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 قرارات 

 المجلس األعلى للجامعات

 م(2015/  8/  16( بتاريخ )634الجلسة رقم )
 

س األعلاى للجامعاات الجلساة رقام ( المصادقة علي محضر اجتماع المجلا1)

 .2015/  7/  21بتاريخ  633

 :القرار 
( 633المصادقة علي محضر اجتماع المجلس األعلى للجامعات بجلساته رقام )

وذلاا  بعااد تعااديل تشااكيل اللجنااة المكلفااة بااالنظر فااي  2015/  7/  21بتاااريخ 

 أوضاع كليات التعليم الصناعي لتصبح علي النحو التالي:

 رجةالد االسم

 رئيس جامعة بني سويا أ.د / أمين السيد أحمد لطفي       

 رئيس جامعة سوهاج أ.د / نبيل نور الدين عبد الال 

 رئيس جامعة حلوان أ.د / ياسر حسني صقر        

 رئيس جامعة السويس أ.د / ماهر عبد الفتام مصبام  

 

( 21ت رقام )*اعتماد محضار اجتمااع هي اة مكتاب المجلاس األعلاى للجامعاا

 .2015/  8/  13المنعقدة بتاريخ 

 :القرار 
قاارر المجلااس اعتماااد محضاار اجتماااع هي ااة مكتااب المجلااس األعلااى للجامعااات 

 والذي يتضمن الموضوعات التالية: 2015/  8/  13المنعقدة بتاريخ 

 

( موضاااوعات تتعلاااق بالعملياااة الدراساااية واألنشاااطة الطالبياااة فاااي العاااام 2)

ومااا هااو مااأمول فااي العااام الجااامعي القااادم  2015/  2014الجااامعي 

2015  /2016. 

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

  2014ـ استعداد الجامعات المتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1

 وسرعة االنتهاء من نتائج االمتحانات مبكرا. 2015/     

 .2016/  2015ـ االستعداد للعام الجامعي 2

 ـ إعداد برامج لهنشطة الطالبية الصيفية يشارك فيها الطال  خالل فترة 3

 إجازة نهاية العام عبر تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية وترفيهية ولقاءات     

 فكرية واالهتمام بالمبادرات الطالبية.     

 ـ توفير أدوات األمن الالزمة للحفاج علي الجامعات واستمرار العملية 4

 اسية.الدر    

 ـ عدم صدور أي قرارات وزارية ببدء الدراسة بالكليات الجديدة إال إذا 5

 توافرت المقومات األساسية واإلمكانات المادية والبشرية.    
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 بالموافقة علي  1972لسنة  82ـ اإلحاطة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 6

 ظيم الجامعات ( من الالئحة التنفيذية لقانون تن74استبدال نص المادة )    

 بشأن تحديد  1975( لسنة 809الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم )    

 أعداد الطال  الوافدين الذين يقبلون بالجامعات الحكومية المصرية.    

بالموافقاة  2015لسانة  1474ـ اإلحاطة بقرار رئيس مجلس الاوزراء رقام 7

( 49معااات رقاام )( ماان قااانون تنظاايم الجا80علااي اسااتبدال نااص المااادة )

في شأن تنظيم عدد فرا  االمتحاناات للطاال  الاذين رسابوا  1972لسنة 

 أكثر من سنة بجميع الفرق الدراسية.

ـ العمل علي تطوير المناهج الدراسية وتحديد المقررات الدراساية ومحتواهاا 8

العلمي في إطار الحرية العلمية والفكرية لهقساام وأعضااء هي اة التادريس 

ماان خاالل لجاان القطاعااات المختلفاة ، وبماا يتماشااي ماع الواقااع بهاا وذلا  

 وتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة للمجتمع المصري والتطورات العالمية.

 ـ تفعيل لجان خاصة بالطال  المتعسرين دراسياً.9

 .2016/  2015ـ متابعة إعداد الجداول الدراسية للعام الجامعي 10

/  2014معااة فاااي العاااام الجاااامعي الماضاااي ـاا إعاااداد تقريااار عااان أداء الجا11

 .2016/  2015ومقترحات التطوير للعام الجامعي القادم  2015

 

( النظر في مقتارم نظاام وقواعاد قباول الطاال  الحاصالين علاي الشاهادة 3)

الثانوية العامة المصرية وما يعادلها )من الشهادات العربية واألجنبية( 

والمتقادمين  2015ية األزهرية عام والشهادات الفنية والشهادة الثانو

لاللتحااااق بالجامعاااات الحكومياااة المصااارية فاااي العاااام  2015لتنسااايق 

 .2016/  2015الجامعي 

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 أوالً: بالنسبة للشهادة الثانوية العامة المصرية:

لشااهادة ـاا يحاادد المجلااس األعلااى للجامعااات أعااداد الطااال  الحاصاالين علااي ا1

)نظااام  2015الثانويااة العامااة المصاارية بشااعبتيها )األدبااي والعلمااي( عااام 

حادي  ـ نظاام قاديم( والمقارر قباولهم كطاال  نظااميين بالجامعاات الحكومياة 

عااان طرياااق مكتاااب تنسااايق  2016/  2015المصااارية فاااي العاااام الجاااامعي 

نتهجهاا القبول بالجامعات والمعاهد ، وذلا  فاي إطاار السياساة العاماة التاي ت

الدولة واالعتبارات والمبااد  األساساية التاي اساتقر عليهاا المجلاس األعلاى 

 للجامعات عند تحديد األعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

 مع مراعاة ما يلي:   

 أ ـ تحديد أعداد مستقلة لكل نوع )حدي  ـ قديم( للقبول بكليات ومعاهد    

 صرية في ضوء نسبة أعداد كل نوع إلي إجمالي الجامعات الحكومية الم       

 أعداد الطال  الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.       

   ـ تحديد حد أدني مستقل لكل نوع )حدي  ـ قديم( للقبول بكليات ومعاهد   

 الجامعات الحكومية المصرية وبحي  ال يقل الحد األدنى للنظام القديم         
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  2015/  2014ل قطاع عن متوسط آخر ثالث سنوات قبل عام في ك        

 للحد األدنى للقطاع.        

 %( من إجمالي عدد الطال  المقرر قبولهم كطال  50ـ قبول نسبة )2

  2016/  2015نظاميين بالجامعات المصرية الحكومية في العام الجامعي     

 منتسبين وفقاً لنظام  عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات كطال      

 االنتسا  الموجه وذل  بالكليات التي تطبق نظام االنتسا  الموجه.    

 2015( طالااب األوائاال فااي شااهادة الثانويااة عااام 300ـاا يكااون توزيااع الااـ )3

أدبااي( وفقاااً للترتيااب المحاادد ماان  100رياضاايات    100علااوم    100)

قباااول الجسرافاااي واإلقليماااي وزارة التربياااة والتعلااايم اساااتثناءاً مااان قواعاااد ال

 المعمول بها عند توزيعهم علي الكليات والمعاهد الجامعية.

ـاا قبااول الطااال  الحاصاالين علااي الشااهادة الثانويااة العامااة المصاارية لسااات 4

)فرنسي( عن طريق مكتب تنسايق القباول بالجامعاات والمعاهاد بشاعب اللساة 

األدناى لهاذ  الكلياات  الفرنسية ببعض كليات الجامعات المصارية )طبقااً للحاد

% وفقاااً 65وبشاارط أال يقاال المجمااوع الكلااي لاادرجات اللسااات الثالثااة عاان 

لهعداد والكليات التي يحاددها المجلاس األعلاى للجامعاات بنااًء علاي موافقاة 

 الجامعة والكلية المعنية.

ـاا قبااول الطااال  الحاصاالين علااي الشااهادة الثانويااة العامااة المصاارية لسااات 5

رياق مكتاب تنسايق القباول بالجامعاات والمعاهاد بشاعب اللساة )ألماني( عن ط

األلمانية ببعض كلياات الجامعاات المصارية )طبقااً للحاد األدناى لهاذ  الكلياات 

% ( ووفقااً 65وبشرط أال يقل المجموع الكلاي لادرجات اللساات الثالثاة عان 

 لهعداد والكليات التي يحاددها المجلاس األعلاى للجامعاات بنااًء علاي موافقاة

 الجامعة والكلية المعنية.

 ثانياً: بالنسبة للشهادة الثانوية األزهرية:

يساامح بقبااول الطااال  الحاصاالين علااي الشااهادة الثانويااة األزهريااة عاان طريااق مكتااب 

تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في بعض كليات الجامعات المصرية الحكومية وفقااً 

جلس األعلاى للجامعاات بنااء علاي موافقاة للشروط واألعداد والكليات التي يحددها الم

 الجامعة والكلية المعنية.

 ثالثاً: بالنسبة للشهادة الثانوية الفنية:

 ( عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد:1)

نظااام الااثالث ساانوات  2015قبااول الطااال  الحاصاالين علااي الشااهادات الفنيااة عااام 

أثاار " زراعاي ـ موسايقي( وكاذا الطاال  )تجاري ـ صناعي ـ صناعي " شاعبة تارميم 

الحاصلين علي دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسطة )نظاام الثانوياة  سانتان( ودبلاوم 

بكلياااات ومعاهاااد الجامعاااات  2015المااادارس الفنياااة )نظاااام الخماااس سااانوات( عاااام 

وفقااً  2016/  2015المصرية التي تقبل هذ  الف ات مان الطاال  فاي العاام الجاامعي 

 وط والضوابط التالية:للشر

ـ فتح با  القبول بكلياات قطاعاات )التجاارة ـ التربياة " الكلياات التاي بهاا شاعب تعلايم 

فني" ـ التربية النوعية ـ الزراعة ـ السياحة والفنادق ـ الخدماة االجتماعياة ـ الهندساة 

المصارية ـ الفنون التطبيقية ـ اوثاار ـ الفناون الجميلاة ـ التعلايم الصاناعي( بالجامعاات 
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علي أساس التوزيع الجسرافي مع مراعاة الشروط التي تانص عليهاا اللاوائح الداخلياة 

 لهذ  الكليات والتي منها أداء اختبارات القدرات بنجام لبعض الكليات.

