االدارة العامة لشئون
التعليم والطالب

قبول الطالب المكفوفين والمعاقين
والمفصولين والمؤهالت العليا

اوال :قبول الطالب املكفوفني :
س  :من هو الطالب الكفيف ؟
ج :هوالطالب احلاصل علي الثانوية العامة من مدارس النور واألمل
للمكفوفني وذلك لكونه غري مبصر.
 يتم قبول الطالب املكفوفني بكليات احلقوق واآلداب واخلدمةاالجتماعية ودار العلوم واأللسن من احلاصلني علي الثانوية
العامة بشرط احلصول علي  %05من الدرجات وان تكون
املدرسة اليت خترج منها الطالب من مدارس النور واألمل
للمكفوفني أو إذا كان الطالب مبصرا وحدث له ما أصاب هذا
اإلبصار فيقبل بتوصية من القومسيون الطيب العام .والبد من
مراجعة أوراق هؤالء الطالب قبل قبوهلم عن طريق مكتب
التنسيق الرئيسي بالقاهرة.

س :هل جيوز قبول الطالب املكفوفني احلاصلني علي الثانوية
األزهرية أسوة باحلاصلني علي الثانوية العامة؟
ج :كان لنا الشرف بان خاطبنا اجمللس االعلي للجامعات بشان
حالة طالب حاصل علي الثانوية األزهرية (كفيف)عام 5500
وأراد أن يتقدم لاللتحاق بكلية اآلداب جامعة دمنهور للعام
اجلامعي  5502/5500حيث أفادنا اجمللس االعلي للجامعات
بكتابه رقم 00112بتاريخ 5500/00/1بانه صدر قرار اجمللس
االعلي للجامعات جبلسته بتاريخ 5501/05/01باملوافقة علي
سريان البندين (عاشرا -حادي عشر) من القرار الوزاري رقم 0311
بتاريخ  5501/2/02بشان قواعد وشروط قبول الطالب املصريني
املكفوفني واملعاقني احلاصلني علي الشهادة الثانوية العامة
املصرية والشهادات الثانوية املعادلة من الدول العربية
باجلامعات املصرية علي الطالب املصريني احلاصلني علي
الشهادة الثانوية األزهرية وبناءا علي ذلك يتم قبول الطالب
املكفوفني احلاصلني علي الثانوية األزهرية بنفس شروط
وإجراءات قبول الطالب املكفوفني احلاصلني علي الثانوية
العامة.
 تقوم كل جامعة بتشكيل جلنة ثالثية من أعضاء هيئةالتدريس بكلية الطب بها لفحص الطالب املكفوفني وتقديم
تقارير طبية يف شانهم وتوزيع من تنطبق عليه الشروط منهم

علي الكليات املعنية وتعرض التظلمات علي اللجنة املركزية
اليت يشكلها اجمللس االعلي للجامعات يف هذا الشأن(تكون
جبامعة القاهرة).

ثانيا :قبول الطالب املعاقني
الطالب املعاق يف حكم قانون تنظيم اجلامعات هو الطالب الذي
به إعاقة متنعه من احلركة اوالكتابة مبفرده إال مبساعدة
اآلخرين وقد أتاح القانون هلؤالء الطالب االلتحاق بالكليات
النظرية( اآلداب -احلقوق -التجارة -دار العلوم) بشرط حصوهلم
علي  %05علي األقل يف الثانوية العامة واجتياز جلنة املناظرة
الطبية حلاالتهم .
حيث جاء بكتاب اجمللس االعلي للجامعات رقم 00112بتاريخ
5500/00/1بشان قواعد الطالب احلاصلني علي الشهادات الثانوية
العامة املصرية واملتقدمني للتنسيق واملتضمن مايلي:
البند احلادي عشر :قواعد وشروط قبول الطالب املعاقني
احلاصلني علي الشهادة الثانوية العامة املصرية والشهادات
الثانوية العامة املعادلة من الدول العربية باجلامعات املصرية:
 )0احلصول علي  %05علي األقل من اجملموع الكلي يف الشهادة
الثانوية العامة املصرية ( اجملموع االعتباري يف الثانوية
املعادلة العربية)

 )5يكون قبوهلم يف كليات (اآلداب -احلقوق) باجلامعات
املصرية بشرط استيفاء املواد املؤهلة املطلوبة لكل كلية
وان تكون اإلعاقة متنعهم من احلركة اوتدوين احملاضرات.
 )1يكون قبوهلم يف كليات (التجارة) باجلامعات املصرية
بشرط استيفاء املواد املؤهلة املطلوبة وان تكون اإلعاقة
متنعهم من احلركة وال متنعهم من تدوين احملاضرات.
 )1يتقدم هؤالء الطالب إلي اجلامعة اليت تقع يف نطاق حمل
إقامتهم مباشرة علي إن تقوم كل جامعة بتشكيل جلنة
ثالثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بها لفحص
الطالب املعاقني وتقديم تقارير طبية يف شانهم وتوزيع من
تنطبق عليه الشروط منهم علي الكليات املعنية علي أن
تعرض التظلمات اليت تقدم من بعض طالب اجلامعات علي
اللجنة املركزية اليت يشكلها اجمللس االعلي للجامعـات يف
هذا الشــأن
( اللجنة املركزية تكون جبامعة القاهرة)
ماسبق ينطبق علي الطالب احلاصلني علي الثانوية األزهرية

