدة اقبوع بزيارة
االماك ع يقة ابصلة بابدراقة

مدير كف مؤقسة صيدبية مترن فيها

رضاأ مدة ابامري عل عج مرض .

يؤمى

م ابفررة ابثابثة املنقوبني بلفررة

ابرابعة سدريباً عملياً صيفياً خ ل شهري يوبيو
عأغسطس بابكلية 1
يعد كف رست نظاماً بلادريب ابعمل
ابفررق االع

9

عابثانية عابثابثة خ ل ابعطلة

ابصيفية ملدة

الحاسبات

ة اقابيك قنوياً عل

ماخف ابكلية اع خارجها عينفذ حت

والمعلومات

بطلبة
االرف
اشرامل

عضو مليئة ابادريس عالينقف ابطابب بابفررة
اباابية اال بعد حضوره ابادريب ابصيف

مامل

ياقدم بعذر يقبل جملس ابكلية  ( .مامة  6م
اب حة ابداخلية )
جيوز ان يشامف ابربنامج ابدراق
ببعض ابشعب عل

11

التربية

رح

علمية

سشكف جزأاً مامماً بلربنامج عفقاً ملا
سقحح جمابس االرسام عيوافق علي
جملس ابكلية .
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بقاً

12

التربية الفنية

ملا

ملو

عارم

با داعل

ابدراقية (  ) 6-3بلفررة ابثابثة
ملرحلة اببكابوريوس ختصف سربية
فنية عاباثقيف ابفن
حيدم جملس ابكلية بناأً عل

األرسام املخاصة نظاماً بلادريب ابعمل بلط م

الفنون

13

ارحاح جمابس

ملدة

الجميلة

ة أقابيك عل

ابكلية أع خارجها حت

األرف قنوياً ماخف
إشرامل مليئة ابادريس

بكف رست ف حدعم اإلمكانيا

املااحة .

نظام صرف مكافأة اإلشراف على الرحلة العلمية -:

 -سصننرمل ريمننة تصصننا

ابطابننب بلجنننة اإلشننرامل عل ن أن يكننون عنندم املش نرفني عفقننا

اب حة املنظمة اذا ابشنأن ،عحبينث يكنون احلند األرصن بلمشنرفني مخسنة مشنرفني
عابك عل ابنحو اباابي:
 مشرمل عام .
 مشرمل علمي .
 مشرف بكف  51اببة .
 مشرمل بكف  51ابب
 مشرمل مابي عإماري .
( جملس ا امعة بااريخ ) 2113/5/21
 -1يات صرمل بدل ابسفر ( اناقال إ

مكان ابرحلة ف حابة عدم قفر عضو مليئنة اباندريس

مك ابط م )
 -2يات صرمل مكافنأة بوارنك  %3من املرسنب األقاقني بلجننة اإلشنرامل عن األينام ابفعلينة
بلرحلة.
( قرار مجلس الجامعة بتاريخ )1111/31/11
-3

سصرمل املخصصا

املابي ( املبي

العلميه أقوه بابسامه املشرفني عل

عابنثريا

) للسائقين المرافقين للرحله

ابرحل مك عدم ا مك بني سلك املخصصا

عبدل ابسفر بعد ابعومه م ابرحل ابعلمي
مدة الرحلة العلمية -:

 ال سزيد مدة ابرحلة ابعلمية ألي فررة ع عشرة أينام علن أن سقنوم ابرحلنة خن ل عطلنةمناصف ابعام .

( قرار مجلس الجامعة بتاريخ )1131/1/1
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 عافق جملس ا امعة بااريخ  2114/11/21علن رينام ابنرحأعرا

ابعلمينة فن غنو

إجازة مناصف ابعام عند ابضرعرة ابقصوى عف حابة عجوم مربرا

علمينة

سقدم مسبقا.

المستندات المطلوبة للموافقة على قيام الرحلة العلمية-:
 -موافقة جملس ابكلية عل ريام ابرحلة ابعلمية .

 برنامج ابرحلة املرسبط بنوعية ابدراقة بابكلية معامداً م ابسيد االقااا ابندكاور /عميد ابكلية .
 كشف بأااأ ابط م معامد عتاوم م ابكلية . امليزانية املقححة بلرحلة حمدما بها ريمنة مسناملمة ابطن م علن أن ينات سوريندنسبة  %31مساملمة ابط م خلزينة ابكلية .
 بيان بأااأ املشرفني عل ابرحلة معامدا م ابسيد أ.م /عميد ابكلية.(قرار مجلس الجامعة بتاريخ )3933/1/11

مخصصات الطالب فى الرحالت العلمية :

 -عل

 71جنيه

مبيت

 01جنيه

انتقاالت داخلية

 01جنيه

نثريات

 01جنيه

اجملموع

قرار جملس اجلامعة بتاريخ 2100/02/22

أن يسهت ابطابب مبا يعامل  % 31م

إعاماما

سلك املخصصا

سضامل إ

ابرحلة .
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ } 1133/31/11

مالحظات -:
 -0البد أن تكون الرحله العلميه مدرجه بالئحه الكلية .
 -2مراعاة الفرق بني الرحالت العلميه والتدريب امليدانى .
 -7قيام الرحله فى أجازة منتصف العام تطبيقاً لقرار جملس اجلامعه السابق مامل
تتضمن الالئحه موعداً حمدداً لقيام الرحله العلميه .
 -8أن تكون الرحله العلميه ذات صلة وثيقه بالدراسه .

 -0اإللتزام بالقواعد املاليه التى أقرها جملس اجلامعه فى هذا الشأن .
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نظام التدريب داخل وخار الكليات -:

 -1عدم منح مقابف مامي ع ابادريب ابط بي ماخف ابكليا
 -2رفك مكافأة ابادريب بلطابب ع
خارج ابكلية مك عدم املبي

ابيوم ابواحد إبي جنيهني يف حابة ابادريب

.

 -3رفك مكافأة ابادريب بلطابب ع
ابادريب يف صورة معسكرا

.

ابيوم ابواحد إبي مخس جنيها

عند سنفيذ

مغلقة سسالزم مبي ابط م .
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ } 1111/1/11

اإلشراف االدارى على التدريب

 مو ف ععامف بكف  31ابباً بلعاملني ف أرسام ابكلية . -مو ف بكف  75ابباً م رست شئون ابط م  ،باإلضافة إ

املرارب  ،عاملسجف

 ،عاملعاعن  ،عمندعم ابصرمل  ،ععامف م شئون ابط م ،عر يس ابعمال بابكلية.
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 3931/5/31

اإلشراف الطيب على التدريب :
-

بيب عصيدبي عممرضة أع زا رة صحية ععامف بكف معرة سدريبية عل أن سصرمل

املكافأة ع فحة ابادريب بوارك  %3م املرسب .
{ قرار مجلس شئون التعليم بتاريخ} 3934/31/31

اإلشراف العملي على التدريب :

 -مدرس مساعد بكف  15ابباً عحبد أرص

ة عأن يكون املشرفني م

أعضاأ

مليئة ابادريس عل أقاس مشرمل عاحد بكف  25ابباً عحبد أرص مشرفان .
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 3934/33/15

مكافــــــــأة التدريب :
 -مينح املشرفون عل

ابادريب م

أعضاأ مليئة ابادريس عمعاعنيهت مكافأة ع

األيام ابفعلية بلادريب بوارك  %3م املرسب ابشهرى .
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 3934/33/ 15
 -1اباأكيد علي أن ابادريب عما يصرمل م مساحقا مابية سكون عن األينام ابفعلينة
بإلشرامل .
 -2ملناك فرق بني اإلعدام عاإلشرامل علي ابادريب .
 -3يكننون معر املو ننف ملننو اإلعنندام  ،عسصننرمل مكافننأة ابانندريب عن األيننام ابفعليننة
عحبد أرصي  15يوما .
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 -4يكون معر عضو مليئة ابادريس ملو حضور األيام ابفعلينة بعندم أينام اباندريب بنناأ
علنني جنندعل سوزيننك يعامنند منن أ.م /ر ننيس جملننس ابقسننت املخنناف عابسننيد
أ.م /عميد ابكلية .
 -5احلد األمن بلمجموعنا

كمنا ملنو حمندم بقنرار جملنس ا امعنة عملنو  25اببنا

بلمجموعة
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ } 1111/1/11
 -6احلنند االرص ن بلمكافننأة املنصننرفة ف ن معر االخابننار  /ابانندريب ابواحنند عل ن
مساوى ا امعة بكف فئة م االخابنار  /اباندريب ابواحند علن مسناوى ا امعنة
بكننف فئننة منن االخابننار  /ابانندريب احملنندمة اعنن ه – عابننك نظننو االعمننال
احملدمة بكف عضو مليئة سدريس منهت – عل ابنحو اباا
o

حد أرص

-:

(  ) 151جلسة بعضو مليئة ابادريس املشارك ف

كف اخابار /

سدريب .
o

حد أرص

(  ) 175جلسة بعضو

نة االشرامل بابكلية ف

كف اخابار /

سدريب .
o

حد أرص

(  ) 211جلسة بعضو ابلجنة ابعليا ب شرامل با امعة ف

كف

اخابار  /سدريب .
o

الجيوز ا مك بني صرمل مكافأة ابقيام باالخابار  /ابادريب بكلية عصرمل
مكافأة االشرامل بنفس االخابار  /ابادريب بنفس ابكلية .
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البــاب السادس

االعتذار عن عدم دخول االمتحانات
العقوبات التأديبية
قواعد ونظم االمتحانات
قواعد مكافآت التربية العملية
التخلص من كراسات االجابة

االعتذار عن عدم دخول االمتحان
قاعدة-:

تقبل األعذار عن عدم دخول االمتحانات قبل بدء االمتحانات او أثنائها.
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 6991/9/42

أ  -ألسباب مرضية
 اذا ختلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهرى يقبله جملس الكلية فالحيسب الغياب رسوباً بشرط آال يزيد التخلف عن فرصتني متتاليتني أو متفرقتني
خالل سنى الدراسة بالكلية وجيوز فى حالة الضرورة بقرار من جملس اجلامعة
منح فرصة ثالثة للطالب.
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 08
 عدم عقد جلان االمتحانات للطالب املرضى خارج الكليات عدا املرضىباملستشفى اجلامعى وذلك حلاالت العمليات اجلراحية العاجلة والكسور والوضع
وبالنسبة للطالب املتحفظ عليهم ألسباب أمنية فتعقد هلم جلان خاصة بعد
جتميعهم بسجن املنيا العمومى.
{ قرار مجلس الجامعة بالتمرير بتاريخ } 6991/64/42
 جيوز قبول األعذار املرضية التى ترد للكلية من خارج اجلمهورية لإلعتذار عندخول امتحان نهاية العام بشرط اعتمادها من القنصلية املصرية املختصة
وورودها قبل أو أثناء االمتحان .
 عدم السماح بدخول االمتحان للطالب الذين تزيد نسبة غيابهم عن النسبةاملقررة باللوائح الداخلية للكليات فإذا كان الغياب بعذر مقبول فال تعترب سنة
رسوب .
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 6901/2/62

 تقدم الشهادات املرضية للطالب على النحو التإىل -: -1ال يعتد بأي شهادات طبية من أطباء خصوصيني .
 -2تقوم املستشفى اجلامعى مبعاينة احلاالت املرضية وتقرير احلالة بشهادات طبية
معتمدة من املستشفى أو من القومسيون الطبى العام .
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 -3تقوم الكليات بعمل بطاقة صحية لكل طالب ملتابعة حالته الصحية طوال سنوات
الدراسة مقابل جنيهان
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 6991/9/42

ب  -ألسباب أخرى -:
 وافق اجمللس على اعتبار غياب الطالب املعتقلني سياسياً أو احملبوسني علىذمة قضايا أو الذين يقومون بتنفيذ عقوبة جنائية فى مقر التحفظ أو االعتقال أو
احلبس غياباً عن االمتحان بعذر مقبول فى ضوء أحكام املادة  08من الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات وذلك للمربرات التالية -:
 -1تعذر إمكانية إجراء امتحانات هلم فى مقارهم التى متتد من الوادى
اجلديد جنوب ًا إىل وادى النطرون مشاالً .
 -2تعذر توفري األماكن املتاحة حلفظ االمتحانات والكنرتوالت فى هذه
املواقع وتوفري احلراسات الالزمة هلذه األماكن .
 -3غياب هؤالء الطالب وعدم استيفاء نسبة احلضور بنسبة  %57لعدد الساعات
وعلى أن تقوم اجلامعة بعقد امتحانات هلم فى املواعيد املقررة بالالئحة
بكل كلية حال اإلفراج عنهم رعاية هلم إعتباراً من دور يناير 5997
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 6992/64/42

جـــ  -رسوم تقديم طلب االعتذار عن عدم دخول االمتحانات -:
مخسون جنيه ًا رسوم تقديم طلب االعتذار عن دخول االمتحانات
( جملس اجلامعة بتاريخ ) 8106 / 6 / 82
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العقوبات التأديبية
املخالفات التأديبية-:

 يعتربربرب لالفربربة تأديبيربربة كربربل إخربربالل بربربالقوانني واللربربوائح والتقاليربربد اجلامعيربربة وعلربربىاألخص -:

 -1األعمال املخلة بنظام الكلية أو املنشآت اجلامعية .
 -2تعطيربربل الدراسربربة أو التحربربري

عليربربه أو اإلمتنربربا املربربدبر عربربن حضربربور الربربدرو

واحملاضرات واألعمال اجلامعية األخري التى تقضى اللوائح باملواظبة عليها.
 -3كربربل فعربربل يتنربربافى مربربع الشربربر

والكرامربربة أو لربربل وسربربن السربربري والسربربلو داخربربل

اجلامعة أو خارجها .
 -4كربربل إخربربالل بنظربربام اإلمتحربربان  ،أو اهلربربدوء الربربالزم لربربه  ،وكربربل غرب

فربربى إمتحربربان أو

الشرو فيه .
 -5كل إتال

للمنشئات واألجهزة أو املواد أو الكتب اجلامعية أو تبديدها .