ـاا يساامح للطااال  الحاصاالين علااي الشااهادات الثانويااة الفنيااة نظااام الااثالث ساانوات بعااد 

صاناعي شااعبة تاارميم اوثااار ـ زراعااي ـ  اإلعدادياة تخصصااات )صااناعي ـ تجاااري ـ

% علااي األقاال ماان مجمااوع المااواد النظريااة فقااط فااي 70موساايقي( بمجمااوع درجااات 

شهادة الدبلوم الفني بالتقادم باأوراقهم إلاي مكتاب تنسايق القباول بالجامعاات والمعاهاد 

لاللتحاااق باابعض كليااات ومعاهااد الجامعااات الحكوميااة المصاارية. كمااا يساامح للطااال  

ن علي دبلوم المعاهد الفنية )نظام الثانوية  سانتان( ودبلاوم المادارس الفنياة الحاصلي

% فاأكثر مان المجماوع 75المتقدمة )نظام الخماس سانوات بعاد اإلعدادياة( بمجماوع 

الكلاي للادرجات فاي شااهادة الادبلوم الفناي بالتقادم بااأوراقهم إلاي مكتاب تنسايق القبااول 

 ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية. بالجامعات والمعاهد لاللتحاق ببعض كليات

ويرجااع إلااي مجلااس شاا ون المعاهااد العاليااة واإلدارة المركزيااة للتعلاايم الفنااي بااوزارة 

التعليم العالي كل فيما يخصه للنظر فاي مادى تطبياق ذلا  مان عدماه عناد تقادم هامالء 

 .الطال  لاللتحاق بالمعاهد العالية والمتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي

ـ تحدد األعداد المقارر قبولهاا مان حملاة الشاهادات الفنياة بكلياات الجامعاات المصارية 

% من إجمالي األعداد المقرر قبولهاا بهاذ  10التي تقبل هذ  الف ة من الطال  بنسبة 

الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية. وبحي  يكاون ثلثاي هاذ  النسابة للشاهادات 

ت بعاد اإلعدادياة( ودبلاوم المعاهاد الفنياة )نظاام الثانوياة   الفنية )نظام الخمس سانوا

سنتان( والثل  الباقي يكون لطال  الشاهادات الفنياة نظاام الاثالث سانوات.ويتم تحدياد 

 الحد األدنى للقبول وفقاً لهعداد المقرر قبولها لكل ف ة من هذ  الف ات.

يقبال مانهم بابعض كلياات ـ ياتم ترتياب الطاال  المتقادمين لمكتاب التنسايق لتحدياد مان 

ومعاهد الجامعات وتحديد الحد األدنى للقبول بكل كلية أو معهاد لكال ناوع شاهادة فنياة 

 علي حد  في ضوء ما يلي:

 )أ( أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليها الطال  في شهاداتهم الفنية الناجحين 

 فيها.    

 ) ( ترتيب رغبات الطال .

 % سالفة الذكر(.10لف ات من الطال  )نسبة )ج( األعداد المقررة لهذ  ا

ـ عدم التقيد بالتخصص الذي درسه الطالاب فاي الشاهادة الفنياة الصاناعية عناد قبولاه 

بكليات )الهندسة ـ التربية ـ التعليم الصناعي( بالجامعات المصرية وفقاً للشاروط التاي 

ساااة بالفرقاااة يضاااعها المجلاااس األعلاااى للجامعاااات علاااي اعتباااار أن الطالاااب يبااادأ الدرا

 اإلعدادية أو األولى . وذل  عدا الشعب التالية:

 * شعبة معامل بيولوجية : تقبل بكليات الزراعة.

 * شعبة ترميم اوثار: تقبل بكليات اوثار وكليات الفنون التطبيقية بعد النجام في 

 اختبارات القدرات.   

 سنوات والخمس سنوات  ـ قبول الطال  الخمسة أوائل الشهادات الفنية نظام الثالث

 وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذ    

 الف ة من الطال  استثناًء من قواعد القبول الجسرافي واإلقليمي المعمول بها.  

 ( عن طريق المسابقة المركزية:2)

 لمسابقة المركزية في نفس عام ـ قبول الطال  الناجحين في جميع امتحانات ا      
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 أداء االمتحانات من الحاصلين علي )المعاهد الفنية التجارية ونظائرها،          

 والمدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات( بكليات ) الهندسة بالفرقة         

 الجامعي اإلعدادية، والزراعة بالفرقة الثانية ( بالجامعات المصرية في العام         

 كطال  نظاميين. 2016/  2015         

 ( عن طريق المسابقة الموحدة:3)

 ـ قبول الطال  الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء      

 االمتحانات من الحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الثالث       

 )بالفرقة األولى( بالجامعات المصرية في العام الجامعي سنوات بكليات التجارة       

 وفقاً لنظامي الدراسة )االنتظام ـ االنتسا  الموجه(. 2016/  2015      

 ـ قبول الطال  الناجحين في جميع امتحانات المسابقة الموحدة في نفس عام أداء      

 الزراعية ، الصناعية، االمتحانات من الحاصلين علي دبلوم المدارس الفنية )      

 الصناعية شعبة ترميم اوثار( نظام الثالث سنوات بكليات الزراعة )بالفرقة       

 األولى، الهندسة بالفرقة اإلعدادية، اوثار بالفرقة األولي( بالجامعات المصرية       

 كطال  نظاميين. 2016/  2015في العام الجامعي       

 القبول األخرى المعمول بها عند قبول هذ  الف ات من  ( استمرار العمل بقواعد4)

 الطال  بالجامعات المصرية سواء عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات       

 والمعاهد أو عن طريق المسابقة )المركزية ـ الموحدة(.      

 

 رابعاً: بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة:
  الحاصاالين علااي الشااهادات الثانويااة العامااة المعادلااة ماان الاادول يكااون قبااول الطااال

بالجامعاااات المصااارية فاااي العاااام  2015والمتقااادمين لتنسااايق  2015العربياااة عاااام 

 وفقاً للضوابط التالية: 2016/  2015الجامعي 

ـاا التأكيااد علااي قاارارات المجلااس األعلااى للجامعااات والقاارارات الوزاريااة السااابقة 1

لشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطال  تقديم المستند الصادرة في هذا ا

الذي يفيد اإلقامة الشرعية للطالب وولي أمر  في البلد الحاصل منها الطالاب علاي 

الشهادة الثانوية أثناء فتارة الدراساة فاي المادة التاي تمانح الشاهادة علاي أساساها 

الثقاافي المصاري أو مان وذل  من خالل تقاديم إقاماة فعلياة موثقاة مان المستشاار 

الساافارة المصاارية بالدولااة المانحااة، أو جااواز ساافر موضااحاً بااه تااواريخ الاادخول 

والخااروج خااالل فتاارة الدراسااة أو شااهادة تحركااات موضااحاً بهااا تااواريخ الاادخول 

 والخروج.

 

ـااا تحااادد عااادد األمااااكن المخصصاااة للطاااال  المصاااريين الحاصااالين علاااي الشاااهادات 2

ة العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصارية الثانوية العامة المعادل

علي أساس النسبة المرنة وهي : )نسبة عدد الطال  المتقدمين للقباول مان حملاة 

كل شهادة ثانوية عاماة معادلاة عربياة إلاي إجماالي أعاداد الطاال  المقارر قباولهم 

لثانوياة العاماة كطال  نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملاة الشاهادة ا

 المصرية في نفس العام(.

 ويتم حسابها وفقاً لما يلي:     
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ـ يتم حسا  نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل شهادة ثانوية عامة عربية      

علي حاد  إلاي أعاداد الطاال  المقارر قباولهم كطاال  نظااميين مان حملاة الشاهادة 

ثال: إذا كان عادد الطاال  المتقادمين مان الثانوية العامة المصرية القسم العلمي. م

طالب وعدد الطال  المقارر قباولهم  1000شهادة ثانوية عربية في شعبة العلمي 

طالاب  95000كطال  نظاميين من طال  الثانوية العامة المصرية القسام العلماي 

 %. 1.0526316تكون النسبة المرنة 

لكال دولاة عربياة علاي حاد  إلاي  ـ يتم حسا  نسبة عدد المتقدمين من شعبة األدباي   

أعداد الطال  المقرر قباولهم كطاال  نظااميين مان حملاة الشاهادة الثانوياة العاماة 

 المصرية القسم األدبي.

ـاا يكااون إجمااالي مجمااوع النسااب المرنااة لجميااع الشااهادات الثانويااة العامااة المعادلااة    

رنااة لجميااع %. وفااي حالااة كاان إجمااالي مجمااوع النسااب الم5العربياة ال يقاال عاان 

% ياتم رفاع النسابة المرناة لكال 4% ماثالً 5الشهادات المعادلاة العربياة أقال مان 

( ليصاابح إجمااالي مجمااوع النسااب المرنااة 1025أي ) 4/  5دولااة بضااربها فااي 

 %.5لجميع الشهادات المعادلة العربية 

وهااو األماار الااذي يسااتوجب ضاارورة تنساايق الشااهادات الثانويااة المعادلااة العربيااة      

 تمعة في وقت واحد.مج

ـ يتم تحديد عادد األمااكن المتاحاة لكال شاهادة مان أناواع الشاهادات الثانوياة العاماة    

العربية علي حد  في كل كلية أو معهد بضر  النسابة المخصصاة لكال شاهادة فاي 

عاادد األماااكن المقاارر قبولهااا ماان حملااة الثانويااة العامااة المصاارية فااي كاال كليااة أو 

 ر األماكن إلي العدد الصحيح األعلى.معهد مع عدم جبر كسو

ـ أال يقل عدد األمااكن المتاحاة لقباول حملاة كال شاهادة ثانوياة عاماة معادلاة عربياة    

 عن مكان واحد في كل كلية أو معهد.

ـ يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوياة عاماة معادلاة عربياة كمجموعاة منفصالة    

مااكن المخصصاة لحملاة كال شاهادة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عادد األ

 منها.

 

طالب في أي شاهادة ثانوياة عاماة معادلاة عربياة  100ـ في حالة تقدم عدد يقل عن 3

يتم تطبيق قواعد حسا  النسبة المخصصة لكال شاهادة ـ الماذكورة أعاال  فاي بناد 

 ـ وبشرط أن يكون الحد األدنى للشهادة الثانوية العاماة المعادلاة العربياة ال يقال 2

% لقطاعااات الطااب وطااب األساانان والصاايدلة والعااالج الطبيعااي والطااب 90عاان 

%  85البيطااري واالقتصااااد والعلاااوم السياساااية واإلعاااالم واوثاااار وال يقااال عااان 

لقطاعااات الهندسااة والحاساابات والمعلومااات والفنااون الجميلااة عمااارة وفااي ضااوء 

 عدد األماكن المخصصة لنفس الشهادة.

