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   لشئون التعليم والطالب

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2014/  5/   19املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/  5/ 19جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط  .ا

 العامة الثانوية للشهادة اإلعتباري اجملموع احتساب طريقة واملتضمن 2014 / 4 / 23فى جبلست 

 ر:التاىل النحو على السعودية

    الثانوية للشهادة اإلعتبارى اجملموع حساب عند التحصيلى باإلختبار اإلعتداد إلغاء•

 العام من بدًء املصرية والعاىل اجلامعى التعليم مبؤسسال القبول عند السعودية

 . 2015 /2014  اجلامعى

                                مبؤسسال القبول عند السعودية الثانوية للشهادة اإلعتبارى اجملموع إحتساب يتم•

 ر:التاىل للجدول وفقًا املصرية والعاىل اجلامعى التعليم

 

 

 

 

 

 

 

 اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .2

 (10) رقم الفقرة فى2013 / 7 / 2 بتاريخ 1836 رقم الوزاري القرار على بالتأكيد2014 / 4 / 23 فى جبلست 

 جبميع املناظر وغري املناظر والتحويل القبول بقواعد واخلاص (عامة قواعد) سادسًا البند من

 : التاىل النحو على املصرية اجلامعال كليال

 احلكومية املصرية اجلامعال كليال جبميع املناظر وغري املناظر والتحويل القبول يكون »

 البحر ر اجلديد الوادى ر سيناء مشال ر سيناء جنوب ر مطروح مرسى) النائية باحملافظال الكائنة

 الثانوية على حاصلني يكونوا أن وبشرط املناطق هذه ألبناء اإلقليمى القبول أساس على (األمحر

 احلد من %10 عن النائية باملناطق الكليال هلذه األدنى احلد يقل أال على املناطق، هذه من العامة

 اجلامعال كليال باقى أما املناطق، هذه خارج هلا املناظرة بالكليال للقبول عنها املعلن األدنى

 هذه أبناء وقبول تر يح فيتم احملافظال هلذه اإلقليمى النطاق داخل املوجودة غري املصرية

 هلذه اجلغرافى التوزيع قاعدة خارج منها العامة الثانوية الشهادال على احلاصلني احملافظال

 . طاعللق األدنى للحد وطبقًا الكليال

 العام الجامعى
نسبة إمتحان 

 المدرسة

نسبة إمتحان 

 القدرات

 %30 %70 (2014تنسيق ) 2015/2014

 %30 %70 (2015تنسيق ) 2016/2015

 %40 %60 (2016تنسيق ) 2017/2016

 %40 %60 (2017تنسيق ) 2018/2017

(  2018تنسيق ) 2019/2018بدءاً من عام 

 ومابعده
50% 50% 



 

 للجامعال األعلى اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .3

 ر:التاىل النحو على املصرية باجلامعال املفتوح التعليم طالب قبول قواعد على بالتأكيد 2014 / 4 / 23 بتاريخ

 والتى املفتوح التعليم بربامج القبول نظام بشأن الصادرة للجامعال األعلى اجمللس قرارال على التأكيد•

 بربامج اإللتحاق قبل الثانوية الشهادة على الطالب حصول من سنوال مخس مضى ضرورة  رط منها

 .املصرية باجلامعال املفتوح التعليم

 ر سيناء مشال ر مطروح مرسي) التالية النائية احملافظال أبناء الطالب قبول على املوافقة على التأكيد •

 بعد املصرية باجلامعال املفتوح التعليم بربامج االلتحاق يف والراغبني ( اجلديد الوادي ر سيناء جنوب

 ر املصرية العامة الثانوية) الثانوية الشهادال على حصوهلم من (أدنى حبد) سنوال ثالث مضي

 .(األزهرية الثانوية ر الفنية الشهادال ر املعادلة األجنبية الثانوية ر املعادلة العربية الثانوية

 

 بشان  للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .4

   بقواعد  واخلاص 2013 / 9 / 5 بتاريخ للجامعال األعلى اجمللس قرار على التأكيد

   مدارس من والتكنولوجيا العلوم يف املصرية الشهادة على احلاصلني الطالب قبول

 : التالي النحو على والتكنولوجيا للعلوم املتفوقني

 املتفوقني مدارس من والتكنولوجيا العلوم يف املصرية الثانوية الشهادة على احلاصلني للطالب مرنة نسبة ختصيص