 -6كل تنظيم للجماعات داخل اجلامعة أو االشرتا فيهربا بربدون تربرخيص سربابق مربن
السلطات اجلامعية املختصة .
 -7توزيربربع النشربربرات أو إصربربدار جرائربربد حربربائة بأيربربة صربربورة بالكليربربات أو

ربربع توقيعربربات

بدون ترخيص سابق من السلطات اجلامعية املختصة .
 -8اإلعتصام داخل املبانى اجلامعية أو االشرتا فى مظاهرات لالفة للنظام العربام
أو اآلداب .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 642
 كل طالب يرتكب غشاً فى إمتحان أو شروعاً فيه ويُضبة فى حالة تلبس خيرجهالعميد أو من ينوب عنه من جلنة االمتحان وحيال إىل جملس التأديب أما فى
األحوال األخرى فيبطل اإلمتحان بقرار من جملس الكلية أو جملس التأديب
ويرتتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف
الغ

.
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 641
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 تبدأ العقوبات التأديبية بالتنبيه شفاهة أو كتابة وتنتهي بالفصل النهائي منجامعات اجلمهورية مروراً بثالثة عشر عقوبة تأديبية خيتص عميد الكلية بتطبيق
الثمان األوىل منها .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 641
 ال حتسب سنوات فصل الطالب فصال مؤقتاً أو وقف القيد من فرص الرسوب وبعدانتهائها يعاد قيد الطالب باحلالة التى كان عليها قبل احلكم عليه بالفصل املؤقت
أو وقف قيده .
{ قرار رئيس الجامعة رقم  001لسنة } 6901
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قواعد ونظم االمتحانات
دون اإلخالل ملا ورد بقانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذيربة تراعربى القواعربد
اآلتية لإلمتحانات ملرحلتى الليسانس والبكالوريو
ا
أوال  :أسئلة االمتحانات

-:

بند ( -: ) 1

يشربربكل جملربربس الكليربربة بنربرباء علربربى إقرتاحربربات األقسربربام جلانربربًا المتحانربربات املربربواد
(وضع األسئلة والتصحيح) ويراعى فى تشكيل هذه اللجان أال يقل عربدد املمتحربنني عربن
إثربربنني فربربى املربربادة الواحربربدة وربربد أقصربربي مخسربربة

تحربربنني فربربى

يربربع األحربربوال  ،ويقربربوم

بوضع األسئلة عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس باالشرتا مع أُستاذ املادة وأن يكون
تشربربكيلها مربربن بربربني أعضربرباء هيئربربة التربربدريس بالكليربربة بقربربدر اإلمكربربان  ،وجيربربوز أن تشربربكل هربربذه
اللجان فى حالة اإلستعجال بقرار من عميد الكليربة ويراعربى فربى تشربكيل اللجنربة أن تضربم
أستاذ املادة والقائم أو القائمني بالتدريس بها إال فى احلرباالت التربى ال يتربوفر فيهربا أسربتاذ
هلربربذه املربربادة  .وجيربربوز فربربى حالربربة مربربا إذا كربربان القربربائم بالترب ربربدريس أسربربتاذاً أن ينفربربرد بوضربربع
األسربربئلة دون إنفربربراد بالتصربربحيح كمربربا سربربريد فربربى البنربربد ( )6مربربن خامس ربًا وابربرباص بلجربربان
التصحيح .
بند ( -: ) 2

على عضربو هيئربة التربدريس القربائم بالتربدريس أو ُأسربتاذ املربادة املشربرت فربى وضربع
أسئلة اإلمتحان أن يتنحى عن وضع األسئلة إذا كانربت تربطربه بأحربد الطربالب املتقربدمني
لإلمتحان قرابة حتى الدرجة الرابعة  ،وفى هربذه احلالربة حيربدد جملربس الكليربة بنرباء علربى
إقرتاح جملس القسم املختص من يقوم بوضع األسئلة .
بند ( -: ) 3

يشر

على كتابة ونسرب أسربئلة اإلمتحربان مربن قربام بوضربعها وفربى حالربة تعربذر ذلربك

فلرئيس القسم أن يشر

على إعداد أسئلة اإلمتحان هو أو من ينيبه لذلك .
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بند ( -: ) 4

 جترى عملية طبع أوراق األسئلة مبعرفة واضع األسئلة أو رئيس القسم حسباألحوال وعلى مسئوليتهم اباصة أو مسئولية من ينيبه رئيس القسم على أن
تُراعى السرية الكاملة فى هذه العملية وأن تعمل األقسام على توفري ما يلزم
لذلك .
بند ( -: ) 5

 -يعد لكل جلنة إمتحان مظرو

حمكم الغلق حيتوى على العدد الالزم من أوراق

األسئلة التى جيب أن تكون جيدة الطبع  ،طبقاً لعدد الطالب الذين يقومون
بتأدية اإلمتحان فى اللجنة ويراعى أن حيتوى كل مظرو

أسئلة على ورقة

أسئلة مقروءة ومصححة وموقعة من واضع اإلمتحان لإلهتداء بها فى تصحيح اى
خطأ أو مايلزم توضيحه أثناء إمتحان الطالب  -ويلزم توضيح
على املظرو

يع البيانات

الذى حيتوى على أوراق األسئلة والتى تتضمن  :الفرقة الدراسية

 -الشُعبة  -تاري

االمتحان  -أسم املادة  -أمساء السادة املمتحنني  -عدد

الطالب املفروض آدائهم لالمتحان  -عدد أوراق االسئلة داخل املظرو
حالة الطبع  -النص بوضوح على احتواء املظرو

-

على نسخة أسئلة مقروءة

ومصححة وموقعة من واضع االمتحان  -ويراعى أن تتضمن ورقة األسئلة وأصل
االمتحان

يع البيانات الالزمة مثل  :الفرقة الدراسية  ،الشُعبة أن وجدت تاري

االمتحان  ،اسم املادة  ،الزمن احملدد لإلمتحان ،عدد األسئلة املطلوب
اإلجابة عنها  ،توضيح ما إذا كان االمتحان خاص بالطالب املستجدين أو
املتخلفني أو كليهما أو املتقدمني لالمتحان من ابارج وجيرى تسليم مظاريف
االسئلة إىل عميد الكلية أو من ينبيه فى هذا الشأن شخصياً قبل موعد بدء
االمتحانات بوقت كا

على أن يتم التسليم على كشو

معده لذلك .

ثانيا  :أوراق اإلجابة
بند ( : ) 1

 تتوىل جلان أعداد النتائج ( الكنرتول ) أو جلان اإلعداد لالمتحان منها فرزكراسات اإلجابه وختمها مسبقاً خبامت تاري اإلمتحان  -وتعد هذه اللجان العدد
الالزم من كراسات اإلجابة طبقاً للبيان الذى تعده أقسام شئون الطالب بالكليات
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عن أعداد الطالب الذين سو

يؤدون اإلمتحان فى كل جلنة مع مراعاة إضافة

 % 58على األقل من أوراق اإلجابة املختومة لكل جلنة بصفة احتياطية  -وعلى
أسا

أنه ال حيق ألي طالب احلصول على أكثر من كراسة إجابة واحدة -

ويعلن ذلك للطالب صراحة فى التعليمات  -إال فى حالة اإلمتحان الذى يتطلب
ذلك ومبوافقة رئيس اللجنة أو فى حالة اإلمتحان املكون من مادتني منفصلتني
( طبيعة ورياضة مثالً ) فيسمح بتخصيص ورقة إجابة لكل إمتحان لتسهيل عملية
التصحيح .
بند ( -: ) 2

 تتوىل اللجان املختصة بإعداد كراسات اإلجابة وختمهربا واملشربار إليهربا فربى البنربد(  ) 5تسليم كراسات اإلجابة طبقاً للعدد الوارد بكشو

كل جلنربة إمتحربان لربرئيس

هذه اللجنة قبل املوعد احملدد لبدء اإلمتحان بنصف ساعة علربى األقربل داخربل
هربربذه اللجنربربة ليربربتم توزيعهربربا علربربى املربربراقبني ثربربم املالحظربربني بكربربل جلنربربة  -والتربربى
بدورها يتم توزيعها على الطالب قبل املوعد احملدد لبدء اإلمتحربان بربربع سرباعة
حتى يتمكن الطالب من كتابة البيانات املطلوبة .
بند ( -: ) 3

 تتوىل جلان إعداد النتائج ( الكنرتول ) استالم كراسات اإلجابة عقب اإلمتحانمباشرة فى قاعات الكنرتول  ،مع إستمارات الغياب اباصة بالطالب الغائبني
وتسلم أوراق إجابة الطالب الغائبني غري املستعملة بعد إلغائها مبعرفة رئيس
اللجنة إىل جلنة اإلعداد

ا
ثالثا لجان النظام والمراقبة
بند ( -: ) 1

 تشكل جلان النظام ومراقبة اإلمتحان بقرار يصدره عميد الكلية وتتضمن هذهاللجان ما يلى -:
 -1رئيس جلنة لكل فرقة .
 -2مراقب لكل  088طالب أو جلنة ( صالة مغلقة ) .
 -3مالحظ لكل  08طالب  ،إال إذا عقد اإلمتحان داخل حجرات مغلقة فيخصص
مالحظني على األقل لكل غرفة .
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 -4معاون إدارى واحد للجنة اإلمتحان .
 -5طبيب لكل جلنة أو جمموعة متقاربة من اللجان .
 وجيوز للضرورة تعديل هذه املعدالت فى أحوال خاصة  ،وجيوز أيضاً كفالةحسن سري أعمال النظام واملراقبة بتوفري األعداد املناسبة من املراقبني
واملالحظني بصفة احتياطية .
بند ( -: ) 2

 يشرتط أن يكون رئيس جلنة اإلمتحان لكل فرقة من بني األساتذة بالكلية أواجلامعة  ،وفى حالة عدم توافر األساتذة فيمكن أن يكون من بني األساتذة
املساعدين فاملدرسني.
ويختص رؤساء اللجان بالمهام اآلتية -:

 -1تطبيق التعليمات الالزمة حلسن سري اإلمتحان ومنع أى غ

أو شرو

فيه أو

إخالل بالنظام .
 -2التحقق من تواجد املراقبني واملالحظني قبل بدء اإلمتحان بنصف ساعة على
األقل وتواجدهم طوال مدة اإلمتحان  ،واعتماد كشو

احلضور اباصة بهم .

وإبالغ عميد الكلية عن تغيبهم أو تأخرهم أو مغادرتهم اللجان قبل انتهاء عملهم
 -3استكمال أو تغيري أى من املالحظني حسبما تقتضيه حاجة اإلمتحان من بني
االحتياط وكذا عدم السماح ألي من املالحظني مبغادرة اللجنة إال بعد تعيني
من حيل حمله من بني اإلحتياطيني .
 -4السماح للطالب املتأخرين عن موعد بدء اإلمتحان فى حدود عشرة دقائق فقة
 ،وما زاد عن ذلك فيعرض أمره فوراً على رئيس عام اإلمتحانات أو نائبه .
 -5تسلم مظاريف أوراق األسئلة من رئيس عام اإلمتحانات أو نائبه قبل بدء الوقت
احملدد لإلمتحان بربع ساعة على األقل بعد التأكد من مطابقة بياناتها على
جدول اإلمتحان .
 -6تسلم مظاريف كراسات اإلجابة من جلان الكنرتول أو جلان اإلعداد قبل بدء
املوعد احملدد لإلمتحان بنصف ساعة على األقل بعد التحقق من مطابقة
بياناتها على الطالب الذين سو

يؤدون اإلمتحان .
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 -7السماح للطالب عند اإلقتضاء بالتوجه إىل دورة املياه داخل أو بالقرب من
اللجنة برفقة أحد املالحظني اإلحتياطيني وبعد التأكد من أن الطالب ال حيمل
معه أية أداة للغ

وبعد التأكد من خلو دورة املياه من ذلك .

 -8إخراج من يضبة متلبساً بالغ

أو من يشر فيه أو املخل بالنظام عن قصد ،

بإقصائه عن مقعده والتحفظ عليه داخل اللجنة على أن ال يتم إخراجه نهائياً من
جلنة اإلمتحان إال مبوافقة عميد الكلية أو من ينيبه فى ذلك تطبيقاً حلكم املادة
 527من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات وكذلك بعد حترير تقرير عن
الواقعة موقع من املالحظ واملراقب ويعتمد من رئيس اللجنة  -ويكون إخراج
الطالب فى هذه احلالة برفقة مراقب جلنته ويكون معه التقرير واملستندات
املضبوطة ويعرض على السيد عميد الكلية أو من ينيبه فى احلال إلختاذ مايلزم
فى هذا الشأن .
 -9اعتماد قوائم احلضور والغياب بعد التأكد من صحة بياناتها .
بند ( -: ) 3
 يتوىل أعمال املراقبة أعضاء هيئة التدريس وفى حالة تعذر ذلك جيوزللمدرسني املساعدين أو مدرسي اللغات أو من ينتدبهم لذلك عميد الكلية

ن

ال تقل فئته عن الثانية بأعمال املراقبة .

ويختص المراقبون بالمهام اآلتية -:
 -1احلضور إىل مقار اللجان قبل املوعد احملدد لبدء اإلمتحان بنصربف سرباعة علربى
األقل.
 -2التحقق من خلو قاعة اإلمتحان من الكتب واملراجع واألوراق ومنع الدخول بها
 -3تسلم كراسات اإلجابة من رئيس اللجنة ثم توزيعها على املالحظني وكذا مراقبربة
توزيع كراسات اإلجابة وأوراق األسئلة على الطالب وإعادة الفائ
 -4التحقق شخصياً من أداء املالحظربني ملهمربة التأكربد مربن كتابربة الطربالب للبيانربات
املطلوبة على كراسات اإلجابة وعدم السماح بعمل أى توقيعات أو عالمات على
ظهر كراسة اإلجابة .
 -5عدم السماح بتواجد غري العاملني باللجنة .
 -6مراقبة حسن سري اإلمتحان والعمل على منع الغ
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أو الشرو فيه .