 

 انوية العامة السعودية:ـ بالنسبة للشهادة الث4

 )أ( الموافقة علي ما يلي:

ـ يتم احتسا  المجموع االعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول     

 بممسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية وفقاً للجدول التالي:
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 نسبة امتحان القدرات نسبة امتحان المدرسة العام الجامعي

 %30 %70 (2015)تنسيق  2016/  2015

 %40 %60 (2016)تنسيق  2017/  2016

 %40 %60 (2017)تنسيق  2018/  2017

)تنسيق  2019/  2018بدءاً من عام 

 ( وما بعد 2018

50% 50% 

 

) ( السمام للطال  الذين حصلوا علي الشهادة الثانوية العاماة الساعودية ولام يامدوا 

للقيااس والتقاويم بالمملكاة العربياة امتحانات القدرات عان طرياق المركاز الاوطني 

السعودية خالل مدة حصولهم علي الثانوية بالتقدم بأوراقهم إلي مكتاب التنسايق ، 

وبحااد أقصااي عامااان دراساايان بعااد عااام حصااولهم علااي الشااهادة الثانويااة ، مااع 

االحتفاج بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل . أماا 

الذين سبق أن أدوا اختباارات القادرات خاالل مادة حصاولهم علاي الثانوياة الطال  

العامة السعودية وتقادموا لمكتاب التنسايق باأوراقهم عاام حصاولهم علاي الشاهادة 

وتم ترشيحهم إلي الجامعاات والمعاهاد المصارية فاال يحاق لهام التقادم مارة أخارى 

 هما كانت نتائجهم فيها.إلي مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذ  االختبارات م

 

 ـ بالنسبة للشهادات التي تطبق نظام المقررات أو الساعات المعتمدة:5

يتم حسا  المجموع االعتباري للشهادات الثانوية المعادلة العربية سواء التي ياتم      

دراستها علي نظام المقاررات أو علاي نظاام السااعات المعتمادة وذلا  علاي النحاو 

عاد )المااواد الدينيااة والتربيااة اإلسااالمية ـ التربيااة الرياضااية ـ التااالي: يااتم اسااتب

الساالوك والمواجبااة ـ التربيااة العسااكرية ـ التربيااة الوطنيااة...... إلااخ( مثاال باااقي 

 الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة.

تجمااع الاادرجات الحاصاال عليهااا الطالااب فااي جميااع المااواد المتبقيااة مااع األخااذ فااي       

تبار بعدد الساعات المعتمدة الموجودة بالشهادة ) مجموع حاصل ضار  عادد االع

 الساعات لكل مادة في درجة المادة( وذل  بعد حذف المواد المشار إليها بعالية.

لحسا  النسبة الم وية يتم قسمة مجماوع حاصال ضار  عادد السااعات لكال ماادة      

 في درجة المادة علي مجموع عدد الساعات.

 

مرار العماال بقواعااد القبااول األخاارى المعمااول بهااا عنااد قبااول هااذ  الف ااات ماان ـاا اساات6

 الطال  بالجامعات الحكومية المصرية.

 

 خامساً: بالنسبة للشهادات الثانوية األجنبية المعادلة:

 2015يكون قبول الطال  الحاصلين علاي الشاهادات الثانوياة األجنبياة المعادلاة عاام 

 2016/  2015لجامعات المصارية فاي العاام الجاامعي با 2015والمتقدمين لتنسيق 

 وفقاً للضوابط التالية:

ـاا التأكيااد علااي قاارارات المجلااس األعلااى للجامعااات والقاارارات الوزاريااة السااابقة 1

الصادرة في هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطال  تقديم المستند 

في البلد الحاصل منها الطالاب علاي  الذي يفيد اإلقامة الشرعية للطالب وولي أمر 
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الشهادة الثانوية أثناء فتارة الدراساة فاي المادة التاي تمانح الشاهادة علاي أساساها 

وذل  من خالل تقاديم إقاماة فعلياة موثقاة مان المستشاار الثقاافي المصاري أو مان 

الساافارة المصاارية بالدولااة المانحااة ، أو جااواز ساافر موضااحاً بااه تااواريخ الاادخول 

الل فتاارة الدراسااة أو شااهادة تحركااات موضااحاً بهااا تااواريخ الاادخول والخااروج خاا

 والخروج.

ـ يتم تحديد وتوزيع األماكن المخصصة للطال  المصريين الحاصلين علي الشهادات 2

 الثانوية األجنبية المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية علي النحو التالي:

 ال  الحاصلين علي الشهادات الثانوية )أ( تحدد عدد األماكن التي تخصص للط    

 % من األعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة 5األجنبية المعادلة بنسبة         

 الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد.        

) ( توزيااع األماااكن التااي تخصااص للطااال  الحاصاالين علااي كاال نااوع ماان أنااواع     

ألجنبية بنسبة أعداد الطال  المتقدمين من كل شهادة علاي الشهادات الثانوية ا

حااد  إلااي إجمااالي أعااداد الطااال  المتقاادمين ماان الحاصاالين علااي الشااهادات 

الثانوية األجنبياة المعادلاة وبشارط أال تزياد عادد األمااكن المقاررة لكال شاهادة 

% من إجماالي األعاداد المقاررة لكال شاهادة علاي حاد  عان 50علي حد  عن 

 إجمالي األعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية األجنبية المعادلة. % من50

 )ج( أن يكون لحملة كل شهادة ثانوية أجنبية معادلة مكان واحد علي األقل في كل      

 كلية أو معهد.           

)د( عند حسا  األماكن لكل كلية أو معهد يتم عادم جبار كساور األمااكن إلاي العادد      

 ألعلى.الصحيح ا

)هااـ( يااتم التنساايق باااين حملااة كاال شااهادة كمجموعاااة منفصاالة حسااب الرغباااات      

والمجموع وفي حدود عدد األماكن المخصصة لحملة كال ناوع مان أناواع هاذ  

 الشهادات.

 طالب في أي شهادة ثانوية معادلة أجنبية يتم  100ـ في حالة تقدم عدد يقل عن 3

 ـ 2ة لكل شهادة ـ المذكورة أعال  في بند تطبيق قواعد حسا  النسبة المخصص    

 %  90وبشرط أن يكون الحد األدنى للشهادة الثانوية المعادلة األجنبية ال يقل عن     

 لقطاعات الطب وطب األسنان والصيدلة والعالج الطبيعي والطب البيطري     

 عات % لقطا85واالقتصاد والعلوم السياسية واإلعالم واوثار وال يقل عن     

 الهندسة والحاسبات والمعلومات والفنون الجميلة عمارة وفي ضوء عدد األماكن     

 المخصصة لنفس الشهادة.    

 استمرار العمل بقواعد القبول األخرى بها عند قبول هذ  الف ة من الطال       

 بالجامعات المصرية.    

 

 سادساً: قواعد عامة:

رونيااة بمنااوف جامعااة المنوفيااة ـ هندسااة البتاارول ـاا اعتبااار كليااات )الهندسااة اإللكت1

والتعاادين بالسااويس جامعااة السااويس ـ هندسااة الطاقااة بأسااوان جامعااة أسااوان( 

مناااجرة لباااقي كليااات الهندسااة بالجامعااات المصاارية األخاارى للطااال  المسااتجدين 

فقاااط )المرشاااحين للفرقاااة اإلعدادياااة(، وياااتم القباااول بهاااا خاااارج قواعاااد التوزياااع 

إلقليمي ، ويتم التحويل منها إلي باقي كليات الهندسة الكليات األخرى الجسرافي وا
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بالجامعااات الحكوميااة أو العكااس وفقاااً لقواعااد التحوياال المناااجر لتقلياال االغتاارا  

 للطال  المستجدين فقط )المرشحين للفرقة اإلعدادية(.

امعة أساوان( ـ اعتبار كليتي )التخطيط العمراني جامعة القاهرة ـ اللسات والترجمة ج2

كليااات فرياادة ويااتم القبااول بهااا خااارج قواعااد التوزيااع الجسرافااي واإلقليمااي، ويااتم 

التحويال منهاا إلاي باااقي كلياات الطاب بالجامعاات األخاارى أو العكاس وفقااً لقواعااد 

 التحويل المناجر للطال  المستجدين فقط.

لباااقي كليااات  ـاا اعتبااار كليااة الطااب باإلسااماعيلية جامعااة قناااة السااويس كليااة مناااجرة3

الطب بالجامعات المصرية األخرى للطال  المستجدين فقط ، ويتم القبول بها وفقااً 

لقواعاد التوزيااع الجسرافااي ويااتم التحوياال منهاا إلااي باااقي كليااات الطااب بالجامعااات 

 األخرى أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناجر للطال  المستجدين فقط.

 جامعة عين شمس علي النحو التالي: * يكون القبول بكلية البنات   

 أ( بالنسبة لشعبة )بنات / آدا ( المناجرة لكليات )اودا ( بالجامعات المصرية         

 يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجسرافي لكليات اودا .         

 وم( بالجامعات المصرية  ( بالنسبة لشعبة )بنات / علوم( المناجرة لكليات )العل     

 يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع الجسرافي لكليات العلوم.          

 ج( بالنسبة لشعبة )بنات / تربية( المناجرة لكليات التربية بالجامعات المصرية        

 لكليات التربية. يكون القبول بها والترشيح لها طبقاً لقواعد التوزيع اإلقليمي         

 ( 2321ويكون الترشيح لهذ  الشعب بالكلية طبقاً للقرار الوزاري رقم )         

 علي أن يتم توزيع الطال  علي األقسام الداخلية بهذ   2013/  8/  4بتاريخ          

 الشعب داخلياً عن طريق الكلية.         

ة ماان ماادارس المتفااوقين للعلااوم * بالنساابة للطااال  الحاصاالين علااي الشااهادة الثانوياا

 والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية:

ـاا الموافقااة علااي تخصاايص نساابة مرنااة للطااال  الحاصاالين علااي الشااهادة الثانويااة 1  

المصارية فااي العلااوم والتكنولوجيااا ماان ماادارس المتفااوقين للعلااوم والتكنولوجيااا 

ومياة بحيا  تحساب بجمهورية مصر العربية لاللتحاق بالجامعات المصارية الحك

علي أساس األعداد المقرر قبولها سنوياً من حملة الثانوية العامة المصارية فاي 

الكليااات العلميااة والعمليااة التااي تتناسااب مااع طبيعااة دراسااة هاامالء الطااال  خااالل 

المرحلة الثانوية وهي علي سبيل الحصر كليات )الطب ـ الصيدلة ـ طب األسانان 

العلوم ـ الحاسبات والمعلومات( مع جبر كسر العادد ـ الطب البيطري ـ الهندسة ـ 

إلي العدد الصحيح األعلى ، وذل  فاي ضاوء كتاا  السايد األساتاذ الادكتور وزيار 

 التربية والتعليم في هذا الشأن.