ثالثا :قبول الطالب املفصولني
س :ميت يفصل الطالب ؟

ج :ملعرفة اإلجابة علي ذلك ينبغي لنا أن نتعرف علي عدد
سنوات البقاء للطالب بكل فرقة قبل أن يتم فصله الستنفاذ
فرص الرسوب املقررة بكل فرقة.
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يالحظ هنا انه مل تعد هناك فرص مفتوحة لطالب الفرق
النهائية
حيث انه ورد إلينا قرار رئيس جملس الوزراء رقم( )0111لسنة
5500والذي قرر -:
(املادة األولي)
يستبدل بنص املادة( )05من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار
رئيس اجلمهورية رقم ( )053لسنة 0310لقانون تنظيم اجلامعات
رقم()13لسنة 0315النص األتي:
(الجيوز الرتخيص للطالب أن يبقي بالفرقة أكثر من سنتني
وجيوز جمللس الكلية الرتخيص للطالب الذين قضوا بفرقهم

سنتني يف التقدم إلي االمتحان من اخلارج يف السنة التالية يف
املقررات اليت رسبوا فيها وذلك فيماعدا طالب الفرقة اإلعدادية
والفرقة األولي يف الكليات اليت ليس بها فرقة إعدادي.
وجيوز جمللس الكلية عالوة علي ماتقدم الرتخيص لطالب
الفرقة قبل النهائية والفرقة النهائية بفرصتني إضافيتني للتقدم
إلي االمتحان من اخلارج وبالنسبة إلي الكليات اليت تكون مدة
الدراسة بها مخس سنوات علي األقل يعامل طالب الفرقة
الثانية بالكليات اليت ليس بها فرقة إعدادية معاملة طالب
الفرقة قبل النهائية.
وإذا ختلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري يقبله جملس
الكلية فال حيسب غيابه رسوبا .ويعترب الطالب املتغيب عن
االمتحان بغري عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا)
بناءا علي ما تقدم ينبغي لنا أن نكون قد تعرفنا علي من هو
الطالب املفصول
حيث قرر اجمللس االعلي للجامعات جبلسته املنعقدة بتاريخ
5501/1/51انه يتم قبول الطالب املستنفذين مرات الرسوب من
اجلامعات املصرية اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم
()13لسنة 0315اوالكليات العسكرية اوجامعة األزهر
اواجلامعات اخلاصة املصرية واملعاهد العالية اخلاصة التابعة
لوزارة التعليم العالي كطالب منتسبني يف كليات غري مناظرة

(التجارة -اآلداب -احلقوق -اخلدمة االجتماعية -دار العلوم)بغض
النظر عن الشهادات الثانوية احلاصلني عليها( ثانوية عامه-
معادلة -فنية -أزهرية) وفقا للشروط والضوابط التالية:
 )0حصول الطالب علي احلد االدني املطلوب للكلية اليت يرغب
االلتحاق بها سواء عام حصوله علي الشهادة الثانوية اوعام
إعادة القيد أيهما أفضل.
 )5يسمح للطالب بالتقدم إلعادة قيده بالكليات املعنية يف
العام التالي لفصله وحبد أقصي عامان دراسيان متتاليني فقط
كفاصل زمين بني عام فصل الطالب وعام االلتحاق بالكلية
املعنية علي أن يرتك ما زاد عن ذلك جمللس كل جامعة.
 )1يظل الطالب مقيدا وفق نظام (االنتساب) حيت حصوله علي
شهادة التخرج.
 )1اليستفيد الطالب املستنفذ مرات الرسوب من هذا النظام(أي
إعادة القيد) االمرة واحدة.
س :ما هو موقف الطالب املفصولني الذين مل حيصلوا علي
احلد االدني لالنتساب املوجه للكليات اليت تقبل املستنفذين
مرات الرسوب؟
ج :قرر اجمللس االعلي للجامعات تعديل قراره السابق جبلسته
املنعقدة بتاريخ 551/1/51ليصبح علي النحو التالي.
(املوافقة علي قبول الطالب املستنفذين مرات الرسوب من
اجلامعات املصرية اوالكليات العسكرية أو جامعة األزهر
اواجلامعات اخلاصة املصرية اواملعاهد العالية اخلاصة