 -7فى حالة مالحظته أو إبالغه بأي حالة إخالل بنظام اإلمتحان فعليه إنذار
الطالب املتسبب فى ذلك وإذا تكررت املخالفة فعليه االتصال فوراً برئيس
اللجنة الختاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
 -8فى حالة ضبة أى طالب متلبساً بالغ

أو بالشرو

فيه فعليه استدعاء رئيس

اللجنة بهدوء تام ليتم إقصاؤه عن مقعده وذلك بعد التحفظ على أداة الغ
وحيرر املراقب باالشرتا مع املالحظ املختص حمضراً بتفصيل ما وقع ويعتمد
من رئيس اللجنة ويرفع على الفور لعميد الكلية أو من ينيبه الختاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة .
 -9حترير إستمارات الغياب والتوقيع عليها وكذا حترير قوائم الغياب واحلضور للفرقة
أو الشعبة أو اللجنة املختص بها واعتماد ذلك من رئيس اللجنة .
 -11التحقق من شخصية الطالب بنفسه وذلك بإستخدام بطاقات حتقيق الشخصية
التى تعدها إدارات شئون الطالب هلذا الغرض .
 -11استالم أوراق اإلجابة من املالحظني وتسليمها مباشرة إىل الكنرتول .
 -12استدعاء طبيب اللجنة للطالب الذين حيتاجون للرعاية الطبية وفى حالة ما إذا
رأى الطبيب عدم متكنه من تكملة اإلمتحان خيطر رئيس اللجنة وحيرر تقرير
بذلك يوقع عليه الطبيب ومراقب اللجنة ورئيس اللجنة .
 -13ما يكلفهم به رئيس اللجنة .
بند ( -: ) 4
 يتوىل القيام بأعمال املالحظربة مربن يكلفهربم بربذلك عميربد الكليربة مربن املدرسربنياملسربرباعدين واملعيربربدين أو مربربن ينتربدبهم لربربذلك مربربن العربرباملني باجلامعربربة أو غريهربربم
ن ال تقل فئته عن الثالثة .
 جيرى توزيع املالحظني على أمرباكنهم فربى جلربان اإلمتحربان قبربل بربدء اإلمتحربانبربع ساعة على األقل لذلك فيجب على املالحظربني احلضربور للكليربة للمالحظربة
فيهربربا قبربربل موعربربد بربربدء اإلمتحربربان بنصربربف سربرباعة علربربى األقربربل لإلطربربال علربى كشربربو
توزيعم والتوجه إىل مقار جلانهم فى املوعد احملدد لذلك .
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يختص المالحظون بالواجبات التالية -:
 -1التواجد فى مقار جلان اإلمتحان املكلفني باملالحظة فيها قبل املوعد احملدد
لبدء امتحان بنصف ساعة على األقل الستالم أوراق اإلجابة من مراقب اللجنة
ومعرفة اجلزء املخصص للمالحظة وأية تعليمات أخرى .
 -2مساعدة الطالب فى حتديد أماكنهم فى قاعة اإلمتحان .
 -3القيام باملالحظة فى اجلزء املخصص له و ال يتعداه إىل أى جزء آخر حتى
نهاية الفرتة احملددة للإلمتحان .
 -4التأكد من أن الطالب ال حيملون معهم كتباً أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراق
من أى نو حتى ولو كانت بيضاء  ،والتأكد من عدم تواجدها داخل اللجنة .
 -5توزيع كراسات اإلجابة على الطالب قبل بدء اإلمتحان بعشر دقائق على األقل
بعد التأكد من سالمتها مع سحب البطاقة اجلامعية اباصة بالطالب وإعادتها إليه
فى نهاية اإلمتحان بعد تسلم كراسة اإلجابة منه .
 -6استالم أوراق األسئلة من املراقب وتوزيعها عند بدء اإلمتحان وإعادة الفائ
منها إىل املراقب مباشرة .
 -7التأكد من شخصية الطالب ومكان جلوسه ومطابقة أمسه ورقم جلوسه على
البيانات املكتوبة على ورقة البيانات على كراسة اإلجابة مع التوقيع على بطاقة
البيانات .
 -8معاونة مراقب اللجنة فى حصر الغياب وحترير اإلستمارات اباصة بها مع مراعاة
عدم التوقيع عليها ألن ذلك من مهمة مراقب اللجنة .
 -9آداء املالحظة على الوجه األكمل والعمل على منع الغ

أو احملاولة فيه أو

الكالم بني الطالب مع حتاشى اإلحتكا معهم ومراعاة اهلدوء منعاً للجدل أو
حدوث شغب أو ضوضاء  -وإخطار املراقب عند ضبة حالة غ
أو الكالم للتصر

أو حماولة فيه

فى هدوء تام وبالطريقة القانونية .

 -11عدم قراءة ورقة األسئلة للطالب أو اإلجتهاد فى تفسري ملعنى كلمة أو

لة منها

أو نقل أدوات أو غريها من طالب آلخر وال يسمح للطالب مبغادرة اللجنة إال بعد
إنقضاء نصف الوقت.
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 -11تسليم أوراق اإلجابة مرتبة فى نهاية اإلمتحان إىل مراقب اللجنة واستمارات
الغياب .
 -12عدم مغادرة اللجنة إال بإذن من رئيس اللجنة وبعد توقيعه أو من حيل حمله .
 -13على املالحظ اإلحتياطى عدم مغادرة اللجنة قبل نهاية اإلمتحان إال بأذن
كتابى من رئيس جلان النظام واملراقبة .
 -14على املالحظني األساسيني واإلحتياطيني التوقيع فى كشو

احلضور املعدة

لذلك .
 -15إبالغ مراقب اللجنة بشأن الطالب الذين حيتاجون للرعاية الطبية .
 -16مالحظة الطالب عند توجههم إىل دورات املياه وذلك بعد احلصول على إذن
من رئيس اللجنة واختاذ ما يراه من إحتياطات .
 -17ما يكلفهم به املراقبون أو رئيس اللجنة من أعمال .
بند ( -: ) 5
أ  -معاون اللجنة :
 يقوم بعمربل معرباون إداري لكربل جلنربة مراقبربة أحربد العرباملني بالكليربة أو مربن يندبربهلذلك عميد الكلية من بني العاملني باجلامعة .
وتنحصر واجبات المعاون اإلدارى فيما يلى -:
 -1معاونة الطالب فى حتديد أماكنهم داخل اللجنة .
 -2القيام مبا يكلفه به رئيس جلنة املراقبة .
ب  :طبيب اللجنة -:
 يعين للجنة طبيب يندبه عميد الكلية للقيام بالمهام اآلتية -: -1التواجد طوال فرتة اإلمتحان .
 -2عمل اإلسعافات األولية للطالب داخل اللجنة .
 -3فحص الطالب الذين تسوء حالتهم وتقرير عدم متكن الطالب من تكملة
اإلمتحان وفى هذه احلالة حيرر مراقب اللجنة تقريراً بذلك يوقعه الطبيب
ورئيس اللجنة متهيداً إلختاذ اإلجراءات الالزمة إلحتساب ذلك عذراً مرضياً.

ا
رابعا اللجان الخاصة

 جيوز عقد جلان إمتحان خاصة للطالب فى املستشفى اجلامعى فى حاالتالعمليات اجلراحية العاجلة والكسور والوضع أو األمراض ابطرية واملعدية
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وذلك بناء على تقرير من مستشفى اجلامعة وموافقة عميد الكلية ( قرار جملس
اجلامعة جبلسته بتاري . ) 5907 / 1 / 51

وفى مثل هذه الحاالت يستلزم إتباع الخطوات التالية -:
 -1يتم إحضار خطاب رمسى من املستشفى يفيد تاري دخول الطالب مع تشخيص
احلالة املرضية وتوضيح ضرورة تواجده باملستشفى وأن انتقاله إىل جلنة
اإلمتحان بكليته يشكل خطراً على حياته ولكن حالة الطالب تسمح بأن يؤدى
اإلمتحان باملستشفى ويشرتط تقديم هذا ابطاب معتمداً من عميد كلية الطب
أو من ينيبه قبل موعد اإلمتحان بيوم على األقل .
 -2تعرض املذكرة على الفور على السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية املختص أو
من ينيبه للموافقة .
 -3ال جيوز مطلقاً عقد مثل هذه اللجان اباصة فى أماكن خال

مستشفى الطلبة

عدا حاالت التحفظ واإلعتقال يرت لكل كلية اختاذ القرار املناسب على أن
تعقد هذه اللجنة فى حجرة مستقلة يتوفر فيها اهلدوء  ( .قرار جملس اجلامعة
جبلسته بتاري ) 5906 / 1 / 29
 -4يشرتط أن تكون مواعيد بداية ونهاية اللجان اباصة مطابقة متاماً للمواعيد
املعمول بها فى نفس اإلمتحان داخل جلان الكلية .
 -5عند االقتضاء ميكن اإلستعانة مبوظف من العاملني بالكلية فى كتابة ما ميليه
عليه الطالب فى ورقة اإلجابة على أن يكون ذلك أمام عضو هيئة التدريس
وعلى مرأى ومسمع منه .

ا
خامسا لجان إعداد النتائج ( الكنترول ) -:

بند (  ) 1تشكيلها -:

 يشكل عميد الكلية جلانا إلعداد النتائج من بني أعضاء هيئة التدريس باجلامعةوفى الكليات التى ال يتوفر فيها العدد الكايف من أعضاء هيئة التدريس جيوز
اإلستعانة باملدرسني املساعدين فى هذه اللجان والعاملني بقطا التعليم بإدارة
اجلامعة  ،وجيب على عضو جلنة إعداد النتائج أن يتنحى من عضويتها إذا كان
قريباً حتى الدرجة الثالثة ألحد الطالب الذين يدخلون فى اختصاص اللجنة
وحيدد أعضاء الكنرتول على أسا
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عضو لكل مخسني طالب خبال

رئيس

الكنرتول لكل فرقة دراسية بالنسبة للكليات العملية وسبعني طالب بالنسبة
للكليات النظرية .

بند (  ) 2سرية أعمالها -:
 تتخذ كافة اإلحتياطات الالزمة لتأمني مقار جلان إعربداد النتربائج وإحاطربة أعماهلربابالسرية التامة واألمن الكامل وبوجه خرباص مينربع دخربول الطربالب أو أى شربخص
غري لتص إىل مقار جلان إعداد النتائج كما يُمنع تواجد الطالب جبوارها .

بند (  ) 3توزيع أعمالها -:
 -يعد كل رئيس جلنة إعداد النتائج كشوفاً بتوزيع العمل على أعضاء اللجنة .

بند (  ) 4الرجوع إلى النتائج السابقة -:
 تقربربوم جلربربان إعربربداد النتربربائج قبربربل بربربدء اإلمتحربربان بربربالرجو إىل نتربربائج اإلمتحانربرباتالسابقة إلستيفاء ما يأتي-:
 رصد درجات الطالب فى املربواد التربى سرببق هاحربه فيهربا وتوضربيح عمربا إذا كربانالطالب قد جُرب فى هذه الدرجة من عدمه  ،فإذا كان الطالربب قربد سرببق أن رُفربع
فى هذه املادة فيتم رصد درجته فى كشو

الكنرتول اجلديربدة تفصربيالً فتُكتربب

الدرجة األصلية التى حصربل عليهربا ثربم ُتشربطب وتُكتربب فوقهربا الدرجربة املرفوعربة ،
ويراعى أن تكتب درجات املواد التى سبق النجاح فيها بلون

ال )
يز ( أخضر مث ً

 تكتب درجة الطالب فى املواد التى سبق هاحه فيها . -ضرورة توضيح أمساء املواد التى نُقل الطالب متخلفًا فيها .

بند (  ) 5إعداد كراسات اإلجابة للتصحيح -:
 تقوم جلان إعداد النتائج بإعداد كراسات اإلجابة للتصحيح مبا يكفل سريتهالتامة ودقة أعمال جلنة الكنرتول وفق ًا للنظام على النحو التالي -:
 -1نز

ورقة البيانات اباصة بالطالب املعدة لكتابة أسم ورقم جلو

الطالب

ويوضع الرقم السرى عليها وعلى ورقة اإلجابة وحتفظ أوراق البيانات لدى رئيس
الكنرتول .
 -2مراجعة كراسات اإلجابة للتحقيق من عدم السهو بالنسبة لإلجراء السابق .
 -3التحقيق من أن الطالب مل يرت على كراسة اإلجابة أ ثر أو عالمة ميكن التعر
عليربربه وإال وجب طمس هذا األثر .
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 -4توضع كراسات اإلجابة فى مظاريف يدون عليها اإلعداد التى حتتويها والفرقة
والشعبة ويلزم توضح النهاية العظمى التى يتم التصحيح منها .
 -5جتمع أعداد الكراسات التى حتتويها املظاريف وجترى مطابقة جمموعها على
العدد الكلى لكراسات اإلجابة طبقا لكشو

احلصر .

 -6تسلم املظاريف إىل جلان التصحيح املختصة أو اىل رئيس جملس القسم فى
حالة ما إذا كان املصححون من املنتدبني وذلك بعد التوقيع على ما مت تسلمه
وتاري االستالم.