ـاا االسااتمرار فااي ماانح درجااات الحااافز الرياضااي وفقاااً للمعمااول بااه فااي األعااوام 2   

وم الاوزارات المختصاة بسرساال كشاوف السابقة. مع مراعااة التنبياه علاي أن تقا

أسااااماء الطااااال  المسااااتحقين للحااااافز الرياضااااي إلااااي وزارة التربيااااة والتعلاااايم 

العتمادهااا ماان الساايد أ.د / وزياار التربيااة والتعلاايم علااي أن تقااوم وزارة التربيااة 

والتعليم بسرسال هاذ  الكشاوف بعاد اعتمادهاا لمكتاب التنسايق قبال إعاالن نتيجاة 

المصاارية. وال يجااوز إضااافة درجاات الحااافز الرياضااي فااي حالااة الثانوياة العامااة 

إرسااال هااذ  الكشااوف بعااد الموعااد المحاادد سااالا الااذكر إال بموجااب خطااا  ماان 

 السيد أ.د / وزير التربية والتعليم.
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ـ يتم المفاضلة بين الطال  المشتركين في الحد األدناى لكلياات الجامعاات المصارية 3  

ياا  أنااه فااي حالااة التساااوي فااي المجمااوع أو علااي أساااس المااواد المرجحااة بح

المجموع االعتباري تكون األسبقية لهعلى في مجموع درجات الماواد المرجحاة 

للقبول لكل كلية أو معهد وفقااً للمعماول باه فاي األعاوام الساابقة، وذلا  بالنسابة 

لكاال الشااهادات المتقدمااة لمكتااب التنساايق )الثانويااة العامااة المصاارية ـ الثانويااة 

 ادلة األجنبية والعربية ـ الشهادات الفنية ـ الثانوية األزهرية(.المع

 المواد المرجحة:

 أـ يكون مجموع الدرجات في الثانوية العامة أو المجموع االعتباري للدرجات في 

 الشهادات المعادلة هو أساس المفاضلة بين الطال  في القبول، ووفقاً لترتيب    

 األخرى بكل كلية ومعهد.رغباتهم مع مراعاة الشروط    

   ـ في حالة التساوي في المجموع أو المجموع االعتباري تكون األسبقية لهعلى في 

 مجموع درجات المواد المرجحة للقبول بكل كلية أو معهد وهي:     

 ج ـ متوسط مجموع درجات اللسات الداخلة في التأهيل:

واإلعاااالم واأللسااان والساااياحة ـااا فاااي كلياااات اودا  والحقاااوق ودار العلاااوم واوثاااار 

والفنااادق والفنااون الجميلااة )فنااون( والتربياااة الفنيااة والتربيااة الموساايقية والتربياااة 

الرياضية ، وفي كليات التجاارة واالقتصااد والعلاوم السياساية والبناات )آدا  وتربياة( 

ت وطفولة وتعليم أساسي الحلقة ابتدائياة( والتربياة وكلياات الخدماة االجتماعياة وكلياا

 التربية النوعية وشعبها ورياض األطفال.

 د ـ متوسط مجموع درجات الرياضيات والفيزياء والكيمياء الداخلة في التأهيل:

ـاا فااي كليااات الهندسااة والتخطاايط العمرانااي والفنااون الجميلااة )عمااارة( والحاساابات 

 والمعلومات والعلوم.

 الكيمياء الداخلة في التأهيل:هـ ـ متوسط درجات مواد األحياء والفيزياء و

ـااا فاااي كلياااات الطاااب وطاااب األسااانان والصااايدلة والطاااب البيطاااري والعاااالج الطبيعاااي 

 :والتمريض والعلوم

 ـ يتم ترشيح الطال  المتقدمين لمكتب التنسيق بعد انتهاء مواعيد التقديم وبعد 1

 لشهادة الحاصلين إعالن الحد األدنى إلي الكليات والمعاهد التي بها أماكن متبقية ل    

 عليها فقط وبشرط استيفائهم الحد األدنى المطلو  لهذ  الكليات والمعاهد.    

 ـ التأكيد علي الطال  المصريين أن القبول بمكتب تنسيق القبول بالجامعات 2

 والمعاهد يقتصر علي الشهادات األصلية والموثقة فقط وال يقبل أي مستند آخر     

 عوضاً عن ذل .    

 ـ حداثة الممهل في جميع الشهادات )الثانوية العامة المصرية ـ الثانوية المعادلة 3

 العربية واألجنبية ـ الشهادات الفنية ـ الثانوية األزهرية( شرط أساسي لتقدم     

الطال  الحاصلين علي هاذ  الشاهادات لمكتاب تنسايق القباول بالجامعاات والمعاهاد     

يلزم أن تكون شاهادة الثانوياة  2016/  2015الجامعي فعند التقدم لتنسيق العام 

العامااة المصاارية أو المعادلااة األجنبيااة أو العربيااة أو الشااهادات الفنيااة أو الثانويااة 

وال يقبال طاال   2015/  2014األزهرية قد اجتازها الطالاب فاي العاام الدراساي 

 سنوات سابقة.
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حكوميااة المصاارية عاان طريااق ـاا يااتم ترشاايح الطااال  المصااريين لكليااات الجامعااات ال4

مكتاااب تنسااايق القباااول بالجامعاااات والمعاهاااد فقاااط وال تقبااال الجامعاااات الحكومياااة 

 المصرية طالباً مصريين عن طريقها مباشرة.

ـ يقتصر القبول والتحويل المناجر وغيار المنااجر بجمياع كلياات الجامعاات المصارية 5

جنااو  ساايناء ـ شاامال الحكوميااة الكائنااة بالمحافظااات النائيااة )مرسااي مطااروم ـ 

سيناء ـ الوادي الجديد ـ البحار األحمار ( علاي أسااس القباول اإلقليماي ألبنااء هاذ  

المناطق وبشرط أن يكوناوا حاصالين علاي الثانوياة العاماة مان اإلدارات التعليمياة 

التابعة لهذ  المحافظات. علاي أال يقال الحاد األدناى لهاذ  الكلياات بالمنااطق النائياة 

حد األدنى المعلن للقبول بقطاع الكليات المناجرة لهاا خاارج هاذ  % من ال10عن 

المناطق. أما باقي كليات الجامعات المصرية غير الموجودة داخل النطاق اإلقليماي 

لهااذ  المحافظااات فيااتم ترشاايح وقبااول أبناااء هااذ  المحافظااات ـ الحاصاالين علااي 

سرافااي لهااذ  الكليااات الشااهادات الثانويااة العامااة منهااا ـ خااارج قاعاادة التوزيااع الج

 وطبقاً للحد األدنى للقطاع.

ـ الموافقة علي قباول الطاال  أبنااء الواحاات البحرياة )بمحافظاة الجيازة( الحاصالين 6

علي الشاهادة الثانوياة العاماة منهاا بكلياات فارع الاوادي الجدياد بجامعاة أسايوط ، 

جدياد طبقااً لماا علي أن يتم معاملتهم بنفس معاملة الطال  أبناء محافظة الوادي ال

( سالفة الذكر وقرارات المجلس األعلاى للجامعاات الصاادرة 12جاء بالفقرة رقم )

 في هذا الشأن.

ـ السمام للطال  خريجي مدرسة تكنولوجيا المعلومات باإلساماعيلية مان الحاصالين 7

% فأكثر من مجموع درجات شهادة الدبلوم بأداء امتحاناات تكميلياة فاي 75علي 

ـ فيزياء( التاي تعقاد بكلياة العلاوم جامعاة القااهرة فاي  2ـ رياضة  1مواد )رياضة 

دور ساابتمبر فااي نفااس عااام حصااولهم علااي شااهادة الاادبلوم ولماارة واحاادة فقااط ، 

وعلااي أن يقباال الناااجحون فااي جميااع هااذ  االمتحانااات فااي نفااس الاادور بكليااات 

الحاساابات والمعلومااات بالجامعااات المصاارية عاان طريااق مكتااب تنساايق القبااول 

 بالجامعات والمعاهد في نفس العام الجامعي فقط.

ـاا إدراج الكليااات التاليااة باادليل مكتااب تنساايق القبااول بالجامعااات والمعاهااد والتنساايق 8

 2016/  2015اإللكتروني علي أن تبدأ الدراسة بها اعتباارا مان العاام الجاامعي 

 وفقاً لهعداد التي يقررها المجلس األعلى للجامعات:

 ياتالكل الجامعة

 العلوم الصحية التطبيقية ـ العلوم الزراعية بني سويا

 

ـ يقوم مكتب التنسيق بتسليم كود ورقم سري لكل جامعة بحي  يمكن للجامعاة إنازال 9

المرشحين لها من طال  الشهادات المختلفة وإنزال أية تعاديالت علاي المرشاحين 

ساحب كشاوف أساماء نتيجة زيادة درجات أو تحويالت . وبهاذا يمكان لكال جامعاة 

وبيانات الطال  المرشحين لكليات ومعاهاد الجامعاات المصارية مان قاعادة بياناات 

التنسيق اإللكتروني مباشرة عقب إعالن نتيجة التحويالت اإللكترونية لكال مرحلاة 

أو بعد حدوث أي تسير في الترشيحات بزيادة الدرجات. ومان الضاروري أن تكاون 

 هذ  الكشوف مممنة من أي عب .

 ـ يتم فتح موقع التنسيق اإللكتروني علي شبكة االنترنت إلجراء عملية التحويل  10
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 المناجر وغير المناجر بين كليات الجامعات الحكومية المصرية لتقليل االغترا        

 طبقاً لقواعد تقليل االغترا  الواردة في البند تاسعاً من هذا القرار وفي ضوء        

 لتي يحددها ويعلنها مكتب التنسيق.المواعيد ا      

ـااا يكاااون تحدياااد األعاااداد وضاااوابط القباااول والتحاااويالت للمعاهاااد العالياااة الخاصاااة 11

والمعاهااد الفنيااة نظااام الساانتان بعااد الثانويااة التابعااة لااوزارة التعلاايم العااالي ماان 

اختصاا الجهات المعنياة باوزارة التعلايم العاالي )مجلاس شا ون المعاهاد العالياة 

 ـ اإلدارة المركزية للتعليم الفني ( كل فيما يخصه. الخاصة

ـاا يكااون القبااول بالمعاهااد الفنيااة للتمااريض التابعااة لكليااات التمااريض بالجامعااات 12

الحكوميااة المصاارية طبقاااً لالئحااة الموحاادة للمعاهااد الفنيااة للتمااريض وكااود رغبااة 

 تنسيق واحد للذكور واإلناث وبحد أدنى واحد.

