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   لشئون التعليم والطالب

قررررارال  لرررس  رررئون   •

التعليم والطالب جبلسرت   

 م  2014/  9/  15املنعقدة فى 

 محتـويات العدد

               

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
  2014/ 9/ 15جبلسته املنعقدة بتاريخ  

 بعقد والطالب التعليم لشئون الكليال وكالء السادة تكليف على املوافقة اجمللس قرر  .ا

 وموافاة اجلدد الطالب إلستقبال خطة ووضع بالكلية الشباب رعاية مكتب مع إجتماع

 موافاة وكذلك ، الشأن هذا فى مت مبا والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد

 للعام بالكلية للخطة التقديرية وامليزانية الشباب لرعاية الطالبية األنشطة خبطة سيادت 

   . م 2015 / 2014 اجلامعى

 

 األسباب من سبب ألى لالمتحانال تأديت  أثناء طالب أى ورقة سحب منع على املوافقة اجمللس قرر . 2

 عمل يتم خمالفة وجود حالة فى وان   غب أو غش فى الشروع أو غش حالة فى ضبط إذا اإل

 يتم وال باطل اإلجراء هذا يعترب واإل التاىل لليوم تأجيل  يتم وال واليوم الوقت نفس فى حمضر

 . إعتماده

 

 اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام امني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .3

 املناظر التحويل فى الراغبني الطالب تقدم على باملوافقة 2014 / 8 / 23 بتاريخ املنعقدة جبلست 

 فى يرغب التى باجلامعة العام الطبى القومسيون جلنة إىل مرضية كحاالل اإلغرتاب لتقليل

 والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة خالل من ) اجلغرافى نطاق  داخل إليها التحويل

 ضوء فى عدم  من املناظرة الكلية إىل حتويل  قبول إمكانية مدى فى للنظر ( باجلامعة

 وذلك ، فقط املعني  الكلية  لس من عدم  من التحويل قبول واعتماد املرضية حالت 

 أن على اجلامعال تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من (86) املادة من (ب) الفقرة على استنادا

 . الالزمة اإلجراءال كافة باختاذ باجلامعة والطالب التعليم  ئون إدارة تقوم

 

 اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام امني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .4

 األعلى اجمللس بقرار العمل  استمرار على باملوافقة 2014 / 8 / 23 بتاريخ املنعقدة جبلست 

 العائدين بالطالب واخلاص 2015 / 2014 اجلامعى العام فى 2014 / 4 / 23 بتاريخ الصادر للجامعال

 : يلى ما على  ينص والذى وأوكرانيا ليبيا دولتى من

 بهاتني املعتمدة باجلامعال واملقيدين وأوكرانيا ليبيا دولتى من العائدين للطالب السماح )

 باجلامعة املركزية والطالب التعليم لشئون العامة اإلدارة إىل بأوراقهم بالتقدم الدولتني

 ببحث اجلامعة تقوم أن على بها املناظرة الكلية إىل التحويل املراد املصرية احلكومية

 



 

 الفرقة وحتديد هلم املناسبة املقاصة عمل يتم التحويل على اجلامعة موافقة حالة وفى ، حده على حالة كل

 األعلى اجمللس على املوضوع بعرض اجلامعة رئيس .د.أ السيد يقوم احلالة هذه  وفى بها سيلتحقون التى الدراسية

 . الالزمة اإلجراءال كافة باختاذ باجلامعة والطالب التعليم  ئون إدارة تقوم أن على لالعتماد للجامعال

 

  بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام امني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .5

 عن 2014 عام ( فرنسى ) بلغال املصرية العامة الثانوية الشهادة على احلاصلني الطالب قبول على باملوافقة 2014 / 8 / 23

 وفقا ) املصرية اجلامعال كليال ببعض الفرنسية اللغة بشعب واملعاهد باجلامعال القبول تنسيق مكتب طريق

 :التاىل النحو على % 65 عن الثالث  اللغال لدرجال الكلى اجملموع يقل أال وبشرط الكليال هلذه األدنى للحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بتاريخ املنعقدة جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام امني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .6

 وقرر املصرية باجلامعال القبول عند األجنبية املعادلة الشهادال فى الدراسى التسلسل توافر بشرط واخلاص 2014 / 8 / 23

 : يلى ما اجمللس

 إمتام يفيد كامل دراسى تسلسل تقديم عليهم ، أجنبية  هادال على احلاصلني الطالب جلميع بالنسبة -1

 الشهادة ) املؤهل على حصول  حتى االبتدائى األول الصف من بداية بنجاح دراسية سن  عشرة اثنتى الطالب

  الطالب  دراسة حالة وفى ، املطلوبة التصديقال جلميع مستوفيا التسلسل هذا يكون وأن ، ( الثانوية

 حالة وفى ، بعدها دراسية سنوال ثالث مرور ويشرتط بها يكفى أن ميكن املصرية اإلعداداية للشهادة

 بعدها دراسية سنوال ست مرور ويشرتط بها يكتفى أن ميكن املصرية  االبتدائية لشهادة الطالب دراسة