بند (  : ) 6لجان التصحيح -:
يشكل جملس الكلية بناء على إقرتاحات جمالس األقسام جلاناً لتصحيح االمتحانات
على أن يراعى فى تشكيلها وتوزيع العمل بني أعضائها األسس آالتية -:
 -1أن يشرت فى تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على األقل وال جيوز بأي حال
من األحوال أن ينفرد مصحح واحد بتصحيح الكراسة بأكملها .
 -2على املصحح التنحى عن التصحيح إذا كان قريباً ألحد الطالب حتى الدرجة
الرابعة.
 -3يتوىل أستاذ املادة أو رئيس جملس القسم املختص متابعة تداول أوراق اإلجابة
بني املشرتكني فى عملية التصحيح والعمل على إهازها خالل مدة ال تتجاوز
ثالثة أسابيع من تاري عقد اإلمتحان .
 -4على كل من يقوم بالتصحيح أن يوقع على الدرجة التى وضعها  ،وعلى أن يتم
ع درجات الطالب التى حصل عليها الطالب وتفقيطها والتوقيع على ذلك
من املصححني
 -5تنتهي مهمة املصحح برصد الدرجة وال جيوز بأي حال من األحوال بعد ذلك
تعديل الدرجة التى مت تقديرها وكتابتها على ظهر كراسة اإلجابة  ،مع مراعاة
عدم وجود كشة أو تصليح فى الدرجات أو تفقيطها إال فى حالة أن يكون ذلك
مصحوباً بتوقيع واضح .

بند (  ) 7إعداد كراسات اإلجابة للرصد -:
 يقربربوم أعضربرباء جلنربربة الكربربنرتول بإعربربداد كراسربربات اإلجابربربة للرصربربد بعربربد إعادتهربربا إىلالكنرتول من التصحيح وذلك وفقاً ملا يلى -:
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 جيرى حصر أعداد كراسات اإلجابة ومطابقتها باألعربداد املوضربحة علربى بطاقرباتتسليم الكراسات إىل املصححني .
 يربربتم مراجعربربة كراسربربات اإلجابربربة مربربن الربربداخل للتحقربربق مربربن تصربربحيح كافربربة األسربربئلةبأجزائهربربا املختلفربربة فربربإذا تربرببني وجربربود إجابربربة غربربري مصربربححة يطلربربب مربربن املصربربحح
احلضور إىل مقر جلنة الكنرتول الستكمال التصحيح مع احلفاظ متاماً علربى سربرية
كراسة اإلجابة  -ويتحتم أن يتم ذلك فى وجود رئيس الكنرتول املختص .
 يتم مراجعة الدرجة املدونة بكل سؤال داخل كراسة اإلجابة وخارجهربا للتحقربقمن تطابقها فإذا تبني وجود اختال

بينهما طلب من املصربحح احلضربور إىل مقربر

جلنة الكنرتول لتحديد الدرجة املسربتحقة للطالربب ويربتم ذلربك فربى وجربود رئربيس
جلنة الكنرتول املختص .
 يتم مراجعة جممو الدرجات التى حصل عليها الطالب فإذا ما وجد خطأ ما فربىعمليربربة اجلمربربع تقربربوم جلنربربة الكربربنرتول بتصربربحيحه دون الرجربربو إىل املصربربحح مربربع
توضيح أن التصويب قد مت مبعرفة جلنة الكنرتول ويوقع من قربام بعمليربة تصربحيح
ابطأ .
 -يتم تسليم كشو

نتائج اإلمتحانات العملية وكشربو

أعمربال السربنة أو اإلمتحانربات

الشربربفوية مربربن األقسربربام إىل جلربربان إعربربداد النتربربائج ( الكربربنرتول ) قبربربل فربرب
الكراسات النظرية وتكون الكشو

سربربرية

معتمدة مربن رئربيس جملربس القسربم املخربتص ،

وال جيوز بأي حربال مربن األحربوال إدخربال أى تعربديل علربى درجربات اإلمتحانربات
العملية أو درجات أعمال السنة بعد تسليم الكشربو
وكذا كشو

اباصربة باإلمتحانربات العمليربة

اإلمتحانات الشفوية وأعمال السنة إىل جلان إعداد النتائج .

بند (  ) 8الرصد فى كشوف رصد المادة ( الكشوف الصغيرة )
 -تقوم جلنة إعداد النتيجة بإعداد كشو

رصد املواد وذلك بعد رصد درجات

اإلمتحان النظري مع توضيح حاالت الغياب بعذر وبدون عذر فى هذه الكشو
وتعد كشو

رصد املواد هذه  ،دليالً هاماً عن كراسات اإلجابة وكشو

الكنرتول وحيتفظ بهذه الكشو

جنبًا إىل جنب مع كشو
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الكنرتول .

بند (  ) 9الرصد فى كشوف الكنترول ( الكبيرة ) ( تتم إلكترونياً )
 بعربد عربرض إحصربائيات النتربائج لكربل مربادة علربى جلنربة إمتحربان املربادة وفربى حالربةصعوبة ذلك يقربوم جملربس القسربم املخربتص بعمربل هربذه اجلنربة وبعربد تلقربى تقربارير
جلان املواد يتم تنفيذ توصياتها فى حالة ما إذا كانت نتيجة املواد تقربل عربن 78
 %مع ضرورة اإلحتفاظ بصورة من اإلحصائية املبلغة للجنة املادة وكذا صورة من
تقريربربر جلنربربة املربربادة وتوصربربياتها ضربربمن مسربربتندات كشربربو

الربربدرجات التربربى مت عليهربربا

تعديل النتيجة طبق ًا لتوصيات جلنة املادة .
 -تقوم جلان إعداد النتائج بنقربل النتربائج اباصربة بكربل مربادة مربن كشربو

درجاتهربا

إىل لوحات الكنرتول (الكبرية) وذلك وفق ًا للنظام التاىل -:
 -1ترصد األعذار املقبولة واملعتمدة بالنسبة للطالب الباقني لإلعادة بالفرقة ( يراعى
عند النظر فى األعذار املرضية الرجو إىل القواعد املنظمة هلربذا الشربأن والتربى
سبق أن وافق عليها جملس شئون التعليم والطالب باجلامعة ) .
 -2ترصد الدرجات التى حصل عليها الطالب فربى مقربررات الفرقربة املقيربدون بهربا مربع
حتديربربد تقربربدير كربربل منهربربا  ،ويراعربربى ختفربربي

درجربربة الطالربربب إىل احلربربد األقصربربى

للمقبول إذا كان باق لإلعادة أو يؤدى إمتحان دور ثان ما مل يكن قد سبق تغيبربه
عنها بعذر مقبول .
 -3توضع دائرة محراء على درجات املقررات التى رسب فيها الطالب .
 -4ترصد درجات مواد التخلف من السنوات السابقة فى املكان املخصص لذلك .
 -5يتم مراجعة الربدرجات  ،والتقربديرات التربى مت رصربدها فربى كشربو

الكربنرتول كمربا

تراجع الدوائر احلمراء التى حتدد املواد التى رسب فيها الطالب .
 -6تستوفى التوقيعات من الذى قام بكتابة كشو

الكنرتول والذي أماله والذي قام

مبراجعة الكتابة وكذا مبراجعة اإلمالء .

بند (  ) 11تطبيق قواعد الرفع  ( -:تتم إلكترونياً )
 تقوم جلنة إعداد النتيجة ( الكنرتول ) بتطبيق قواعد الرفع املوافق عليها منجملس الكلربربربية املختص واملعتمدة من رئيس اجلامعة طبقاً لقرار جملس اجلامعة
بتاري

 5907 / 7 / 51والذى ينص على أن يرت وضع الضوابة لقواعد
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الرفع بالكنرتوالت إىل جمالس الكليات على أن يصدر بها قرار من رئيس اجلامعة
لكل كلية.

بند (  ) 11العرض على لجان الممتحنين -:
 يدعو عميد الكلية جلنة املمتحنني وتشتمل على جلان إمتحان املواد بكل فرقربةدراسية أو لكل قسم حسب األحوال لإلنعقاد للنظر فى نتيجة امتحان الفرقة ككل
 .وتنحصر مهمة جلان املمتحنني فيما يلى .
 -1تستمع إىل التقرير الذى يعرضه رئيس كنرتول كل فرقة عن نسرببة النجرباح ونسربب
الطالب احلاصلني على تقديرات عامة .
 -2حتاط جلنة املمتحربنني علمربا مبربا اختذتربه جلربان املربواد ( مربادة علربى حربده ) مربن
قرارات بشأن رفع نتيجة املادة وكذا حتاط علما بتقارير جلان املواد عن أسربباب
سوء املستوى .
 -3جيوز للجنة املمتحنني ودون إلزام عليها فى كل فرقة تقرير قواعد أضربافية للرفربع
ترفعها إىل جملس الكلية للموافقة .

بند (  ) 12اعتماد النتيجة :
 تعرض نتيجة كل فرقة على جملس الكلية للنظر فى االعتماد قبربل إعالنهربا بالنسرببةللسنوات قبل النهائية ويراعى ترتيب النرباجحني فربى كشربو

إعربالن النتيجربة طبقربا

ملربربا ورد بالالئحربربة التنفيذيربربة وبالنسربرببة للسربربنوات النهائيربربة فيسربربتلزم األمربربر مراجعتهربربا
مبعرفة شئون الطالب املركزية قبربل العربرض علربى جملربس الكليربة متهيربد ًا للعربرض
علربربى جملربربس اجلامعربربة للنظربربر فربربى االعتمربرباد ومربربنح الدرجربربة ويراعربربى أيضربربا ترتيربربب
الناجحني فى كشربو

إعربالن النتيجربة كمربا ورد بالالئحربة التنفيذيربة لقربانون تنظربيم

اجلامعات وترسل إحصائية بالنتيجربة إىل األسربتاذ الربدكتور /نائربب رئربيس اجلامعربة
لشئون التعليم والطالب .

بند ( ) 13
 -ترسل نسخه أصليه من كشو

إعالن النتيجة إىل شئون الطالب املركزية بالنسبة

جلميع السنوات
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بند ( ) 14
 -حتفظ كشو

الرصد بعد انتهاء أعمال الكنرتول لدى وكيل الكلية لشئون التعليم

والطالب وحيتفظ بأوراق االجابه بالكنرتوالت طبقا ملا يقرره عميد الكلية .

بند ( ) 15
 يطبق قرار جملس اجلامعة اباص باحلرمان من مكافأة االمتحانات أو جزء منهاعلى كل من يقصر فى أداء ما يكلف به من أعمال االمتحانات .
{ قرار مجلس شئون التعليم والطالب بتاريخ  6900/6/64المعتمد من رئيس الجامعة
بتاريخ } 6900/6/64
قواعد مكافآت امتحانات التحريريةة والفةيوية والعمليةة بمةا يتمفةق مةن قةانون
تنظيم الجامعات والئحته التنييذية - :

أوال  :االمتحانات التحريرية :

 -1تقدر مكافآت تصحيح أوراق االمتحانات التحريرية (النقربل واالمتحانربات النهائيربة)
لدرجيت الليسانس والبكالوريو

ومعادلة هاتني الربدرجتني وامتحربان الدراسربات

العليا ( )588مبائة قرش عن الورقة الواحدة لكل عضو من أعضاء جلنة التصربحيح
بشربربرط أال تقربربل املكافربربأة يف كربربل مربربادة للممربربتحن الواحربربد عربربن مائربربة جنيربربه ووربربد
أقصي مخس مواد علربي مسربتوي الكليربة وال تزيربد

لربة مكافربآت التصربحيح الربيت

حيص ربل عليهربربا املمربربتحن الواحربربد يف دور االمتحربربان الواحربربد علربربي ( )5788ألربربف
ومخسمائة جنيه علي مستوي اجلامعة .
 -2يعترب كل مقرر ينتهي بامتحربان (مربادة) وذلربك عنربد حسرباب مكافربأة تصربحيح أوراق
االمتحانات التحريرية .

ثانيا  :االمتحانات العملية :
إذا أقتضي االختبار العملربي تصربحيح أوراق قربدرت املكافربأة علربي أسربا
قرشا لكل ورقة لكل عضو من أعضاء جلنة التصحيح بشرط أال تقل

ثالثربني

لة املكافربأة

عن ( )28عشرين جنيها يف كل مادة .

ثالثا  :االمتحانات الشفهية والتطبيقية :
 -1مينح من يقوم باالمتحانربات الشربفوية والتطبيقيربة وحضربور االمتحانربات مربن أعضرباء
هيئربربة التربربدريس أو مربربن العربرباملني يف الدولربربة أو اهليئربربات العامربربة أو شربربركات قطربربا
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األعمال العام مكافأة مقدارها  %1من املرتب الشهري عن كل جلسة من جلسات
االمتحربربان و %6ملربربن ينربربدب للجامعربربات أو الكليربربات مربربن خربربارج املدينربربة الربربيت بهربربا
جامعتربربه أو كليتربربه ويف

يربربع األحربربوال يشربربرتط أال تقربربل املكافربربأة لكربربل جلسربربة يف

االمتحانات الشفوية عن ( )1أربعة جنيهات (مادة. )298
 -2يشرتط يف

يع األحوال أن يكون احلد األدني لعدد الطربالب يف اجللسربة ()7

مخسة طالب أو عدد املسجلني لإلمتحان أيهما أقل (مادة. )298
 -3احلد األقصى لعدد اجللسربات يف اليربوم الواحربد خربالل فربرتة االمتحربان هربو ()58
عشر جلسات .
 -4يشرتط أال يقل عدد أعضاء هيئة التدريس يف اجللسة الواحربدة عربن ثالثربة أعضرباء
وال يزيد عن مخسة أعضاء .
 -5يتولي اإلشرا

علي

يع أعمال االمتحانات الشفهية والتطبيقية لكليات ومعاهد

اجلامعة السيد األستاذ الدكتور  /رئيس اجلامعربة والسربيد األسربتاذ الربدكتور  /نائربب
رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب .
 -6مينح سيادتهم احلد األقصى لعدد اجللسات يف الفصل الدراسي الواحد .
 -7يكون احلد األقصربى لصربر

مكافربأة اجللسربات هربو ذات احلربد األقصربى ملكافربآت

تصحيح االمتحانات عن دور االمتحان الواحد .