 

 يع الجسرافي:سابعاً: قواعد التوز

يتم توزيع الطال  المتقدمين لمكتب تنسايق القباول بالجامعاات والمعاهاد علاي الكلياات 

 والمعاهد الجامعية علي أساس ما يلي:

ـ يتم تجميع الجامعات )بالنسبة لإلدارات التعليمية( فاي عادة مجموعاات علاي النحاو 1

اع ماا مان المجموعاة )أ( التالي ويلزم أن يختار الطالب جميع الكلياات الممكناة فاي قطا

قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع من المجموعة ) ( كماا يلازم أن يختاار كال 

االختياارات الممكناة للكلياات ماان القطااع مان المجموعاة ) ( قباال بادء أي اختياار ماان 

 القطاع في المجموعة )ج( كما يلي:

إلدارتااه التعليميااة ، وفااي مجموعااة )أ( إجباريااة: وهااي الجامعااة أو الجامعااات األقاار  

بعااض الحاااالت تكااون أكثاار ماان جامعااة ألن إدارتااه التعليميااة تقااع فااي حيااز متساااوي 

 المسافة من الجامعتين.

مجموعااة ) ( إجباريااة بعااد اسااتكمال االختيااارات فااي المنطقااة )أ(: عاادة جامعااات تقااع 

 األخرى. قر  حيز اإلدارة التعليمية للطالب وال يوجد فرق في اختيار أي منها قبل

مجموعة )جـ(: باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختياار أي 

 منها وتعتبر متساوية، حي  أنها جميعاً تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

 وذل  وفقاً لجدول التوزيع الجسرافي لمجموعات )أ، ( المرفق.

والشااهادات الثانويااة الفنيااة )نظااام الااثالث وبالنساابة لطااال  الثانويااة العامااة المصاارية 

والخمااس ساانوات( فاااسن المنطقااة الجسرافياااة )أ( فااي التوزياااع الجسرافااي هاااي اإلدارة 

 التعليمية التي بها مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية.

ر وبالنسبة لطال  دبلومات المعاهد الفنية المصرية )نظام الثانوية   سنتان( يعتد بمقا

سااكن لطااال  الماادون ضاامن البيانااات الااواردة ماان المعهااد الحاصاال منااه الطالااب علااي 

 الدبلوم.

وبالنساابة للماادارس الداخليااة )الرياضااية والعسااكرية والمتفااوقين( يعتااد بمقاار سااكن 

 الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية العامة.

جنبياة فيقاوم الطالاب بتحدياد المنطقاة وبالنسبة لطال  الشهادات المعادلاة العربياة واأل

الجسرافية )أ( )هي المنطقة التي يرغب الطالب في أن تكاون محال إقامتاه( عناد تقدماه 

لكتابة رغباته في استمارة التنسيق اإللكتروني. وال يسامح بتسييار عناوان الطالاب بعاد 

 إعالن نتيجة التنسيق.
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في واحد، ويضم جامعاات )القااهرة ـ اعتبار محافظات )القاهرة ـ الجيزة( نطاق جسرا2

ـاا عااين شاامس ـ حلااوان( كمااا يضاام الكليااات التابعااة لهااذ  الجامعااات وتقااع خااارج هااذا 

النطاااق الجسرافااي، وكااذل  الكليااات التابعااة لجامعااات أخاارى وتقااع داخاال هااذا النطاااق 

 الجسرافي. علي أال يتم تحويل مناجر بين هذ  الكليات.

سرافاي بكلياات )العاالج الطبيعاي ـ االقتصااد والعلاوم ـا ياتم القباول بنظاام التوزياع الج3

السياسية ـ الدراسات االقتصادية والعلوم السياسية ـ اإلعالم ـ اوثار ـ األلسن ـ التربية 

 الفنية ـ دار العلوم ـ الفنون الجميلة ـ الفنون التطبيقية(.

 

 ثامناً: قواعد التوزيع اإلقليمي:

 ة المصرية والشهادات الفنية:ـ بالنسبة لطال  الثانوية العام1

اقتصار القبول في بعض الكلياات والمعاهاد علاي الطاال  الحاصالين علاي أي مان هاذ  

الشهادات من المنطقاة الجسرافياة )أ( التاي يحاددها الطالاب )هاي المنطقاة التاي يرغاب 

الطالااب فااي أن تكااون محاال إقامتااه( عنااد تقدمااه لكتابااة رغباتااه ويااتم تطبيااق التوزيااع 

علااي هااذ  الشااهادات ، ويسااري ذلاا  علااي كليااات مثاال )التربيااة وشااعبها،  اإلقليمااي

والتربيااة النوعيااة وشااعبها ، والتمااريض والمعاهااد الفنيااة الصااحية والمعاهااد الفنيااة 

 للتمريض( وغيرها من الكليات والمعاهد التي تقبل وفق هذا النظام.

 بالنسبة لطال  الشهادات المعادلة العربية واألجنبية: -2

علاى الطاال  الحاصالين علاى أى مان هاذ   ر القبول في بعض الكلياات والمعاهاداقتصا

الشهادات من المنطقاة الجسرافياة )أ( التاي يحاددها الطالاب )هاي المنطقاة التاي يرغاب 

الطالااب فااي أن تكااون محاال إقامتااه ( عنااد تقدمااه لكتابااة رغباتااه ويااتم تطبيااق النوزيااع 

ى كليااات مثااال التربيااة وشاااعبها ، االقليمااي علااى هاااذ  الشااهادات ، ويسااري ذلااا  علاا

وشااعبها ، والتمااريض والمعاهااد الفنيااة الصااحية والمعاهااد الفنيااة  والتربيااة النوعيااة

للتمريض ( وغيرها من الكليات والمعاهاد الفنياة الصاحية والمعاهاد الفنياة للتماريض( 

   وغيرها من الكليات والمعاهد التي تقبل وفق هذا النظام .

 

  :تاسعاً: تقليل االغترا

ـ السرض األساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عان طرياق مكتاب التنسايق، هاو 1

تقلياال اغتاارا  الطالااب بحياا  يلتحااق بكليااة فااي المنطقااة الجسرافيااة )أ(، ولاايس 

السرض من التحويل تسيير رأي الطالاب وإعاادة ترشايحه فاي موقاع آخار، وتنقسام 

 عملية التحويل إلي نوعين:

ة الثانوية العاماة المصارية أو الثانوياة الفنياة ثاالث أو خماس )أ( بالنسبة لطال  شهاد

ساانوات: يااتم تحديااد المنطقااة الجسرافيااة )أ( فااي التوزيااع بأنهااا المنطقااة التااي بهااا 

 مدرسة الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الفنية.

وفي حالة المدارس الداخلية )الرياضية والعساكرية والمتفاوقين( يعتاد بمقار ساكن      

 الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه في استمارة الثانوية العامة.

ـا ال يجاوز التحويال باين الكلياات التاي يكااون القباول بهاا والترشايح لهاا علاي أساااس 2

 القبول اإلقليمي.

ـا يسامح للطاال  بالتقادم للتحويال باين الكلياات المنااجرة وغيار المنااجرة بالجامعااات 3

% 10ا  مان خاالل التنسايق اإللكتروناي بنسابة الحكومية المصرية لتقليل االغتر
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ماان األعااداد المقااررة للكليااة المطلااو  التحوياال إليهااا وحسااب ترتيااب الطالااب بااين 

الطال  الراغبين فاي التحويال وفاي حالاة التسااوي تطباق قاعادة الماواد المرجحاة 

و من سادساً :قواعد عامة(، وذل  للشهادة الثانوية العاماة أ 7)الواردة بالبند رقم 

الفنية أو المعادلة )األجنبية أو العربية( ، علي أن يكون التحويل لمرة واحادة فقاط 

، وينتهي عمل مكتب التنسيق بخصوا التحويالت مع إعالن نتيجاة التحاويالت ، 

 وذل  طبقاً لقواعد تقليل االغترا  التالية:

 )أ( التحويل إلي كلية غير مناجرة:

المصاارية والشااهادات الثانويااة الفنيااة )نظااام الااثالث ـاا بالنساابة لطااال  الثانويااة العامااة 

 والخمس سنوات( والشهادات المعادلة )العربية واألجنبية(:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خاارج أو داخال منطقتاه    

الجسرافية )أ( بالتحويل إلي كلية غير مناجرة في منطقته الجسرافية )أ( فقط وبشارط 

 ورة توافر ما يلي:ضر

 ـ حصول الطالب علي الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلو    1   

 التحويل إليها )انتظام ـ انتسا  موجه(.      

 ـ وجود مكان خال بالكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن األماكن 2   

 ة )العربية واألجنبية( علي حد .المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادل      

ـ استيفاء الطالب بااقي قواعاد القباول بالكلياة المطلاو  التحويال إليهاا مثال النجاام 3  

 في اختبارات القدرات إن وجدت ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

 ) ( التحويل إلي كلية مناجرة:

كليااة مااا خااارج منطقتااه ـاا يساامح للطالااب الااذي تاام ترشاايحه فااي عمليااة التنساايق فااي 

الجسرافيااة )أ( بالتقاادم للتحوياال إلااي كليااة مناااجرة فااي منطقتااه الجسرافيااة )أ( فقااط 

وبسض النظر عن الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلو  التحويل 

إليهااا ، ومثااال لااذل  طالااب قباال بكليااة الهندسااة جامعااة أساايوط وهااو ماان محافظااة 

م للتحويل إلي كلية الهندسة جامعة طنطا حي  تقاع جامعاة طنطاا السربية يمكنه التقد

فااي النطاااق الجسرافااي )أ( وذلاا  طبقاااً لترتيااب الطالااب بااين الطااال  الااراغبين فااي 

 التحويل.

ـ في حالة وجود أكثر من كلية منااجرة فاي النطااق الجسرافاي )أ( يسامح للطالاب الاذي 

ياال للكليااة المناااجرة ذات الحااد رشااح لكليااة مااا خااارج النطاااق الجسرافااي )أ( بالتحو

األدنااى األقاال فااي منطقتااه الجسرافيااة )أ( ، ومثااال لااذل  فااي القاااهرة الكباارى خمسااة 

كلياات للهندساة )القااهرة ـ عاين شامس ـ حلاوان ـ المطرياة ـ شابرا( والحاد األدناى 

و 388و 390و 391و 392للقبااول بهااا مااثالً فااي الشااهادة العربيااة ماان الكوياات )

 387فقااط بالتحوياال المناااجر للكليااة األقاال فااي الحااد األدنااى )( درجااة فيساامح 387

 درجة(، وذل  طبقاً لترتيب الطالب بين الطال  الراغبين في التحويل.