 أساس على حتسب حبيث احلكومية املصرية باجلامعال لاللتحاق العربية مصر جبمهورية والتكنولوجيا للعلوم

 مع تتناسب اليت والعملية العلمية الكليال يف املصرية العامة الثانوية محلة من سنويًا قبوهلا املقرر األعداد

 ر األسنان طب ر الصيدلة ر الطب) كليال احلصر سبيل على وهي الثانوية املرحلة خالل الطالب هؤالء دراسة طبيعة

 يف وذلك األعلى، الصحيح العدد إىل العدد كسر جرب مع ( واملعلومال احلاسبال ر العلوم ر اهلندسة ر البيطري الطب

 .الشأن هذا يف والتعليم الرتبية وزير الدكتور األستاذ السيد كتاب ضوء

 

 جبلست  اجمللس قرار على التأكيد بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط.5

 :التالي النحو على املصرية باجلامعال الطالبية بالالئحة واخلاص 2013 / 2 / 26 بتاريخ

 وتصعيد واجلامعال الكليال طالب احتاد أعضاء من الطالب من خترج من وعضوية اعمال انتهاء•

 .املقيدين الطالب من مبا رة هلم التاليني بالطال

 بعد الطالبية باألنشطة املتعلقة واإلدارية املالية األعمال بتسيري اجلامعال رؤساء السادة تفويض•

 .اجلامعة  لس على العرض

 من االنتهاء بسرعة الطالبية لإلحتادال واإلدارية املالية الالئحة لدراسة املشكلة اللجنة تكليف•

 القاعدة من اجلديدة الالئحة مقرتحال ورود تاريخ من  هرين خالل اجلديدة الالئحة إعداد

  .تارخي  حتى والطالب التعليم لشئون األعلى للمجلس ترد مل واليت الطالبية

 

 



 

 عني جامعة بني تعاون بروتوكول بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .6

 :مايلي اجمللس وقرر الكبار لتعليم العامة واهليئة مشس

 .الكبار لتعليم العامة اهليئة مع منفرد بروتوكول بتوقيع جامعة كل تقوم•

 لشئون بورسعيد جامعة رئيس نائب) الشيخ إبراهيم إيناس .د.أ :السادة من كل من جلنة تشكيل•

 لشئون الفيوم جامعة رئيس نائب) حيدر رفاعي على عوض فريد .د.أ ،(البيئة وتنمية اجملتمع خدمة

 لشئون الشيخ كفر جامعة رئيس نائب) أمان إبراهيم حممد إبراهيم .د.أ ،(البيئة وتنمية اجملتمع خدمة

 خدمة لشئون املنصورة جامعة رئيس نائب) املليجي حممد حممود .د.أ ،(البيئة وتنمية اجملتمع خدمة

 اجملتمع خدمة لشئون أسوان جامعة رئيس نائب) جرجس عزيز نادي .د.أ ،(البيئة وتنمية اجملتمع

 العامة واهليئة للجامعال األعلى اجمللس بني يوقع تعاون لربوتوكول إطار إلعداد ،(البيئة وتنمية

 مع بروتوكول عمل حنو الالزم بإختاذ دمنهور جامعة ر الرتبية كلية تكليف مع ،الكبار لتعليم

   .الكبار لتعليم العامة اهليئة

 

 بشأن التمريض قطاع جلنة كتاب بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .7

 باجلامعال التمريض بكليال امللحقة للتمريض الفنية باملعاهد التمريض يف التخصصي بالدبلوم الدراسة بدء

 :يلي ما على املوافقة اجمللس وقرر احلكومية

 باجلامعال التمريض بكليال امللحقة للتمريض الفنية باملعاهد التمريض يف التخصصي الدبلوم يف الدراسة بدء

 .ل  املنظمة املرفقة الالئحة وإصدار احلكومية

 .بذلك يسمح مبا التمريض بكليال امللحقة للتمريض الفنية للمعاهد املوحدة الداخلية الالئحة تعديل