رابعا  :مكافآت غير أعضاء هيئة التدريس :
مينح العاملون مربن غربري أعضرباء هيئربة التربدريس وسربائر القربائمني بالتربدريس الربذين
يكلفربربون أو ينربربدبون ألعمربربال االمتحانربربات مكافربربأة يوميربربة قربربدرها  %0مربربن املرتربربب
الشهري (مادة. )290

خامسا  :أدوار اإلمتحانات :
إجمالي عدد أدوار االمتحانات التحريرية هو أربعة ادوار علي النحو التالي :
 -1تعربربربد االمتحانربربربات التحريريربربربة للنقربربربل واالمتحانربربربات النهائيربربربة لربربربدرجيت الليسربربربانس
والبكالوريو

للفصل الدراسي األول (دور يناير) دوراً مستقل .

 -2تعربربربد االمتحانربربربات التحريريربربربة للنقربربربل واالمتحانربربربات النهائيربربربة لربربربدرجيت الليسربربربانس
والبكربربالوريو

للفصربربل الدراسربربي الثربرباني (دور مربربايو ) ودور فربايربربر لتخلف ربات طربربب

األسنان دوراً مستقل .
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 -3تعترب االمتحانات التحريرية النهائية لدرجيت الليسانس والبكالوريو

لدور نوفمرب

(سبتمرب أو أغسطس ) مع امتحانات التخلف لسنوات النقل دور مستقل .
 -4تعتربرب االمتحانربات التحريريربة للدراسربات العليربربا نظربام الفصربل الدراسربي الواحربربد أو
نظام الفصلني

يعها دور مستقل .

اختبارات القدرات والمقابالت الفخصية

التشكيل :
 تشكل جلان لكل من اختبارات القدرات واملقربابالت الشخصربية بالكليربات املعنيربةوفقا للقرارات الصادرة من جمالسها ويف ضوء لوائحها الداخلية ويف إطار الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات .
 -يكون ال سيد األستاذ الدكتور  /عميربد الكليربة املعنيربة ومربديرة مدرسربة التمربري

–

رئاسة جلان االختبارات واملقابالت بالكلية ويتولي السيد األستاذ الدكتور  /وكيل
الكلية لشئون التعليم والطالب  ..اإلشرا
 -تشكل جلنة عليا لإلشرا

الفين عليها .

علي اختبارات القدرات واملقابالت الشخصربية مربن كربل

من :
 oالسيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة .
 oالسيد األستاذ الدكتور  /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

املباشربر واملتابعربة واعتمرباد قربرارات اللجربان

 وتكون مهمربة اللجنربة العليربا اإلشربراالفرعية بالكليات .

المكافآت :

تطبق قواعد صربر

املكافربآت علربي

يربع اللجربان اباصربة باختبربارات القربدرات

واملقابالت الشخصية كل علي حدة وفقا لنص املادة  298مربن الالئحربة التنفيذيربة
لقربربربربانون تنظربربربربيم اجلامعربربربربات مبربربربربا ال يتجربربربرباوز قيمربربربربة الرسربربربربوم احملصربربربربلة ووربربربربد
أقصي كالتالي - :

مكافأت أعضاء هيئة التدريس ولجان اإلشراف :
 يكربربون احلربربد األدنربربي لعربربدد الطربربالب يف اجللسربربة الواحربربدة مخسربربة طربربالب أو عربربدداملمتحنني أيهما أقل.
 عدد أعضاء هيئة التدريس ( )0ثالثة أعضاء لكل جلسة (جلنة) .-77-

 حيصل عضو هيئة التربدريس علربى  578جلسربة كحربد أقصربي لعضربو هيئربة التربدريساملشار .
 حيصل السيد عميد الكلية املختص والسيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطربالبومديرة مدرسة التمري

على  578جلسة كحد أقصى.
علربى ( )578جلسربة فربى اختبربارات القربدرات

 حيصل أعضاء اللجنة العليربا لإلشربراواملقابالت الشخصية كل علي حدة .

مكافآت العاملين اإلداريين المشاركين إشتراكا فعليا في أعمال اللجان :
 يتم صر -يصر

مكافأة ود أقصي شهر من الراتب األساسي .
لإلداريني والعمال باللجان املختلفة الربذين يشربرتكون إشربرتاكا غربري مباشربر

يف أعمال مساعدة مكافأة ال تتجاوز نصف شهر من الراتب األساسي .

التخلص من كراسات االجابات :
 قرر جملس اجلامعة جبلسته املنعقربدة بترباري  2855 / 9 / 08بتحديربد مربدة ثربالثسنوات بعد خترج الطالب وطبقاً لسنوات الدراسة بالكلية وميكن بعدها الربتخلص
من كراسات االجابة مع إتبا االجراءات االدارية فى هذا الشأن .
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قواعد مكافآت التربية العملية
والتدريب الصيفي بما يتمشى مع قانون تنظيم الجامعات
والئحته التنفيذية

أوال  :التربية العملية :

 – 5مينح املمتحن فى امتحانات الرتبية العملية بالكليات واألقسام الرتبوية مكافربأة
قدرها  %1من املرتربب األساسربي الشربهري اذا كربان مربن أعضرباء هيئربة التربدريس أو
العاملني فى الدولربة أو اهليئربات العامربة أو هيئربة القطربا العربام وشربركاته أو شربركات
قطربربا األعمربربال العربربام ،فربربإذا كربربان مربربن غربربري هربربؤالء حربربدد جملربربس الكليربربة مكافأتربربه
( مادة  – 295من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات ) .
 – 2يشرتط فى

يع األحوال أن يكون احلد األدنى لعربدد الطربالب فربى كربل مربن

جلسات االمتحان مخسة طالب أو عدد املسجلني لالمتحان أيهما أقل .
التشكيل:
تشكل جلان اختبارات الرتبية العملية بالكليات املعنيربة وفقربا للقربرارات الصربادرة
مربربن جمربربالس كلياتهربربا وفربربى ضربربوء مربربا ورد بلوائحهربربا الداخليربربة فربربى إطربربار الالئحربربة
التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات
 يقربربوم السربربيد أ.د /عميربربد الكليربربة املعنيربربة برئاسربربة جلربربان االختبربربارات بالكليربربةويتوىل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب اإلشرا
 -تشكل جلنة عليا لإلشرا

الفين عليها .

على اختبارات الرتبية العملية من كل من :

 oأ.د /رئيس الجامعة .
 oأ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب .
وتكون مهمربة اللجنربة العليربا اإلشربرا
الفرعية بالكليات .
المكافآت :
 -تطبق قواعد صر

املباشربر واملتابعربة واعتمرباد قربرارات اللجربان

املكافآت علربى

يربع اللجربان اباصربة بالرتبيربة العمليربة

وفقا لنص املادة  295من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات .
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بعض املالحظات والقواعد اهلامة اخلاصة بأعمال االمتحانات مع عدم اإلخالل مبا جاء بقانون
تنظيم اجلامعات وكذلك بقرارات جمالس اجلامعة

 االعتذار عن عدم دخول االمتحان :

 تُقبل األعذار عن عدم دخول االمتحانربات قبربل بربدء االمتحانربات او أثنائهربا وذلربكلألسباب املرضية واألمنية
 ال يعتد فى قبول األعذار املرضية إال بالشهادات املرضية املعتمدة من املستشربفىاجلامعى او القومسيون الطبى العام 8

 وضع اسئلة االمتحانات :
 على عضو هيئة التدريس القائم بالتدريس أو استاذ املادة املشرت فى وضع أسئلةاالمتحان أن يتنحى عن وضع األسربئلة وتصربحيح اإلجابربة إذا كانربت تربطربه بأحربد
الطالب املتقدمني لالمتحان قرابة حتى الدرجة الرابعة 8
 يراعى أن تكتب ورقة األسئلة بالكمبيوتر وال يقبل ان تكتب باليد 8 -يراعى ان تتضمن ورقة األسئلة

يع البيانات الالزمربة مثربل  :اسربم املقربرر  ،الفرقربة

الدراسية  ،الشعبة إن وجدت  ،تاري االمتحان  ،الزمن احملربدد لالمتحربان  ،عربدد
األسئلة املطلوب اإلجابة عنها 8
 -يراعى ان توضع أوراق أسئلة املقرر فى مظرو

توضع عليه البيانات الالزمة مثل :

اسم املقرر  ،الفرقة الدراسية الشعبة إن وجدت  ،تاري االمتحربان  ،عربدد الطربالب
املفروض أدائهم لالمتحان  ،عدد أوراق األسئلة داخل املظرو

 ،أمساء السادة

املمتحنني 8
 يراعى أن توضع نسخة مقروءة ومصححة وموقعة من واضع/واضعى األسئلة داخلاملظرو

8

 يراعى تواجد واضع  /واضعى أسئلة املقرر مبقر جلان االمتحان وذلربك لالسربتجابةالى استدعاء من قبل رئيس أو مراقب اللجنة للرد على أيه استفسارات حول أيربة
بيانات ناقصة أو غري واضحة بورقة األسئلة 8
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 تصحيح أوراق اإلجابة

 يراعربربى ان يشربربرت فربربى تصربربحيح كربربل كراسربربة إجابربربة مصربربححان علربربى األقربربل طبقربرباللتشكيل املعتمد من جملس الكلية  ،وال جيوز أن ينفربرد مصربحح واحربد بتصربحيح
الكراسة بأكملها 8
 يراعربربى أن يقربربوم كربربل مصربربحح بربربالتوقيع علربربى الدرجربربة الربربيت وضربربعها  ،علربربى ان يربربتمتفقية الدرجة النهائية للكراسة وتوقيع كل املصححني عليها 8
 يراعى عدم وجود كشة او تصليح فى الربدرجات او فربى تفقيطهربا إال فربى حالربة انيكون ذلك مصحوبا بتوقيع واضح من جلنة التصحيح 8
 تنتهى مهمة املصحح برصد الدرجة وال جيوز بعد ذلك تعديل الدرجة 8 ضرورة االنتهاء من أعمال التصحيح فى األوقربات املناسرببة حتربى يتسربنى االنتهرباءيع أعمال الرصد والكنرتول فى مواعيد مناسبة 8

من

 جلان املراقبة وجلان إعداد النتائج (الكنرتول) :
 - يراعى فى تشكيل جلان مراقبة االمتحان التالي :

 -5مراقب ( عضو هيئة تدريس ) لكل  088طالب او جلنة 8
 -2مالحظ لكل  08طالب  ،إال إذا عقد االمتحربان داخربل حجربرات مغلقربة
فيخصص مالحظان على األقل لكل حجرة (صالة مغلقة ) 8

 -يراعى ان يتم تشكيل جلان الكنرتول دوريا على أسا

عضو هيئربة تربدريس لكربل

مخسني طالربب باالضربافة اىل رئربيس الكربنرتول لكربل فرقربة دراسربية بالنسرببة للكليربات
العملية وسبعني طالب بالنسبة للكليات النظرية 8
 يتم تشكيل جلان الكنرتول سنويا واال ينقل أعضاء الكنرتول مع الفرقة 8 حيذر اشرتا املدرسني املساعدين أو املعيدين فى أعمال الرصد داخل جلربانالكنرتول 8
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 احلرص وبكل دقة فى اختيار السادة رؤساء  ،مراقيب ومالحظى جلربان االمتحربان ،وكذلك أعضاء جلان الكنرتول

ن ال توجربد هلربم قرابربة حتربى الدرجربة الرابعربة

بأي طالب من الطالب الذين يؤدون االمتحانات بكلياتهم 8
 -حيذر اشرتا من له قريب بالكلية حتى الدرجة الرابعة فربى اإلشربرا

العربام علربى

االمتحانات بالكلية 8
 يراعربربى اختربرباذ كافربربة االحتياطيربربات الالزمربربة لتربربأمني مقربربار جلربربان الكربربنرتول وإحاطربربةأعماهلا بالسرية التامة واألمن الكامل 8

 جلان االمتحانات :
 يراعى ضرورة أن تكون جلان االمتحانات هادئة وبال ضجيج 8 يراعى وجود الفراغات واملسافات القانونية بني الطالب فى جلان االمتحانات 8 ضربربرورة تواجربربد ابربربدمات الطبيربربة ومسربربئولي الشربربئون القانونيربربة فربربى حمربربية جلربرباناالمتحانات لالستعانة بهم عند الضرورة 8

 اللجان اخلاصة -:

 جيوز عربقد جلان امتحان خاصة للطالب فى املستشفى اجلامعى فى حرباالتالعمليربربة اجلراحيربربة العاجلربربة والكسربربور و الوضربربع وذلربربك بنربرباء علربربى تقريربربر مربربن
املستشفى اجلامعى وموافقة أ.د  /عميد الكلية8
 -ال جيربربوز مطلق رباً عقربربد جلربربان خاصربربة فربربى أمربرباكن خربربال

املستشربربفى اجلربربامعى

للطلبربربة عربربدا حربرباالت الربربتحفظ ألسربربباب أمنيربربة فتعقربربد هلربربم جلربربان خاصربربة بعربربد
جتميعهم بسربجن املنيربا العمربومي  ،ويشربرتط أن تكربون مواعيربد بدايربة ونهايربة
اللجربربان اباصربربة مطابقربربة متامرباً للمواعيربربد املعمربربول بهربربا فربربى نفربربس االمتحربربان
داخل جلان الكلية 8

 حاالت الغش واالخالل بالنظام داخل جلان االمتحان :
 -من يضرببة متلبسرباً بربالغ

او الشربرو فيربه وكربذلك مربن خيربل بالنظربام داخربل

جلنة االمتحان يتم إقصاؤه عن مقعده و التحفظ عليه داخل اللجنة علربى ان
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ال يتم إخراجه نهائيا مربن جلنربة االمتحربان إال بعربد حتريربر حمضربر عربن الواقعربة
موقربربع مربربن املالحربربظ واملراقربربب ويعتمربربد مربربن رئربربيس اللجنربربة وكربذل ربربك بربع ربربد
موافقة أ.د .عميد الكلية او من ينيبه فربى ذلربك تطبيقرباً حلكربم املربادة ()527
من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات 8
 يتم إخراج الطالب فى هذه احلالة برفقة مراقب اللجنربة والربذى يكربون معربهاحملضر واملستندات املضبوطة للعرض علربى أ.د عميربد الكليربة أو مربن ينيبربه
الختاذ الالزم حيربال اسربتدعاء احملقربق القربانوني و اخترباذ برباقي اإلجربراءات
القانونية الالزمة حيال هذا الشأن 8
 ضرورة إعالن درجات أعمال السنه ودرجات العملى للطالب قبل بدايةاإلمتحانات مع ضرورة تسليم نسخه معتمده من كشو