ـاا بالنساابة للتحوياال المناااجر لتقلياال االغتاارا  فااي الكليااات التااي تطبااق نظااامي القبااول 

 )االنتظام ـ االنتسا  الموجه(: فيتم مراعاة ما يلي:

ى: في حالة ترشيح الطالب إلي كلية ما )انتظام( ويرغاب فاي التحويال إلاي  الحالة األول

كلية مناجرة لتقليل االغترا  فيكاون التحويال فاي هاذ  الحالاة وفقااً لماا 

 يلي:
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* إذا كااان الطالااب حاصاال علااي مجمااوع درجااات يفااوق أعلااي مجمااوع درجااات قبلتااه 

ا  الموجاه فياتم قياد  حاال الكلياة التاي يرغاب فاي التحويال إليهاا طبقااً لنظاام االنتسا

 الموافقة علي تحويله وفقاً لنظام )االنتظام(.

* إذا كااان الطالااب حاصاال علااي مجمااوع درجااات يساااوي أو أقاال ماان أعلااى مجمااوع 

درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقاً لنظام االنتساا  الموجاه فياتم 

 نتسا  الموجه(.قيد  حال الموافقة علي تحويله وفقاً لنظام )اال

الحالااة الثانيااة: فااي حالااة ترشاايح الطالااب إلااي كليااة مااا )انتسااا  موجااه( ويرغااب فااي 

التحوياال إلااي كليااة مناااجرة لتقلياال االغتاارا  فيكااون التحوياال فااي هااذ  

الحالة وفقاً لنظاام )االنتساا  الموجاه( فقاط وال يجاوز قياد  وفقااً لنظاام 

 االنتظام.

  المصريين المكفوفين الحاصلين علي الشهادة قواعد وشروط قبول الطالعاشراً : 

الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول 

 العربية بالجامعات المصرية:

% علي األقل مان المجماوع الكلاي فاي الشاهادة الثانوياة العاماة 50ـ الحصول علي 1

الثانوياااة المعادلاااة % مااان المجماااوع االعتبااااري فاااي الشاااهادات 50المصااارية )

العربيااة، مااع األخااذ فااي االعتبااار أنااه بالنساابة للشااهادة الثانويااة العامااة السااعودية 

 يحسب المجموع االعتباري من شهادة المدرسة فقط(.

ـاا يكااون قبااولهم فااي كليااات )اودا  ـ دار العلااوم ـ األلساان ـ الحقااوق ـ الخدمااة 2

مااواد الممهلااة المطلوبااة لكاال االجتماعيااة( بالجامعااات المصاارية بشاارط اسااتيفاء ال

 كلية.

ـ يتقدم همالء الطال  إلي الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة، علي أن 3

تقوم كل جامعة بتشاكيل لجناة ثالثياة مان أعضااء هي اة التادريس بكلياة الطاب بهاا 

لفحص الطال  المكفوفين وتقديم تقارير طبية في شأنهم وتوزيع من تنطبق علياه 

ط ماانهم علااي الكليااات المعنيااة ، علااي أن تعاارض التظلمااات التااي تقاادم ماان الشاارو

بعاااض طاااال  الجامعاااات علاااي اللجناااة المركزياااة التاااي يشاااكلها المجلاااس األعلاااى 

 للجامعات في هذا الشأن )اللجنة المركزية تكون بجامعة القاهرة(.

 

حااادي عشاار : قواعااد وشااروط قبااول الطااال  المصااريين المعاااقين الحاصاالين علااي 

لشااهادة الثانويااة العامااة المصاارية والشااهادات الثانويااة العامااة المعادلااة ماان الاادول ا

 العربية بالجامعات المصرية:

% علي األقل مان المجماوع الكلاي فاي الشاهادة الثانوياة العاماة 50ـ الحصول علي 1

 المصرية )المجموع االعتباري في الثانوية المعادلة العربية(.

)اودا  ـ الحقاوق( بالجامعاات المصارية بشارط اساتيفاء ـا يكاون قباولهم فاي كلياات 2

الماااواد الممهلاااة المطلوباااة وأن تكاااون اإلعاقاااة تمااانعهم مااان الحركاااة أو تااادوين 

 المحاضرات.

ـاا يكااون قبااولهم فااي كليااات )التجااارة( بالجامعااات المصاارية بشاارط اسااتيفاء المااواد 3

نعهم مان تادوين الممهلة المطلوباة وأن تكاون اإلعاقاة تمانعهم مان الحركاة وال تما

 المحاضرات.
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ـ يتقدم همالء الطال  إلي الجامعة التي تقع في نطاق محل إقامتهم مباشرة، علي أن 4

تقوم كل جامعة بتشاكيل لجناة ثالثياة مان أعضااء هي اة التادريس بكلياة الطاب بهاا 

لفحص الطال  المعاقين وتقديم تقارير طبية في شاأنهم وتوزياع مان تنطباق علياه 

لي الكليات المعنية، علي أن تعرض التظلمات التي تقدم من بعض الشروط منهم ع

طال  الجامعات علي اللجنة المركزية التي يشكلها المجلس األعلاى للجامعاات فاي 

 هذا الشأن )اللجنة المركزية تكون بجامعة عين شمس(.

 

تيساايراً علااي الطااال  وأولياااء أمااورهم تقااوم كاال جامعااة بفااتح معاماال  ثاااني عشاار :

ات بكلياتهااا لخدمااة أبناااء المنطقااة الكائنااة بهااا هااذ  الكليااات خااالل الحاسااب

مراحاال التنساايق اإللكترونااي وذلاا  للشااهادة الثانويااة العامااة المصاارية 

والشهادات الفنية والشهادات الثانوية المعادلة )العربية واألجنبياة( علاي 

أن تقوم كل جامعة بصارف مكافا ت الساادة العااملين بهاا والقاائمين علاي 

 شسيل هذ  المعامل من خالل الجامعة.ت

 

 اختبارات القدرات: ثال  عشر :

ـ بالنسبة للطال  الحاصلين علاي الشاهادة الثانوياة العاماة المصارية: تكاون مواعياد 1

أداء امتحانات القدرات واالختبارات الشخصاية ـ للكلياات التاي يشاترط للقباول بهاا 

الرياضاية ـ التربياة الموسايقية ـ  أداء هاذ  االختباارات وهاي )التماريض ـ التربياة

التربيااة الفنيااة ـ التربيااة النوعيااة شااعبة تربيااة فنيااة وتربيااة موساايقية ـ الفنااون 

التطبيقيااة ـ التربيااة شااعبة تربيااة فنيااة وشااعبة تربيااة موساايقية ـ الفنااون الجميلااة 

فناون وعماارة ـ الساياحة والفناادق( ـ بعاد االنتهااء مان امتحاناات الثانوياة العاماة 

ل جهور نتيجة الشهادة الثانوية ، ويتم تنظيم ذل  )اساتخراج بطاقاات القادرات وقب

ـ تحديد موعد االختبارات ـ تحديد أماكن أداء االختبارات( عن طريق مكتب تنسيق 

القبول بالجامعات والمعاهد بالترتيب مع الكلياات المعنياة وفقااً لماا هاو وارد بادليل 

نساايق القبااول بالجامعااات والمعاهااد عااام اختبااارات القاادرات الصااادر عاان مكتااب ت

 وبشرط حداثة الممهل. 2015

ـ وبالنسبة للشهادات الفنية : يقاوم مكتاب التنسايق بتحدياد أمااكن اساتخراج بطاقاات 2

القااادرات وتحدياااد المواعياااد واألمااااكن المخصصاااة ألداء اختباااارات القااادرات لهااام 

النظااام المتبااع مااع  بالترتيااب مااع الكليااات المعنيااة وبشاارط حداثااة الممهاال وباانفس

 طال  الثانوية العامة المصرية.

ـاا وبالنساابة للشااهادات الثانويااة المعادلااة )العربيااة واألجنبيااة(: يقااوم مكتااب التنساايق 3

بتحديد أمااكن اساتخراج بطاقاات القادرات وتحدياد المواعياد واألمااكن المخصصاة 

 حداثة الممهل.ألداء اختبارات القدرات لهم بالترتيب مع الكليات المعنية وبشرط 

ـاا يلتاازم الطالااب بااأداء هااذ  االختبااارات جسرافياااً أي أن يجاارى الطالااب االختبااار فااي 4

 الكلية التي تقع في النطاق الجسرافي)أ(.

ـاا تلتاازم الكليااات المعنيااة بعقااد امتحانااات القاادرات أن تقااوم بسدخااال نتااائج امتحااان 5

ساب( ومراجعاة االسام ماع القدرات مباشرة لكافة الطال  المتقادمين )النااجح ـ الرا

رقم الجلوس في اإلدخال )تفادياً لحادوث أخطااء( علاي موقاع التنسايق اإللكتروناي 

مباشاارة ويااتم تسااليم كاال كليااة كااود ورقاام سااري ماان مكتااب التنساايق. تكااون نتااائج 
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امتحان القدرات علي مس ولية الكلية، وذل  قبل بداياة تقاديم الطاال  فاي المرحلاة 

م الطال  فاي المرحلاة الثانياة للتنسايق وال يعتاد باأي نتاائج األولى وقبل بداية تقدي

اخرى ترد بعد هذ  المواعيد ، وال يسمح للطالب الراسب في هذا االمتحانات بأداء 

 امتحانات القدرات مرة أخرى سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى.

د ترشايحه لكلياة ـ يعتد بنتيجة امتحانات القدرات التي يمديها الطالب في كلياة ماا عنا6

 مناجرة لها في منطقة أخرى حسب التوزيع الجسرافي واإلقليمي.

ـ يعتد بنتيجة امتحانات القدرات التي يمديها الطالب في كلياة ماا عناد ترشايحه لكلياة 7

 مناجرة لها في منطقة أخرى حسب التوزيع الجسرافي واإلقليمي.

لتاي لام تساتكمل أعادادها ولام ـ يمكن فتح امتحاان القادرات مارة أخارى فاي الكلياات ا8

يعلان لهاا حاد أدناى وبانفس القواعاد الساابقة وعلاي أن ياتم إدخاال النتاائج نااجح ـ 

 راسب قبل توزيع المرحلة التالية.