 

 

 احلاصلني الطالب موقف بشأن باجلامعال القبول تنسيق على العام املشرف.د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .8

 الثانوية مستوى فى الوطنية والرتبية الدينية والرتبية العربية اللغة امتحان أداء من األجنبية املعادلة الشهادال على

  والذي واألجنبية العربية املعادلة الشهادال على احلاصلني الطالب قبول بدليل ورد ما ضوء يف وذلك املصرية العامة

 :يلي ما على ينص

 العامة الثانوية امتحان جلان أمام الدينية والرتبية العربية اللغة مادتي يف امتحان بنجاح يؤدي ال الذي الطالب)

 هاتني يف تكميليًا امتحانًا يؤدي أن علي  األجنبية، الشهادال محلة قبول قواعد من لقاعدة طبقًا أو املصرية،

 وعلى بنجاح، اإلمتحان هذا اجتيازه بعد إال البكالوريوس أو الليسانس درجة مينح وال باجلامعة يعقد والذي املادتني

 من للتأكد األجنبية الشهادال على احلاصلني الطالب أوراق ملف مراجعة واملعاهد بالكليال الطالب  ئون

 والتعليم الرتبية ووزارة للجامعال األعلى اجمللس قرارال ضوء يف وذلك الالزم واختاذ عدم  من املواد هلذه اجتيازهم

 .(الشأن هذا يف الصادرة

 فى ولك امللفال ومراجعة الالزم بإختاذ اجلامعة وإدارة اجلامعة بكليال والطالب التعليم  ئون إدارال تكليف مع

   .الشأن هذا فى الصادرة القرارال ضوء

 

 



 

 املوضوع رفع مع 2015 /2014 اجلامعى للعام دمنهور جامعة بكليال قبوهلا املقرتح األعداد على اجمللس موافقة .9

   .اجلامعة  لس على للعرض

 

  

 الكليةاسم  م

 

 الطالب المقترحةأعداد 

 

 اإلجمالي

 العلوم .1
 علمي علوم   -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  150

250 
 علمي رياضيات  -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  100

 التربية .2

 أدبي عام  -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  600

تعليم 

 عام

2500 

 علمي علوم -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  150

 علمي رياضيات -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  100

 أدبي -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  600

تعليم 

 أساسي
 علمي علوم  -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  150

 رياضيات -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  100

شعبة  أدبي -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  400

 علمي علوم -طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  300 طفولة

 طالب تعليم تجاري  50

 طالب تعليم زراعي  50

 اآلداب .3
 طالب انتظام 3000

4500 
 طالب انتساب 1500

 100 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة   100 الصيدلة .4

 50 طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  50 طب األسنان .5

  

6. 
 التمريض

 (الفرقة األولى)طالب من الحاصلين على الثانوية العامة  150

 (الفرقة الثانية)طالب من الحاصلين على الدبلومات الفنية  20 170

 تحويالت من جامعات أخرى % 5

 250 طالبة من الحاصلين على الثانوية العامة  250 رياض األطفال .7

 100 طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة  100 البيطـري .8

 التجارة .9

 (انتظام)طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة  2000

 (انتساب)طالب وطالبة من الحاصلين على الثانوية العامة  1000 3500

 طالب وطالبة من الحاصلين على  الثانوية الفنية ودبلومات المعاهد الفنية 500

 200 طالب مستجد 200 الزراعة .10

  

 اإلجمالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
11620 



 

 الرتم للتمريض الفنى املعهد طالب دراسة بشأن التمريض كلية عميد .د.أ السيد خطاب على اجمللس موافقة .10

 ر  فوى) اإلمتحانال وإجراء الدراسة تتم سوف بأن  علمًا أغسطس، نهاية إىل يوني  منتصف من الصيف فرتة فى األول

 .الشأن هذا فى اجلامعة لرئيس القانونى املستشار السيد فتوى على بناء وذلك الفرتة، هذه خالل (حتريرى ر عملى

   . اجلامعة  لس على للعرض املوضوع رفع مع

 

 

  