الدرحات أعمال

السنه ودرجات العملى اباصه بالطالب للسيد األستاذ الدكتور  /عميد
الكليه ورئيس الكنرتول قبل بداية اإلمتحانات .
 إذا استجد للطالب ما مينعه من اإلنتظام فى الدراسه ألى سبب صحى أوإجتماعى أو إقتصادى أو غري ذلك من األسباب فعليه أن يتقدم إىل جملس
الكلية لطلب وقف قيده ملدة سنه أو سنتني  ،وألكثر من ذلك مبوافقة
جملس اجلامعه فى حالة الضرورة .
 اإلعالن بوضوح وفى أماكن متفرقه باملمنو دخوله جلان اإلمتحان . -إجراء التفتي

أثناء دخول الطالب جلان اإلمتحان

 تركيب الكامريات داخل جلان اإلمتحان . توفري األماكن املناسبه واآلمنه واملنضبطه إلستالم متعلقات الطالب قبلدخول اإلمتحان وتسليمها هلم بعد اإلنتهاء منه .
 للطالب احلق فى تقديم إلتماسات إلدارة الكلية بطلب مراجعة رصددرجاتهم فى بع

املواد وذلك خالل مخسة عشر يوماً من تاري

إعالن

النتيجة وتقتصر العملية هنا على مراجعة الدرجه املبنيه على إجابة السؤال
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داخل الكراسة مع الدرجه املرصوده على غال

الكراسه والجيوز إعادة

تصحيح سؤال مرة أخرى 8
 كل طالب يرتكب غشا فى إمتحان أو شروعا فيه يتم التحقيق معه لسماأقواله وحتقيق دفاعه مبعرفة احملقق القانونى  ،ثم يعرض أمره على جملس
التأديب فى الكلية ليوقع العقوبه املناسبه إذا ما ثبت اإلدانه  ،وللطالب
احلق فى الطعن على القرار الصادر من جملس التأديب بطريق اإلستئنا
وذلك بطلب كتابى يقدم من الطالب إىل رئيس اجلامعه خالل مخسة عشر
يوما من تاري إبالغه بالقرار  ،ويتوىل رئيس اجلامعه إبالغ جملس التأديب
األعلى بهذا الطلب خالل مخسة عشر يوماً .
 أما فيما يتعلق بالعقوبات الصادرة من السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكليةفإنه جيب على عميد الكلية العرض على جملس التأديب املختص خالل
أسبوعني  ،وعلى رئيس اجلامعة بالنسبه إىل غري ذلك من العقوبات الوارده
باملاده  526من ذات الالئحه وذلك للنظر فى تأييد العقوبه او إلغائها أو
تعديلها  ،على أن يبدأ ميعاد الستني يوما الواجب التظلم فيها من الطالب
من تاري اإلعتماد أو اإللغاء أو التعديل من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس
اجلامعه بالنسبه لتلك العقوبات
 القرار الصادر غيابيا من جملس التأديب يتم التظلم منه خالل أسبو منتاري إعالنه إىل الطالب أو وىل أمره ويعترب القرار حضوريا إذا كان طلب
احلضور قد أعلن إىل شخص الطالب أو وىل أمره وختلف الطالب عن
احلضور بغري عذر مقبول طبقا للماده  529من الالئحه وفى احلالة األخريه
يتم التقدم خالل مخسة عشرة يوما من تاري

العلم إىل السيد األستاذ

الدكتور  /رئيس اجلامعه إلحالته إىل جملس التأديب املختص طبقا
للمواعيد املنصوص عليها باملاده . 501
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قواعد تشكيل جلان وضع األسئلة والتصحيح
مبا يتمشى مع قانون تنظيم اجلامعات والئحته التنفيذية
أوالً  :يرأ

عميد الكليربة جلربان االمتحانربات ويشربكل حتربت إشربرافه جلنربة او أكثربر ملراقبربة

االمتحان وإعداد النتيجة  ،ويرأ

كل منه أحد األساتذة أو األساتذة املساعدين 8

ثانياً  :فيما عدا امتحانات الفرقة النهائية مبرحليت البكالوريوس والليسانس :

 .5يعني جملس الكلية بنرباء علربى اقرتاحربات جمربالس األقسربام املختصربة أحربد أسرباتذة
املربربادة ليتربربوىل وضربربع موضربربوعات االمتحانربربات التحريريربربة باالشربربرتا مربربع القربربائم أو
القائمني بتدريسها 8
.2جيوز عند االقتضاء أن يشرت فى وضع أسئلة االمتحانات من خيتاره جملس الكلية
هلذا الغرض ويكون من بني أعضاء هيئربة التربدريس بالكليربة بقربدر اإلمكربان وجيربوز
أن تشكل هذه اللجان فى حالة االستعجال بقرار من عميد الكلية (مادة )55على
أن يكون هنا مربر هلذا االستعجال وجيوز فى حالة ما إذا كان القائم بالتربدريس
أستاذاً أن ينفرد بوضع األسئلة دون إنفراد بالتصحيح 8
.0فربربى

يربربع األحربربوال ال يقربربل عربربدد أعضربرباء اللجربربان عربربن اثربربنني وال يزيربربد عربربن مخسربربة
تحنني فى املادة الواحدة 8

فى حالة املقررات املزدوجة التخصص يكون احلد األقصى ستة

تحنني 8

.1يشرت فى التصحيح كل كراسة إجابة أعضاء اللجنة ويوقع كل منهم علربى الدرجربة
اليت وضعها ( داخل الكراسة أو على الغال

)  ،وال جيوز بأي حال مربن األحربوال

أن ينفرد مصحح واحد بتصحيح الكراسة بأكملها 8

ثالث ًا  :بالنسبة المتحانات الفرقة النهائية -:

 .5تقرتح هيئة مكتب جلنربة كربل قطربا مربن قطاعربات التعلربيم اجلربامعى تشربكيل جلربان
ثالثية مشرتكة من أساتذة اجلامعربات احلرباليني أو السربابقني المتحانربات كربل مربادة
من املواد الداخلة فى اختصاصاتها بالنسبة لكل كلية  8ويصربدر بتشربكيل اللجربان
السابقة قرار من رئيس اجمللس األعلى للجامعات ( مادة 8 ) 02
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.2يشربربرت أعضربرباء كربربل جلنربربة فربربى وضربربع امتحربربان املقربربرر فربربى كربربل كليربربة مربربع مربربن خيتربرباره
جملس الكلية من أعضاء هيئة التربدريس بهربا ويكربون مقربرر اللجنربة أقربدم األسرباتذة
العاملني وتقدم اللجنة تقريراً عن مالحظتها ( مادة 8 ) 02

رابعاً  -:جلنة الفرقة أو القسم :
تتكون مربن جلربان امتحربان املقربررات املختلفربة جلنربة عامربة فربى كربل فرقربة أو قسربم
برئاسة العميد أو رئيس جملس القسم حسب األحوال  ،وتعرض على هذه اللجربان نتيجربة
االمتحانات واقرتاح كل مربا تربراه فربى شربأن مسربتوى تقربديرات الطربالب بالنسرببة للمقربررات
املختلفة 8
ويربربدون حمضربربر باجتمربربا اللجنربربة وتعربربرض نتيجربربة مربربداولتها علربربى جملربربس الكليربربة
إلقرارها ( مادة 8 ) 55
خامساً  :على عضو هيئة التدريس أو أستاذ املربادة املشربرت فربى وضربع األسربئلة أن
يتنحى عن وضع األسئلة إذا كانت تربطه بأحد الطالب املتقدمني لالمتحان قرابة حتربى
الدرجة الرابعة سواء بالنسب أو املصاهرة  ،وفى هربذه احلالربة حيربدد جملربس الكليربة بنرباء
على اقرتاح جملس القسم املختص من يقوم بوضع األسئلة .

-888-

البــاب السابع
مراجعة نتائج االمتحانات
قواعد الجبر والرفع
الخريجين
تقديرات النجاح
الشهادات االصلية والمؤقتة

مراجعة نتائج االمتحانات
 تتم مراجعة نتائج مجيع الفرق قبل اعتملا النتيجلة ملجم س لل الة يلة كةلا ةاإل ا ة العامة لةئون التع يم مع التأ يد ع ى مراجعة اإل ا ة ل نقاط اآلتية -:
 -إعفاء الطالب مجم

اسة بعض املقر ات  -وقف القيد  -األعذا  -سنوات القيلد

 -عد مرات االمتحان  -حاالت احلرمان  -ملن مرتبلة الةلر

ل ع لى شن كةلا

موظللف الفرقللة املبللتل بالة يللة مللع اإل ا ة العامللة لةللئون التع لليم اللى شعمللا
املراجعة ع ى شن تتوىل جلان إعدا النتائج ( الةنرتوالت لمجيع شعملا الردلد
وإعدا النتيجة .
{ قرار مجلس شئون التعليم بتاريخ } 9111/91/91
 تع جم شمساء الطالب الناجحني اى االمتحانات مرتبة باحلرو اهلجائية بالنسبةلة تقدكر .
-

دفحة مجم دفحات النتيجة جلميع الفرق اى ةو

الردد كُةتب ع يها شسم

مجم قام برددها ومراجعتها شمساً واضحًا وتوقيعًا .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 37
 كقوم عميد الة ية املبتل بإ سا نسبة ام ة مجم الةةو خبطاب مجم سليا تثابت اي شن إ ا ة الة ية قد قامت مراجعة النتائج اخلادة جبميع ارق الة ية .
 ختليكجم نتللائج امتحانلات يللات اجلامعلة ع للى احلاسلب اآللل اعتبلا ا مللجم العللاماجلامعى . 89/98
{ قرار مجلس الجامعة بتاريخ} 9111/7/13
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قواعد اجلــــــــــــرب
( الرأفة والرفع لفرق النقل والبكالوريوس والليسانس)
أوال  :قواعد عامة :

 -1قب إجراء ع م ية اجلرب كلدعو عميلد الة يلة جلنلة املمتحلنني لدنعقلا ل ن لر
نتيجة إمتحان الفرقة شو القسم حسبما كعرض ع ى سليا ت ملجم سوسلا الةلنرتوالت
املبتصللة – تتةللون جلنللة املمتحللنني ل فرقللة شو ل قسللم برئاسللة عميللد الة يللة شو

ئيل القسم حسب األحوا وتتةون مجم جلان امتحان املقر ات املبت فة
(مادة  39قانون تنظيم الجامعات ) .
تنحصر مهمة جلان املمتحنني فيما يلي :
(شل

تستمع إل التقركر املقدم مجم ئيل نرتو بة ارقة عجم نسلب النجلاو ونسلب

الطالب احلاد ني ع
(بل

تقدكرات عامة .

اسة التقا كر املقدمة وإقرتاو ما تراه

شأن مستوي تقدكرات الطالب بالنسبة

ل مقر ات املبت فة وتعرض نتيجة مداوالتها ع
 -2حتسللب لة ل

س ل الة ية إلقرا ها .

الللب س ل ة قللد ها  %2مللجم سمللون النهاكللات الع م ل لللد جات

مقر ات الفرقة حد شقص لد جات اجلرب (الراع والرشاةل  .تيا الس ة لتصب %3
مجم سمون النهاكات الع م لد جات مقر ات الفرقلة ل طاللب املعلرض ل فصل
(الطالب املعرض ل فص هلو الطاللب املسلتنفد لفلر
قيده حصول ع

القيلد وللجم تيفلح

حاللة

س ة قد ها  %2مجم سمون النهاكات الع م .

 -3ال ميةجم ل طالب شن كستفيد بأ ثر مجم الد جات املوجو ة

الس ة اخلادة ب .

ثانيا  :قواعد الرأفة :
 -1تراع

جة املقر ات املنتهية الل

صصل ايهلا الطاللب ع ل  %89ع ل األقل

مجم الد جة الع م ل مقر إل  %09شو ع

 %09إل  %09بالنسبة ل ة يات ال

تةون النسبة ه احلد األ ن لد جة النجاو ع

شن حتسب مجم ضمجم

جات

الس ة املبصصة ل طالب بيفض الن ر عجم تيفيح حالة الطالب شو عدم تيفيح احلالة .
 -2قر س ل اجلامعة جب ست بتا كخ  2932/3/33اع

جة شعما السنة ل طاللب

املتقدم لالمتحان مجم اخلا ج شو الطالب املنقو كوا خت لف ( احلادل ع لى
جة شعما سنة منبفضة ل إىل  % 09مجم
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جة شعملا السلنة الى امللوا التلى

كتط ب النجاو ايهلا اىل نسلبة  % 09وترالع الد جلة اىل  % 09ملجم
السنة اى املوا التى كتط ب ايها نسبة  % 09ملا

جلة شعملا

كةلجم حادلالً ع لى شع لى ملجم

ذلك 9
 -3بعد تنفيذ البند ( )1من ثانيا يتم تطبيق قواعد الرأفة التالية :
(شل

تةون الرشاة ألي ملجم مقلر ات الفرقلة و لذلك ألي ملجم مقلر ات التب لف
حبلد شقصل  %39ملجم النهاكلة الع مل لد جلة املقلر وتليا لتصلب حبللد
شقص  %30مجم النهاكة الع م لد جة املقر ل طالب املعرض ل فص .
تةللللون الرشاللللة ألي مللللجم املقللللر ات لطللللالب يللللات القطللللان الطلل ل
( ب بةري – ب شسنان – ديدلة – متركض ل حبد شقص  %0مجم النهاكة
الع م لد جة املقر وتي ا لتصب حبد شقص  %7مجم النهاكلة الع مل
لد جة املقر ل طالب املعرض ل فص .