ـ ترسل كل كلية النتائج الورقية للقدرات مطبوعة من موقع إدخاال القادرات )نااجح ـ 9

ة علااي االمتحااان لمكتااب راسااب( ومعتماادة ماان عميااد الكليااة وبخاااتم الكليااة القائماا

 التنسيق بمجرد قفل الموقع.

 

 : يتم إلساء أي قرار أو جزء من قرار من القرارات الوزارية أو قرارات  رابع عشر

 المجلس األعلى للجامعات السابقة يتعارض مع هذا القرار.                

  

( كتااا  مكتااب تنساايق القبااول بالجامعااات والمعاهااد بشااأن النظاار فااي 11)

/  23مراجعة قرار المجلس األعلى للجامعات الصادر بجلسته بتااريخ 

بشأن السمام للطال  العائدين من دولتاي ليبياا وأوكرانياا  2014/  8

والمقيااادين بجامعاااات هااااتين الااادولتين بالتحويااال للكلياااات المنااااجرة 

بالجامعااات المصاارية عاان طريااق الجامعااات مباشاارة وبشاارط موافقااة 

قارار المجلاس األعلاى للقاوات المسالحة رقام  الجامعة وذل  في ضاوء

 الصادر في هذا الشأن. 2011لسنة  30

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

 :2015/  2014أوالً: بالنسبة للعام الجامعي 

 التمس  بقرارات المجلس األعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن         

 لموافقة علي ما يلي:ـوالمتضمن ا 2014/  10/  14بجلسته بتاريخ        

 /             8/  23ـ سريان قرار المجلس األعلي للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 1

 ـ بشأن السمام للطال  العائدين من دولتي ليبيا وأوكرانيا   2014    

 والمقيدين بجامعات هاتين الدولتين بالتحويل إلي الكليات المناجرة     

 عن طريق الجامعات مباشرة وبشرط موافقة الجامعة ـ بالجامعات المصرية     

 علي الطال  العائدين من دولتي اليمن والعراق ، وذل  في ضوء قرار       

 الصادر في هذا   2011لسنة  30المجلس األعلى للقوات المسلحة رقم     

 الشأن.    

 /             8 / 23ـ سريان قرار المجلس األعلي للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 2
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 ـ بشأن السمام للطال  العائدين من دولتي ليبيا وأوكرانيا   2014    

 والمقيدين بجامعات هاتين الدولتين بالتحويل إلي الكليات المناجرة     

 بالجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وبشرط موافقة الجامعة ـ     

 جنسيات الذين يدرسون بدولة ليبيا مع علي الطال  الوافدين من مختلا ال    

 تطبيق ضوابط الوافدين من حي  الرسوم والمصروفات الدراسية     

 والموافقات األمنية ، وذل  في ضوء قرار المجلس األعلى للقوات المسلحة     

 الصادر في هذا الشأن. 2011لسنة  30رقم     

ل فاي كليتاه المحاول منهاا ـ أن يكون الطالب المحول )المصري ـ الوفد( منقاو3

إلي فرقة أعلى من الفرقة اإلعدادية أو الفرقة األولى بالكليات التي ليس بها 

 فرقة إعدادية.

ـ بالنسبة للطال  المستجدين أو الذين لم يجتازوا الفرقة اإلعدادياة أو الفرقاة 4

األولااي بالكليااات التااي لاايس بهااا فرقااة إعداديااة )سااواء الااذين لاام ياادخلوا 

ناات أو الراسابين( ياتم تحاويلهم إلاي الجامعاات المصارية عان طريااق االمتحا

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في ضوء الفقرة األولى مان الماادة 

( من الالئحة التنفيذياة لقاانون تنظايم الجامعاات بشارط اساتيفائهم الحاد 87)

 األدنااى للكليااة الااراغبين فااي التحوياال إليهااا ساانة حصااولهم علااي الشااهادة

الثانوية مع إعفائهم من شرط إثبات القيد أثناء التحويل نظراً للظاروف التاي 

 تمر بها هذ  البالد.

 2016:/  2015ثانياً: بالنسبة للعام الجامعي 

ـا السامام للطاال  )المصاريين ـ الوافادين( العائادين مان دول )ليبياا ـ الايمن ـ 1

ل بالتحويااال إلاااي ساااوريا( فقاااط والمقيااادين بالجامعاااات المعتمااادة بهاااذ  الااادو

عان  2016/  2015الكليات المناجرة بالجامعاات المصارية للعاام الجاامعي 

طريااق الجامعااات مباشاارة وبشاارط موافقااة الجامعااة وذلاا  فااي ضااوء قاارار 

الصااادر فااي هااذا  2011لساانة  30المجلااس األعلااى للقااوات المساالحة رقاام 

/  2014الشاااأن، وبااانفس الضاااوابط المتبعاااة فاااي العاااام الجاااامعي الماضاااي 

 مع التأكيد علي ما يلي : 2015

ـ أن يكون الطالب المحول )المصري ـ الوافد( منقول فاي كليتاه المحاول منهاا 1

إلي فرقة أعلى من الفرقة اإلعدادية أو الفرقة األولي بالكليات التي ليس بها 

 فرقة إعدادية.

الفرقاة ـ بالنسبة للطال  المستجدين أو الذين لم يجتازوا الفرقة اإلعدادياة أو 2

األولااي بالكليااات التااي لاايس بهااا فرقااة إعداديااة ) سااواء الااذين لاام ياادخلوا 

االمتحاناات أو الراسابين( ياتم تحاويلهم إلاي الجامعاات المصارية عان طريااق 

مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد في ضوء الفقرة األولى مان الماادة 

ط اساتيفائهم الحاد ( من الالئحة التنفيذياة لقاانون تنظايم الجامعاات بشار87)

األدنااى للكليااة الااراغبين فااي التحوياال إليهااا ساانة حصااولهم علااي الشااهادة 

الثانوية مع إعفائهم من شرط إثبات القيد أثناء التحويل نظراً للظاروف التاي 

 تمر بها هذ  البالد.
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( مناقشة ما عرضه السيد أ.د / نائاب رئايس جامعاة المنصاورة لشا ون 12)

النظار فاي فارض مقابال أداء امتحاناات الطالاب  التعليم والطال  بشاأن

 عن كل مادة يرسب فيها.

 :القرار 
 قرر المجلس تشكيل لجنة من كل من السادة :ـ

 الدرجة االسم

نائب رئيس جامعة القاهرة لش ون  أ.د / عز الدين عمر أبو ستيت 

 التعليم والطال 

ش ون نائب رئيس جامعة حلوان ل أ.د / سمير محمد الدمرداش طلبة 

 التعليم والطال 

أ.د / محمد الحسيني عبد الخالق 

 الطوخي

نائب رئيس جامعة عين شمس 

 لش ون التعليم والطال 

لدراسة مدى إمكانية فرض مقابال أداء امتحاناات الطالاب عان كال ماادة يرساب 

فيها بمختلا الفارق الدراساية وإعاادة النظار فاي مقابال أداء امتحاناات الطالاب 

 ن الخارج.الذي له فرصة م

 

( اقتااارام جامعاااة القااااهرة بشاااأن إنشااااء قسااام تعلااايم التماااريض بكلياااة 17)

التماااريض ـ جامعاااة القااااهرة وإدراج الخطاااة الدراساااية واإلمتحانياااة 

 بالالئحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 ية التمريض ـ جامعة القاهرة.ـ إنشاء قسم تعليم التمريض بكل1

 ـ الخطة الدراسية واإلمتحانية لقسم تعليم التمريض بكلية التمريض ـ جامعة 2

 القاهرة.    

 ـ تعديل الالئحة الداخلية لكلية التمريض جامعة القاهرة )مرحلة 3

 البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة( وكذل  الالئحة الداخلية لكلية     

 جامعة القاهرة )مرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة(  التمريض    

 بما يسمح بذل .    

 

( الفقاارة )أ( وإضااافة 4( اقتاارام جامعااة القاااهرة بشااأن تعااديل المااادة )18)

 الفقرتين )د،هـ( بالالئحة الداخلية لكلية الزراعة بالجامعة.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 ( وإضافة الفقرتين )د،هـ( بالالئحة الداخلية 4الفقرة )أ( من المادة )ـ تعديل 1

 لكلية الزراعة ـ جامعة القاهرة )مرحلة الدراسات العليا( وذل  علي النحو     

 المبين بكتا  الجامعة.    

 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشأن.2
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حااة برنااامج الترجمااة ( اقتاارام جامعااة القاااهرة تعااديل بعااض مااواد الئ19)

العبريااة بنظاااام التعلاايم المفتاااوم بكليااة اودا  كماااا هااو مباااين بكتاااا  

 الجامعة.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 ـ تعديل بعض مواد الئحة برنامج الترجمة العبرية بنظام التعليم المفتوم 1

 النحو المبين  بكلية اودا  ـ جامعة القاهرة )مرحلة الليسانس( وذل  علي    

 بكتا  الجامعة.    

 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشأن.2

 

( كتاااا  السااايد أ.د / وزيااار التعلااايم العاااالي ورئااايس المجلاااس األعلاااى 26)

 للجامعات بشأن تفعيل بنود بروتوكوالت التعاون التالية:

 قوي العاملة ـ بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة ال1       

 والهجرة.           

 ـ بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن 2       

 االجتماعي.           

 :القرار 
أحيط المجلس علماً بكتا  السيد األستاذ الدكتور / وزير التعليم العالي ورئايس 

 لتعاون التالية:المجلس األعلي للجامعات بشأن تفعيل بنود بروتوكوالت ا

 ـ بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة القوي العاملة والهجرة.

 ـ بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن االجتماعي.

 

( طلااب الموافقااة علااي تخفاايض المصااروفات ألبناااء منظومااة التمااريض 29)

 سوة باألطباء.% أ50المتقدمين للدراسات العليا إلي 

 :القرار 
قرر المجلاس إحالاة الموضاوع إلاي الساادة رؤسااء الجامعاات للدراساة وإباداء 

 الرأي.

 

 6/  16( توصية اللجنة االستشارية العليا للتظلمات باجتماعها بتااريخ 31)

بالموافقة علاي ترقياة السايد الادكتور / محماد السايد عاوض  2015/ 

حاالت الحرجة بكلية الطب ـ جامعة الشافعي ـ األستاذ المساعد بقسم ال

 القاهرة لشسل وجيفة أستاذ.