التابعة لوزارة التعليم العالي والذين مل حيصلوا علي احلد
االدني لالنتساب املوجه للكليات اليت تقبل املستنفذين مرات
الرسوب سواء عام االستنفاذ اوعام إعادة القيد بربامج غري
مناظرة بنظام التعليم املفتوح باجلامعات املصرية واستثنائهم
من شرط مرور اخلمس سنوات علي حصوهلم علي
الشهادة احلاصلني عليها ودون النظر للمجموع احلاصل عليه
الطالب يف شهادة الثانوية وفقا للقواعد املتبعة عند قبول
الطالب املفصولني الستنفاذ مرات الرسوب باجلامعات املصرية

االوراق املطلوبة اليت يتقدم بها الطالب املفصولني
 )0طلب االلتحاق
 )5استمارة النجاح مؤشرا عليها من الكلية اليت فصل منها
الطالب وتاريخ التحاقه وتاريخ فصله وسبب الفصل
 )1شهادة امليالد
 )1صور شخصية
 )0إقرار تفرغ للدراسة اوموافقة جهة العمل علي االنتساب إذا
كان الطالب من العاملني
5 )2شهادة فصل من الكلية اليت فصل منها الطالب تفيد تاريخ
االلتحاق والفصل وسبب الفصل علي أن يوضح بإحداها موقف
الطالب من التجنيد ويكتفي بشهادة فصل واحدة بالنسبة
للطالبات

رابعا :قبول الطالب احلاصلني علي مؤهالت عليا
نصت الفقرة السادسة من املادة ( )00ممن الالئحة التنفيذية علي
جواز انتساب الطالب احلاصلني علي درجة الليسانس والبكالوريوس
إلي كليات اآلداب واحلقوق والتجارة وهؤالء الطالب يتقدمون
بطلباتهم وأوراقهم مباشرة إلي الكلية اليت يرغبون االنتساب إليها وال
توجد قيود من حيث وجوب احلصول علي املؤهل يف سنة معينة
ولكن يشرتط أن يكون الطالب قد حصل علي الثانوية العامة
اومايعادهلا قبل احلصول علي املؤهل العالي .وقد قرر اجمللس االعلي
للجامعات جبلسته املنعقدة يف 53ابريل إلي 5مايو0303عدم املوافقة
علي قبول محلة املؤهالت العليا من االزهريف الكليات النظرية إال
اذاكانوا حاصلني علي شهادة الثانوية العامة.
كما وافق اجمللس علي قبول الطالب احلاصلني علي مؤهالت عليا
من املعاهد العالية منتسبني بالكليات النظرية(آداب -حقوق-جتارة)
بشرط حصوهلم علي شهادة الثانوية العامة اومايعادهلا وان تكون
مدة الدراسة يف املعاهد العليا ال تقل عن أربعة سنوات.
كما قرر اجمللس االعلي للجامعات يف0301/3/52ان يطبق علي محلة
املؤهالت العليا القاعدة اخلاصة بضرورة حصول العاملني الراغبني يف
االنتساب علي موافقة جهة عملهم علي االنتساب.
س .ماهي الرسوم املقررة النتساب املؤهالت العليا؟

قرر اجمللس االعلي للجامعات جبلسته املنعقدة بتاريخ 5505/1/10انه
يتم قبول الطالب الراغبني يف االلتحاق للدراسة باجلامعات املصرية
من احلاصلني علي الليسانس اوالبكالوريوس اوغريها من املؤهالت
العليا من احدي الكليات اجلامعية التابعة للجامعات املصرية
اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم()13لسنة0315اوجامعة األزهر
اوالكليات العسكرية اواكادميية الشرطة علي أن يقوم الطالب
بسداد املصروفات الدراسية بواقع مخسة أالف جنيه سنويا للكليات
النظرية ومثانية أالف جنيه سنويا للكليات العملية وذلك نظري
توفري فرصة تعليمية جديدة باجلامعات املصرية واذامسحت اللوائح
الداخلية للكليات بذلك.
مما سبق يتضح لنا انه جيوز قبول طالب املؤهالت العليا بالكليات
العملية اليت تسمح لوائحها بذلك كما أن الرسوم بالنسبة للكليات
النظرية هي مخسة أالف جنيه للعام الواحد وللكليات العملية
مثانية آالف جنيه للعام الواحد
األوراق املطلوبة  -0طلب االلتحاق  -5استمارة الثانوية اومايعادهلا -1
شهادة الليسانس أو البكالوريوس  -1صورة البطاقة  -0املوقف من
اخلدمة العسكرية  -2موافقة جهة العمل علي الدراسة إذا كان
املتقدم موظفا  -1شهادة امليالد  -0صور شخصية  -3إيصال سداد الرسوم
-00-