(بل كتم تطبيق قواعد الرشاة ع

مقر ات الفرقة إذا انت لتيفيح حالة الطالب

مجم اسب إل منقو كقر ات خت ف شو مجم منقو كقر ات خت ف إل
ناج .
(جل تطبق الرشاة ع
التال ما

املقر ات ال

كتسبب هذا الرتتيب

حتتاج

جات شقل شوال و بقلا ل رتتيلب

سوب الطالب - :

 -1املقر ات األساسية املتب فة مجم ارق ش ن .
 -2املقر ات األساسية ال

سب ايها الطالب ضمجم مقر ات الفرقة .

 -3املقر ات غح األساسية واملنصو

ع يها بالالئحة الدال ية ل ة ية والل

سللب ايهللا الطالللب سللواء ش انللت شم مللجم مقللر ات الفرقللة شو مللجم مقللر ات
التب ف مجم ارق ش ن ع

شن تعطل األولوكلة ل مقلر ات املتب فلة ملجم

ارق ش ن
 -4إذا تسللاوي ش ثللر مللجم مقللر هلللم التصللنيف نفسل
املنبفض نسبة جناح .
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الد جللة كراللع املقللر

ثالثا :قواعد رفع تقدير املقرر للطالب الناجح :

كراع تقدكر الطالب الناج بدون ملوا خت لف

الفرقلة الد اسلية إلل التقلدكر

األع ى ألي مقر حبد شقص  %2مجم النهاكة الع م لد جات هذا املقر وتطبلق
ع

املقر ات ال

حتتاج لعد شق مجم الد جات شوال .

إذا تساوي ش ثر مجم مقر

الد جة كرالع تقلدكر املقلر املنبفضل نسلبة جناحل

جمل ل الة ية.
رابعا  :قواعد رفع التقدير العام للفرقة :
كراع التقدكر العام ل فرقة إل التقدكر األع ى ل طالب الناج حبلد شقصل  %2ملجم
سمون النهاكات الع م ملقر ات الفرقة .
خامسا  :قواعد رفع تقدير التخرج ونسبته املئوية :
عند إعدا تقدكر التبرج العام لطالب السنوات النهائية كتم -:
(شل

لصم ما سبق شن استفا ب الطالب مجم

جات اجلرب "الرشالة والرالع" بقلا ألي

مجم البنو السابقة مجم سنوات الد اسة بالة ية .
(بل صسجم اجملمون الة

"العام" ل تبرج جلميلع الطلالب – بلدون اسلتثناء -حبلد

شقص ل  %2مللجم سمللون النهاكللات الع م ل الرتا م ل جلميللع مقللر ات الد اسللة
بالة ية .
سادسا  :قواعد رأفة لطالب الدور الثاني ودور نوفمرب :
تعترب امتحانات الدو الثان و و نوامرب مةم ة كستفيد الطالب لالهللا كلا تبقل
ل مجم الد جات املتبقية بالس ة مجم و ماكو إن وجدت .
سابعا  :مالحظات عامة :
 -1تطبق قواعد اجلرب ع
امتحانات الدو التةمي

مجيع الطلالب

نهاكلة الفصل الد اسل الثلان وبعلد

لطالب هذا املقر .
{قرار مجلس الجامعة بتاريخ } 1002/91/11
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القواعد املتبعة للنظر فى االلتماسات املقدمة
من الطالب ملراجعة وإعادة رصد درجاتهم فى االمتحانات

 -1تةللة جلنللة االلتماسللات بالة يللة برئاسللة السلليد االسللتاذ الللد تو  /و يل الة يللة
و ئيل الةنرتو املبتل واستاذ خيتا ه س ل الة ية .
 -2كبدش قبو األلتماسات عقب إعالن النتيجة مسياً وملدة اسبوعني ع لى ان تع لجم
نتيجة االلتماسات بعد اسبون مجم انتهاء ارتة االلتماسات وذلك بالنموذج املعلد
لذلك بالة ية ون االلال بأحةام القانون إذا شمةجم .
 -3كسد الطالب مائة جني لة ما ة كرغب اى اعا ة دلد

جاتهلا خيصلل منهلا

مخسون جنيهاً ابع مهجم تع يمية ومخسون جنيهاً ل ة ية ع ى ان كسرت الطاللب
اخلمسون جنيه ًا اخلادة بالة ية اى حالة وجو لطأ .
 -4تصو

راسة االجابة وكسم ل طالب كناظرة الصو ة اقط ل تأ د مجم انها راست

ومطابقة الرقم السرى بها ثم كوقع ع ي انها راست و ام ة االو اق وذلك حبضو
اعضاء ال جنة ل تأ د اقط مجم دحة دد الد جات او عدم وجو اجابات مرتو ة
بدون تصحي .
 -5اى حالة وجو الطاء اى الردد كتم تصحيحها كعراة ال جنة .

 -كقد جناو الطالب اى

تقديرات النجاح

جة ال يسانل شو البةالو كوس بأحد التقلدكرات اآلتيلة :

( ممتاز  -جيدد جددا  -جيدد  -مقبدو ل وصسلب التقلدكر العلام ل طاللب الى

جلة

ال يسانل شو البةلالو كوس ع لى شسلاس اجململون الة لى ل لد جات التلى حصل
ع يها اى

السلنوات الد اسليةك ملا كلتم ترشليح واقلاً هللذا اجململون وميلن

الطالب مرتبة الةر

إذا ان تقلدكره النهلائ ممتلا شو جيلد جلداً وع لى شال كقل

تقدكره العام اى شكة ارقة

اسية مجم ارق الد اسة عدا الفرقة اإلعدا كة عجم جيد

جد ًا ك وكةرتط حلصلو الطاللب ع لى مرتبلة الةلر

شال كةلون قلد سلب الى شى

إمتحان تقدم إلي وشكة ارقة عدا الفرقة اإلعدا كة .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 18
-660-

اخلرجيــــــون

 -كتم إعالن نتائج الفرق النهائية اى نهاكة العام اجلامعى مُرتبة باحلرو

اهلجائية

بالنسبة لة تقدكر.
 -كتم إعدا مذ رة ملن

{ قانون تنظيم الجامعات-الالئحة التنفيذية مادة } 37
الد جة الع مية ل طالب الناجحني واق اإلحصائية

الوا ة مجم الة ية ومعتمدة مجم س سها .
 -كتم اعتما مذ رات من

الد جة الع مية مجم س ل اجلامعة شو ش . .ئيل

اجلامعة مفوضاً عجم س ل اجلامعة .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 17
 كتم إبالغ اعتما املن إىل الة يات املعنية وذلك إلختاذ إجراءات تس يمالطالب الناجحني الةها ات املققتة .
 كقوم الطالب باختاذ إجراءات إلالء را مجم الة ية وسدا الرسوم املستحقةقب استالم الةها ات الدالة ع ى التبرج وبيان الرسوم ما ك ى - :
كشوف البراءات -:

تقوم وحدة اخلرجيني بالة ية بإعدا براءات اخلرجيني مجم شد

ودو ة

منسولة ع ى اآللة الةاتبة متهيداً لتحركر الةها ات األد ية ع ى شن تتضمجم ت ك
الةةو

البيانات األتية .

 -1شسم اخلركج ثالثيًا .
 -2شسم الوالد ثالثياً .
 -3تا كخ وحم امليال واجلنسية .
 -4الةعبة والتقدكر العام .
 -5مسمى الد جة الع مية مجم واقع الالئحة الدال ية ل ة ية .
 -6تا كخ اعتما س ل الة ية وس ل اجلامعة ملن الد جة الع مية .
 -كتم اعتما ت ك الةةو

مجم السيد األستاذ الد تو  /عميد الة ية بعد توقيع

القائم بتحركرها واملوظف املبتل كراجعة البيانات ولتمها خبامت الة ية
حيث ترس

بعد ذلك إىل اإل ا ة العامة لةئون التع يم باجلامعة إلختاذ

إجراءات حتركر الةها ات األد ية .
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رسوم الشهادات األصلية واملؤقتة

بعد استيفاء

 -ايما عدا الةها ة األد ية ل د جات الع مية والدب ومات التى متن

سم الدميفة كفرض مب غ قد ه مخسون قرشاً عجم الةها ة التى تستبرج مجم
السجالت إلثبات احلصو

ع ى الد جة الع مية شو الدب وم شو إلثبات بيان

املقر ات الد اسية التى متت

استها ل حصو ع ى الد جة شو الدب وم .وذلك

بعد استيفاء سم الدميفة املقر ة بالنسبة ل ةها ات التى تستبرج بناء ع ى

ب

الطالب مجم واقع السجالت إلثبات البيانات اخلادة باحلالة الد اسية وشوج
النةاط األلرى .
{ قانون تنظيم الجامعات  -الالئحة التنفيذية مادة رقم } 58
استبراج الةها ات املققتة

أوالً  :املستندات واألوراق املطلوبة إلستخراج شهادة مؤقتة -:

 -1دو ة مستند إثبات شبصية الطالب مع تقدكم األد لد الن.
 -2إكصا سدا املبالغ املستحقة ع ى الةها ات املط وبة.
 -3إلالء ر

مجم الة ية شو اجلامعة.

ثانياً  -:املستندات واألوراق املطلوبة إلستخراج شهادة أصلية ( بدل فاقد – بدل تالف ) -:
 -3دو ة مجم البطاقة الةبصية ل طالب .
 -2شد حمضر الةر ة .
-3

ب كقدم اىل عميد الة ية ل حصو

ع ى شها ة جدكدة ( بد

ااقد – بد

تالف ل .
 -8حتركر ةف براءة جدكد بإسم الطالب وبيانات كعراة الة ية املبتصة معتمداً
وخمتوماً .
 -0إكصا سدا قيمة سوم استبراج الةها ة االد ية بد ااقد او تالف .

ثالثا  :التوقيتات احملددة إلجناز اخلدمة-:
كتم استبراج الةها ة املققتة اى موعد غاكت شسبون مجم تا كخ تقدكم الط ب

ملحــــــوظة -:

و اى حالة عدم وجو الطالب بنفس الستبراج الةها ة البد مجم وجو تو ي
مسى الستبراج الةها ة ( املققتة – االد ية ل .
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رسوم شهادة التخرج املؤقتة واألصلية ملرحلة الليسانس والبكالوريوس

سوم الةها ة املققتة بال يفة العربية
مليم

جنيه

نوع الرسوم

جهة السداد

____

7

رسوم الشهــــــــــــــــادة

صندوق اخلدمات التعليمية باجلامعة

____

32

خدمات تعليمية

صندوق رفع الكفاءة التعليمية

___

32

خدمات الكرتونية

مركز اخلدمات العامة لنظم وتكنولوجيا املعلومات

__

02

إمجــــــــــــــــــــــــــاىل املبلغ
( قرا س ل اجلامعة جب ست املنعقدة بتا كخ  2930/0/27ل

سوم الةها ة املققتة بال يفة اإلجن ييكة
مليم

جنيه

نوع الرسوم

جهة السداد

____

7

رسوم الشهــــــــــــــــادة

صندوق اخلدمات التعليمية باجلامعة

____

02

خدمات تعليمية

صندوق رفع الكفاءة التعليمية

___

32

خدمات الكرتونية

مركز اخلدمات العامة لنظم وتكنولوجيا املعلومات

__

02

إمجــــــــــــــــــــــــــاىل املبلغ
( قرا س ل اجلامعة جب ست املنعقدة بتا كخ  2930/0/27ل

سوم شها ة التبرج االد ية
مليم

جنيه

نوع الرسوم

جهة السداد

ـــــ

91

رسوم الشهــــــــــــــــادة

صندوق اخلدمات التعليمية باجلامعة

ـــــــ

19

خدمات تعليمية

صندوق رفع الكفاءة التعليمية

ـــــــــ

02

إمجالـــــــــــــى املبلغ
( قرا س ل اجلامعة جب ست املنعقدة بتا كخ  2930/0/27ل

سوم شها ة التبرج االد ية ( بد ااقد – بد تالف ل
مليم

جنيه

نوع الرسوم

جهة السداد

ـــــ

91

رسوم الشهــــــــــــــــادة

صندوق اخلدمات التعليمية باجلامعة

ـــــــ

19

خدمات تعليمية

صندوق رفع الكفاءة التعليمية

ـــــــ

922

لدعم صندوق اخلدمات التعليمية

صندوق اخلدمات التعليمية

ـــــــــ

902

إمجالـــــــــــــى املبلغ
( قرا س ل اجلامعة جب ست املنعقدة بتا كخ  3887/39/29ل
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المـــالحق

المالحق

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خالل موقع الحكومة
اإللكترونية
ممممممم م إ

 قممممممم م إلي ممممممممممة اإل ممممممم م إ قممممممم م إ
 www.tansik.egypt.gov.egإ
 أ إwww.egypt.gov.eg

ممممممم م إ

ممممممم مإم إ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ش لإ(:)1إصفح إ ق إ تنس قإ



ةلإل

إ تبإ تنس قإ

إعل إل ل إ

إ ملصري إ

إ تسج لإرغبيتك .إ

 ق إلإ ةياإ رق إ ق ىإ إرق إجل سكإ خلمي

إلمكإ إبقميإملرللتمكإ اإ م إ

ممم إوعمم جإ رجيتممكإل إدممي إ مممة اإعمم إ ريممقإ ي مملإ

يسممبي إ

ليجلي ي ،إ قلإ رق إ تأد ميإاإ ملرل إ ذيإيل ه.
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ش لإ(:)2إ خلط ةإ أل

إ

ةياإرق إ جلل سإ رق إ ق ىإ قلإ رق إ تأد مي إ
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 إلي ضغطإعل إ خلط ةإ تي إيت رفإعل مكإليسمبإ تنسم قإ ملردمتيإ تلكمرإ مكإ
للمىإ شيشتنيإ آلت نيإ إ
 ل إدنتإقمإتقم تإلرغبيتكإقبلإ كإتلكرإ كإشيش إت مر