 :القرار 
قاارر المجلااس الموافقااة علااي مخاطبااة الساايد األسااتاذ الاادكتور / رئاايس جامعااة 

القاهرة لعرض الموضوع علي مجلس الجامعاة لترقياة السايد الادكتور / محماد 

لياة الطاب ـ السيد عوض الشافعي ـ األستاذ المسااعد بقسام الحااالت الحرجاة بك
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جامعة القاهرة لشسل وجيفة أستاذ وذل  لحصوله علي تقدير جيد جداً في بح  

وعلي تقدير جيد في ستة أبحاث وعلي تقدير مقبول في بحثين بسجمالي نقااط / 

 .100/  70.3بسجمالي تقييم  10/  9ودرجة المناقشة  60/ 34.34

 

 6/  16تماعها بتااريخ ( توصية اللجنة االستشارية العليا للتظلمات باج32)

حنااان الساايد حساان الاادكتور /  ةبالموافقااة علااي ترقيااة الساايد 2015/ 

بقسام الحااالت الحرجاة بكلياة الطاب ـ جامعاة القااهرة  المدرسـ  زغلة

 .مساعد لشسل وجيفة أستاذ

 :القرار 
قاارر المجلااس الموافقااة علااي مخاطبااة الساايد األسااتاذ الاادكتور / رئاايس جامعااة 

حناان الادكتور /  ةضوع علي مجلس الجامعة لترقياة السايدالقاهرة لعرض المو

بكليااة الطااب ـ  ـاا األسااتاذ المساااعد بقساام الحاااالت الحرجااة الساايد حساان زغلااة

 علي تقادير جياد فاي  اوذل  لحصوله مساعد جامعة القاهرة لشسل وجيفة أستاذ

 60/ 33.63بسجماالي نقااط /  ثالثة ابحااثث وعلي تقدير مقبول في ابحستة أ

 70.63بسجمالي تقيايم  28/30ودرجة نشاط علمي  10/  9المناقشة  ودرجة

 /100. 

 

( تطااوير الالئحااة الداخليااة لكليااة االقتصاااد والعلااوم السياسااية جامعااة 35)

 القاهرة )مرحلة البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة.

 :القرار 
 قرر المجلس الموافقة علي ما يلي:

 صاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة )مرحلة ـ الالئحة الداخلية لكلية االقت1

 البكالوريوس( بنظام الساعات المعتمدة.    

 ـ إصدار القرار الوزاري الالزم في هذا الشأن.2

 

( تقرير اللجناة المشاكلة لوضاع مشاروع قاانون المستشافيات الجامعياة 40)

 الجديد.

 :القرار 
 الجامعية الجديد.قرر المجلس الموافقة علي مشروع قانون المستشفيات 

 

( إعادة تشكيل اللجنة العلمياة لهندساة القاوي واوالت الكهربائياة لجناة 42)

 ( بالدورة الحادية عشر.54رقم )

 :القرار 
قرر المجلس تشكيل لجنة للنظر في إعادة تشكيل اللجنة العلمية لهندسة القوي 

 ن السادة:( بالدورة الحادية عشر من كل م54واوالت الكهربائية لجنة رقم )
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 الدرجة االسم

 رئيس جامعة طنطا )رئيساً( أ.د / عبد الحكيم عبد الخالق 

 رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية أ.د / محمد عبد الحميد شعيرة

 أمين لجنة قطاع الدراسات الهندسية أ.د / محمد محمد مجاهد

 أمين مساعد المجلس األعلي للجامعات أ.د / يوسا فوزي راشد

 

( اقترام لجنة قطاع الدراسات القانونية بشاأن وضاع األعاداد المتزايادة 43)

لطال  الدبلومات للدراسات العليا بكليات الحقوق والاذي ال ياتالئم ماع 

االمكانياااات المادياااة والبشااارية للكلياااات، ومالماااح متطلباااات الجاااودة 

 المطلوبة بالتعليم القانوني بها.

 :القرار 
 ما يلي:قرر المجلس الموافقة علي 

 ـ اإلعداد لورشة عمل خاصة بالدراسات العليا في كليات الحقوق يتم اإلعداد 1

 لها تحت إشراف أ.د / أحمد عبد الكريم سالمة )أمين لجنة قطاع الدراسات     

 القانونية(.    

ـاا أال يزيااد عاادد الطااال  المقبااولين فااي أي كليااة ماان كليااات الحقااوق باادبلومي 2

( طالااب كحااد أقصااي وأال يزيااد عاادد 500عاان عاادد ) القااانون العااام والخاااا

 ( طالب.500المقبولين في أي من الدبلومات األخرى عن )

 

( كتااا  الساايد أ.د / رئاايس قطاااع التعلاايم العااام بااوزارة التربيااة والتعلاايم 44)

بشااأن محضاار اجتماااع اللجنااة المشااكلة ماان وزارة التربيااة والتعلاايم 

امعااات بشااأن طااال  الدبلومااة والتعلاايم العااالي والمجلااس األعلااى للج

 األمريكية.

 :القرار 
أحااايط المجلاااس علمااااً بمحضااار اجتمااااع اللجناااة المشاااكلة مااان وزارة التربياااة 

 2015/  7/  15والتعليم والتعليم العالي والمجلاس األعلاي للجامعاات بتااريخ 

 والمتضمن ما يلي:

 لعام ـ تحديد جهات اعتماد وختم شهادات طال  الدبلومة األمريكية لهذا ا

   2014  /2015. 

 ـ النظر في موضوع سفر طال  الدبلومة األمريكية ألداء امتحانات السات 

 بالخارج.  

 

( النظاار فااي الموافقااة علااي تحوياال الطالااب / إسااالم أحمااد محمااود أبااو 45)

الحجاج الحاصل علي الثانوية العامة )نظام حدي  ـ علمي علوم( عاام 

لية الطب ـ جامعة أساوان فاي من محافظة أسوان والمرشح لك 2015

إلاااي إحااادى كلياااات الطاااب بجاااامعتي  2016/  2015العاااام الجاااامعي 
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)القاهرة ، عين شمس( نظاراً لظروفاه المرضاية حيا  اناه يعااني مان 

 مرض )سرطان الدم الحاد(..

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:ـ

حاصال أوالً: الموافقة علي تحويل الطالب / إساالم أحماد محماود أباو الحجااج ال

من محافظاة  2015علي الثانوية العامة )نظام حدي  ـ علمي علوم( عام 

/  2015أسوان والمرشح لكلية الطب ـ جامعة أسوان في العام الجاامعي 

إلي كلية الطب ـ جامعة القاهرة نظراً لظروفه المرضاية حيا  أناه  2016

يعاني من مرض )سرطان الدم الحاد( ويعالج بمستشفي سارطان األطفاال 

57357. 

 21ثانياً: التأكيد علي قرار المجلس األعلى للجامعات الصاادر بجلساته بتااريخ 

 المتضمن ما يلي: 2015/  7/ 

 ـ يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق 1       

 الجامعات مباشرة وفي حدود الحد األدنى للقطاع.           

 لمناجر بسبب النقل اإلداري عن طريق الجامعات ـ يتم التحويل ا2       

 مباشرة.           

 ـ يتم التحويل بسبب الحاالت الطبية عن طريق الجامعة مباشرة طبقاً 3       

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.86لنص المادة )           

لعااالي ورئاايس المجلااس ثالثاااً: تفااويض الساايد األسااتاذ الاادكتور وزياار التعلاايم ا

 األعلى للجامعات في النظر في حاالت التحويالت العتبارات قومية.

 

( كتا  السيد المستشار رئيس هي اة مستشااري مجلاس الاوزراء بشاأن 47)

الطلااب المقاادم ماان ولااي أماار الطالبااة / أمياارة عبااد النبااي عبااد اللطيااا 

لوم السياساية ـ المقيدة بالفرقة األولى بكلية الدراسات االقتصادية والع

(، وترغب فاي 2015/  2014جامعة االسكندرية في العام الجامعي )

التحويل إلي كلياة االقتصااد والعلاوم السياساية ـ جامعاة القااهرة نظاراً 

 لظروفها المرضية.

 :القرار 
قاارر المجلااس إحالااة الطالبااة / أمياارة عبااد النبااي عبااد اللطيااا المقياادة بالفرقااة 

القتصادية والعلوم السياساية ـ جامعاة اإلساكندرية إلاي األولى بكلية الدراسات ا

لجنة القومسيون الطبي بجامعة القاهرة للنظار فاي أحقياة الطالباة فاي التحويال 

 إلي كلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة نظراً لظروفها المرضية.

 

يادي ( النظر في الشكوي المقدمة من السيد أ.د / أحمد محماد عطاوة هو50)

)األستاذ بكلية اودا  ـ جامعة القااهرة( وعضاو اللجناة العلمياة للساات 

الشرقية والسالفية ولسات الشرق األقصي وآدابها والاذي يتضارر مان 

 وجود مخالفات بذات اللجنة.



 جامعة القاهرة –مركز المعلومات                                  2015 أغسطس  –لرسمية لجامعة القاهرة النشرة ا

 :القرار 
/  8/  12( بتااريخ 3100أحيط المجلس علمااً بصادور القارار الاوزاري رقام )

لاادكتور / أحمااد محمااد عطااوة هوياادي ماان بتجميااد عضااوية األسااتاذ ا 2015

اللجناااة العلمياااة للساااات الشااارقية والساااالفية ولساااات الشااارق األقصاااي وأدابهاااا 

 لإلعارة ، مع إحالة سيادته للتحقيق في جامعته بعد عودته من اإلعارة.

 

( تقرير اللجنة المشكلة للنظر في أوضاع التعلايم المفتاوم بالجامعاات ، 53)

الااوزراء بشااأن مواجهااة اوثااار الساالبية  وكتااا  الساايد رئاايس مجلااس

 لنظام التعليم المفتوم وبعض المقترحات.

 :القرار 
 قرر المجلس ما يلي:

أوالً: الموافقااة علااي التقرياار المقاادم ماان الساايد األسااتاذ الاادكتور / أمااين الساايد 

أحماد لطفاي )رئايس جامعاة بناي ساويا ـ ورئايس اللجناة المشاكلة للنظار فاي 

وم بالجامعااات( وإحالتااه إلااي المجلااس األعلااى لشاا ون أوضاااع التعلاايم المفتاا

 التعليم والطال  لتشكيل لجنة لتفعيل التوصيات.

 

 .2016/  2015( بدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 60)

 :القرار 
بعاد  2016/  2015قرر المجلس الموافقة علي أن يبدأ العام الجامعي الجديد 

 ك مباشرة.االنتهاء من أجازة عيد األضحي المبار

 

 

 أمين المجلس األعلى للجامعات                      وزير التعليم العالي

 ورئيس المجلس األعلى للجامعات                                                  

 أ.د / أشرف محمود حاتم                   أ.د / السيد أحمد أحمد عبد الخالق
 

 

 