 . الشأن هذا فى والتعليم الرتبية وزارة قرارال إىل استنادا وذلك ،

 

 الكلية  العدد

طالب 50  التربية بجامعة االسكندرية  

طالب 50  التربية بجامعة أسوان 

طالب 250 بجامعة سوهاج االداب   

طالب 10 السياحى  شعبة اإلرشاد) السياحة والفنادق  

بجامعة قناة السويس(   

طالب إنتساب  50+ طالب إنتظام  50

 موجه

بجامعة أسوان  االداب  



 

 سواء املصرية والتعليم الرتبية وزارة من ( واألجنبي  العربية ) املعادلة الثانوية الشهادال كافة اعتماد يتم -2

 مصر مجهورية خارج من املمنوحة أو  العربية مصر  مجهورية داخل الدولية املدارس من املمنوحة

 احلصول متطلبال لكافة الطالب استيفاء يشمل خبامت وذلك ، مبعادلتها وزارية قرارال وصدرل العربية

 . التنسيق ملكتب األوراق تقديم قبل وذلك اجلامعى قبل التعليم مراحل على

 

  

 امني عام اجمللس األعلى للجامعال بشأن . د.أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ. 7

 باملوافقة على تر يح الطالب 2014/  8/  23قرار اجمللس جبلست  املنعقدة بتاريخ 

 عن طريق( الدور الثانى )  2013احلاصلني على دبلوم املعاهد الفنية للتمريض عام  

  2015/  2014مكتب التنسيق يدويا وضمن األعداد املقرر قبوهلا فى العام اجلامعى  

 .القدرال املطلوبة فى عام الرت ح بأداء اختبارال والسماح هلم 

 

 

امني عام اجمللس األعلى للجامعال بشأن قرار اجمللس جبلست  املنعقدة بتاريخ . د.أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ. 8

واخلاص مبعادلة بعض املواد الدراسية التى يدرسها طالب الشهادال الثانويرة األجنبيرة املعادلرة خبرال       2014/  8/  23

 .املسميال الواردة بدليل مكتب التنسيقال للشهادال املعادلة 

وقرر اجمللس املوافقة على أن يتم عرض املواد الدراسية التى يدرسها طالب الشهادال الثانوية األجنبية املعادلة خبال  

املسميال الواردة بدليل مكتب التنسيق للشهادال املعادلة على اللجان االستشارية للجنة املعادالل براجمللس األعلرى   

للجامعال كل حسب اختصاص  للنظر فى مدى إمكانية احتسابها كمواد أساسية أو تكميلية للمواد املطلوبرة  

 .للقبول بكليال اجلامعال املصرية 

 

امني عام اجمللس األعلى للجامعال بشأن قرار اجمللس جبلست  املنعقدة بتاريخ . د.أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ. 9

بشأن رفع  2014/  6/  28من قرار اجمللس األعلى للجامعال الصادر جبلست  ( أوال ) باملوافقة على تعديل البند  2014/  8/  23

 :مصاريف اإلقامة والتغذية باملدن اجلامعية ليصبح على النحوالتاىل 

 .فصل املقابل املادى الذى يسدده الطالب للتغذية عن املقابل املادى لإلقامة باملدن اجلامعية  •

 .مقابل ترميم املبانى ومقابل حتسني اخلدمة  هريا ويشمل جني   65مقابل اإلقامة  •

 .جني   هريا ويشمل مقابل خدمال التغذية  100التغذية مقابل  •

 

امني عام اجمللس األعلى للجامعال بشأن قرار اجمللس جبلست  املنعقدة بتاريخ . د.أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ. 10

باملوافقة على تر يح الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية من مدارس املتفوقني للعلوم والتكنولوجيا  2014/  8/  23

/  2014اجلرامعى  كشهادة مستقلة للقبول بالكليال احملددة هلم باجلامعال احلكومية املصرية فى العام  2014عام 

عن طريق التنسيق اإللكرتونى ووفقا للنسبة املرنة لألعداد املقرر قبوهلا من محلة الثانوية العامة املصرية فى  2015

 .الكليال احملددة هلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

امني عام اجمللس األعلى للجامعال بشأن قرار اجمللس جبلست  املنعقدة بتاريخ . د.أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ. 11

واخلاص بكيفية تنسيق الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية من مدارس النيل املصرية عند قبوهلم  2014/  8/  23

 : اجمللس ما يلى باجلامعال املصرية احلكومية وقرر 

 

املوافقة على قبول الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية من مدارس واملتضمن التأكيد على قراره السابق -

املقررة للطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية األجنبية املعادلة عند قبول % 5النيل املصرية ضمن نسبة 

 .هذه الشهادال باجلامعال احلكومية املصرية 

إحالة املوضوع إىل وزارة الرتبية والتعليم للنظر فى كيفية حساب اجملموع االعتبارى للشهادة الثانويرة  -

املمنوحة من مدارس النيل املصرية ضمن الطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية العامرة املصررية عنرد    

 .القبول باجلامعال املصرية 

 

 

 

 

 

 

 

 