إ رغبمي إ ملسمجل إ

سمميلقي،إأ مميإل إدنممتإتتقممم إ لعممرةإ أل مم إلرغبيتممكإتلكممرإ ممكإشيشمم إ ب ي ممي إ
ألسيس  .إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ش لإ(:)3إ خلط ةإ ثي ،إشيش إ ر ج إ رغبي إ سيلق إ

 إحتققإ

إل ي يتكإ ألسيس إث إ ضغطإ خلط ةإ تي إ اإلي إ جم إةطمأإغم إ

قيللإ لت مميلإ تصملإرم ر إب تمبإ تنسم قإأ إرر عمهإليجلي مي إ ملصمري إأ إرقم إ
 .16491إ
 وع جإ

لىإ ذيإيلكرإ لطي بإيتضع إ آلتم :إ وعم جإ ألصمل إرإ رجم إ

يرتإ رييض إ(ل إ جم )إرإ رج إ ملست ىإ رر إ لنلي إ قمي إرقطإ( يإيتيمإ
ع إ5إ رجي ) .إ
· إ طي ممبإ مل فممىإ م إ لغمم إ ثي م (إثي ي م إعي مم إقمممم إ)،إ سممبإ ممهإ

عمم جإ

عتبيريإ=إ (إ( وع جإ ألصل إ×إ414إ)÷394إ ) إ
 إ طي ممبإ مل فممىإ م إ لغ م إ ثي م إإ(إثي ي م إعي م إلميث م )،إ سممبإ ممهإ
عتبيريإ=إ(إ( وع جإ ألصل إ×إ414إ)÷374إ )
إ
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ع م جإ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ش لإ(:)4إ خلط ةإ ثي ث ،إشيش إ ب ي ي إ شخص إ ألسيس إ الز إاإععل إ تنس ق إ

· إتلكرإ كإشيش إ ةت يرإ ت ميلإ رغبي إ(حتت يإعلم إ94إةي م إ الةت مير

إل سمط إ

فيت حإ ضير إ ت ميل)إ،إق إلإ ةياإرغبيتكإلي ت مبإ مذيإتمر عإ م إضمر رةإ ر عميةإ
ق عمإ آلت إل م :إ

شكل ( :)5الخطوة الرابعة ،شاشة تسجيل وتعديل الرغبات
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خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خالل موقع التنسيق

اإللكترونى:

إ يقممممممممممممم إ طي ممممممممممممممبإلي مممممممممممممممة اإعلممممممممممممممىإ قممممممممممممم إ تنسممممممممممممم قإى  www.tansik.egypt.gov.egإث إلىلإصفح إ تسمج لإ لجمتإ ةتبمير

قمر

إ تىإيرغبكيإ

كإليستخم إ رق إ ق ىإ رق إ جلل سإ خلي

إ

إلي طي ب .إ

بإ–إستلكرإل ي ي إ طي بإ تمىإتتضمع إ(إرقم إ جللم سإ-إ سم إ طي مبإ-إ مرق إ
قم ىإ–إ

رةإ ت ل ع م إ تمميل إلمميإ طي ممبإ–إ ملمرسم إ–إ شم ب إ تممىإ

يرلم إ–إ

رسكيإ طي بإعلع –إهنمس –إأ ل )إ علىإ طي بإ تأدمإ
علىإشب إ ال

إصح إ ب ي ي إ ملم

إ

تإ خليص إلي طي ب .إ

جإ–إتلكممرإ لطي ممبإقيبع م إلممأ
أ يد إأ ءإهذعإ الةتبير

جإ ةتبممير

إ مل ع مإ

إ–إيقم إ طي ممبإليةت مميرإ م جإ قمممر
سم فإيت جممهإر مهإلىلإ

إ قمممر

ل ممي إ

إ ملتيل م إ لطي ممبإ

م ةإ لطي ب .إ
إ مل ع مممإ سم ت إحتميمممإ مل عمممإ ممذىإ

ل م إ م إ لم إلمأ إقمممر

إدل مي إ

ل م إ رييضم إثالثم إأيممي إ

تتي  .إ
هم-إ عقبإ تكميءإ طي مبإ م إععل م إ تسمج لإيقم إ طي مبإلطبيعم إليصمياإيشمعلإ
أ

جإ قمر

إ مل ع مإ أ يد إأ ءإ الةتبير

علىإ ق إ تنس قإ

إلي ل ي إ تىإقي إ طي بإلتسج لكيإ

ى .إ

قي تإ ز رةإل إ

ل ي إ مل ن م إتلتمت إل قممإ تحي مي إ قممر

،إ تقم إلإ ةمياإ

تيبجإ ال تحي ي إ بيشرةإ ير إ طالبإ البقمنيإ م إ ملتقمم نيإلمذعإ الةتبمير
تأدمإ

إصح إرق إ جلل سإ س إ طي مبإلتمىإالإحتممخإأةطميءإلي نتميبج،إ أ إيمت إ

تت يممممإلر مممي جإ تنسمم قإ
الةتبير

إل ممإ

إ مت إ

مممىإلأاممميءإ ل ي مممي إ طمممالبإ مممذي إ جتممميز إهمممذعإ

شم حإلنميءإعل كميإ ت م

إ

ل مي إ سمئ

إ سمئ

إدي لم إعم إهمذعإ

نتيبجإرىإةالاإ ف ةإ ت ن إ ملخصص إ ذ كإل ثإ إي تممإلمأىإ تميبجإ ةمرىإل ممإ
لغالقإ ق إ تنس قإ

ىإ تسج لإ طالبإ البقنيإرىإهذعإ الةتبير

 .إ

جترىإ ال تحي مي إرمىإ مل ع ممإ ملقمررةإ مرةإ لممةإ ملإ م جإ م إأ م جإتلمكإ
قمر

إ الإيسعحإ لطي بإ ر سبإر كيإلأ ءإ ةتبير
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إقمر

إ رةإأةرىإس ءإلمنف إ

ل م إأ إل ل م إأةمإرىإ م إي تممإلممأىإلرممي ةإ رق م إلنحكميإ
قمر

ل ممي إلنت جم إ تحي ممي إ

إلرصيإعلىإ شفير إ إ طالب .إ

ثالثاً  ( -:التنسيق االلكرتونى ) :
إ

مزايا خدمة التقدم عن طريق شبكة اإلنترنت :


ت س إعل إ طالبإ أ يءإ أل رإلمالإ

إ ال تقياإ م إايرلم إألةمرىإ تقممي إ

أل ر ق،إدعيإت ررإعل ك إعنيءإ تلي إ ط ل  .إ
 إيق م إ طي ممبإلتسممج لإرغبيتممهإلنفس مهإإعلممىإ ق م إ تنس م قإ ال

ممىإإ م نممهإ

ر ج تكيإ بيعتكيإمميإمن إأةطيءإل ةياإ ب ي ي  .إ
 تت حإ لطي بإل ي إت ميلإ رغبي إةالاإر ةإ تنس قإ خليص إبرللته .إ
 تضع إحتق قإ م إ

ي ي إ لطالب،إ ت زيم إأ ثملإ لقمربإ م إاملإ سم

إ

ل ثإحتققإترش حإ طي بإ ل ل إ ألقربإ يتإيرغبإاإ ال تحميقإلكميإ ألقمربإ
لإس نهإمميإجينبإ طي بإ تح يلإلنيإ

ل ي إأ إ قي إل م إع إأسرته .إ

 إل م إ طي ممبإرم رإلعممال إ تمميبجإ ملر لمملإ ملختلفم إ م إ
تنس م قإ م إ ق م إ تنس م قإعل م إ

صم اإعلم إ ت جم إ

ممتإأ إلرسمميبلإعل م إ

ع م اإ

يمممإ

.إ
تق إ جلي

إلفتحإ ي لكيإإملسيعمةإ طمالبإ

يصملنيإعلمىإ شمكي

ي م إ–إ ثي يم إ مل ي م إر رل م إ الجنب م إرإ–إ شممكي
ترت بإرغبيتك إ بيعتكيإ
شئ

إ تل إ

ي ك إ

إ( ثي يم إ

إ فن م إ)إرممىإل ةممياإ

كإع إ ريمقإ تخصصمنيإ م إأعضميءإ ال رةإ ي م إ
إل م

إ

ل مي إ

لجي ي إ صي رإرىإهذ إ شأ إ4إإ
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مكإتنف مذ إ قمر رإ ولم إ العلمىإ

أوال :التحويل إىل كلية غري مناظرة:
 .1إيسعحإ لطي بإ ذيإمتإترش حهإاإععل إ تنس قإاإدل إ يإةيرجإأ إ ةلإ
نطقتهإ جلغر ر إ(أ)،إلي تقم إ لتح يلإلىلإدل إغ إ نيظرةإاإ نطقتهإ جلغر ر إ(أ)إ
رقط،إلشرطإضر رةإت ررإ يييىلإ :إ
م إ أل ى إوع ج إ مرجي

 .2إلص ا إ طي ب إعلى إ

ل إ

إ ذي إقبلته إ

ملطل بإ تح يلإل كيإ(إ تلي إ/إ تسيبإ)إ إ
 .3إشرطإ ست فيءإليق إق عمإ قب اإلي ل إ ثلإ نجيحإاإ ةتبير
جم  .إ ثيا إ ذ ك إ ي ب إقبل إل ل إ لنمس إجي

إ قمر

إأس ط إ ه إ

إل إ

إايرل إ

ملن يإم نهإ تقم إ لتح يلإلىلإدل إغ إدل إ لنمس إ( ل إ{رييض }إ-إ آل بإ–إ
تجيرةإ...إ خل)إاإجي
لشرطإأ إي

إ

إ ملن ي إل ثإتق إجي

إ ملن ي إاإ نطيقإ جلغر اإ(أ)،إ

ع عهإ ست رىإ لحمإ أل ىإ ل ل إ ملر إ تح يلإل كي .إ

ثانيا  :التحويل إىل كلية مناظرة:

يسعحإ لطي بإ ذيإرشحإاإدل إ يإةيرجإ نطقتهإ جلغر ر إ(أ)،إلي تقم إ لتح يلإلىلإ
دل إ نيظرة إا إ نطقته إ جلغر ر إ(أ) إرقط إلغ
مرجي إ تىإقبلتهإ
جي

إ س طإ ه إ

إ نلر إع إ

م إ ال ى إوع جإ

ل إ ملر إ تح يلإ كي إ ثالإ ذ كإ:إ ي بإقبلإل ل إ لنمس إ
إايرل إ ملن ي إم نهإ تح يلإ ل إ لنمس إجي

إ ملن ي إل ثإ

تق إرى إ طيق إ جلغر رى إ( إأ إ) إ

ك إ بقي إ ت ب إ طي ب إلني إ طالب إ ر غبني إرىإ

تح يلإ.رىإلي إ ج إ دثرإ

إدل إ نيظرةإرىإ نطيقإ جلغر رىإ(إأإ)إيسعحإ لطي بإ

ذىإرشحإ ل إ يإةيرجإ نطيقإ جلغر رىإ(إأإ)إلي تح يلإ ل ل إ ملنيظرةإ
ال ىإ القلإرىإ نطقتهإ جلغر ر هإ(إأإ)إ ثياإ ىلإ كإلي قيهرةإ
لكنمس إ(إ قيهرة–عنيإمش –إلل

إ–إ ملطري إ-إش )إ

ىإمخ

إ

مإ

إدل ي إ

مإ ال ىإ لقب اإلكيإ ثالإ

ه إ(إ 362إ،إ 361إ،إ 364إ،إ 311إ 317،إ)إيسعحإرقطإلي تح يلإ ملنيظرإ ل ل إ القلإ لحمإ
ال ىإ

كإ بقيإ ت بإ طي بإلنيإ طالبإ ر غبنيإرىإ تح يلإ .إ

إلي نسممب إ لتح يمملإ ملنمميظرإ تقل مملإ الغم بإاإ
( ال تلي إ–إ ال تسيبإ مل جه):إر ت إ ر عيةإ التىإ-:
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ل ممي إ مميتإتطإبممقإ لممي
إ إ

إ قبم اإ

ي إ أل ىل:إاإلي إترش حإ طي مبإلىلإدل م إ ميإ( تلمي )إ يرغمبإاإ تح يملإلىلإ
ي إ رقيًإمليإيل

دل إ نيظرةإ تقل لإ الغ بإر

إ تح يلإاإهذعإ

*إل إدممي إ طي ممبإليصمملإعلممىإ

عم جإ رإجممي إيفم قإأعلممىإ

إ

عم جإ رجممي إقبلتممهإ

ل م إ مميتإيرغممبإاإ تح يمملإل كمميإ بق ميًإ نلممي إ ال تسمميبإ مل جممهإر ممت إق مممعإلممياإ
مل رق إعلىإحت يلهإ رقيًإ نلي إ( ال تلي ).إ إ
*إل إدممي إ طي ممبإليصمملإعلممىإ
رجي إقبلتهإ

ع م جإ رجممي إيسممي يإأ إأقمملإ م إأعلممىإ

ع م جإ

ل إ ميتإيرغمبإاإ تح يمإلإل كميإ بقميًإ نلمي إ ال تسميبإ مل جمهإر مت إ

ق معإلياإ مل رق إعلىإحت يلهإ رقيًإ نلي إ( ال تسيبإ مل جه).إ إ
ي إ ثي :إاإلي إترش حإ طي بإلىلإدل إ يإ( تسيبإ جه)إ يرغمبإاإ تح يملإ
لىلإدل إ نيظرةإ تقل لإ الغ بإر

إ تح يلإاإهذعإ

ي إ رقميًإ نلمي إ( إال تسميبإ

مل جه)إرقطإ الإجي زإق معإ رقيًإ نلي إ ال تلي  .إ


إيت إقب اإحت يال إاإلم إ سب إ ئ ي إ م هيإ ول
%14إ

إ ألعلىإ لجي ي إلنسب إ

إ ال يد إ ملقررةإ لإدل إ بقيإ إل ي ي إ الست يل إ ل ل ي .إ إ

مت حبمد اهلل ...... ..
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