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أحيط اجمللس علماً مع إستعجال السادة وكالء الكليات لشئون التعليم
والطالب مبوافاة السيد أ.د .نائب رئيس اجلامعة لشئون التعليم والطالب
بتشكيل جلان الطالب املتعثرين بالكليات .

 .2أحيط اجمللس علماً خبطاب السيد أ.د.وزير التعليم العاىل بشأن قرار السيد املهندس/
رئيس جملس الوزراء رقم ( )1474لسنة  2015والذى قرر والذى قرر فى مادته األوىل
اآلتى:ـ يستبدل بنص املادة ( )80من الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس
اجلمهورية رقم ( )809لسنة  2015لقانون تنظيم اجلامعات رقم ( )49لسنة 1972
النص التاىل :ال جيوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتني ،وجيوز جمللس
الكلية الرتخيص للطالب الذين قضوا بفرقهم سنتني فى التقدم إىل اإلمتحان
من اخلارج فى السنة التالية فى املقررات التى رسبوا فيها ،وذلك فيما عدا طالب
الفرقة اإلعدادية والفرقة األوىل فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
وجيوز جمللس الكلية عالوة على ما تقدم الرتخيص لطالب الفرقة قبل النهائية
والفرقة النهائية بفرصتني إضافيتني للتقدم إىل اإلمتحان من اخلارج وبالنسبة
إىل الكليات التى تكون مدة الدراسة بها مخس سنوات على األقل يعامل
طالب الفرقة الثانية بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية معاملة طالب
الفرقة قبل النهائية.
وإذا ختلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قهرى يقبله جملس الكلية فال حيسب
غيابه رسوباً ،ويعترب الطالب املتغيب عن اإلمتحان بعذر غري مقبول راسباً بتقدير
ضعيف جداً.

 .3أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات
بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة بتاريخ  2015 / 5 / 30بالتأكيد على
قراراته السابقة الصادرة بتاريخ  2015 / 4 / 30 ، 2014 / 10 / 14واملتضمنني مايلى :
 السماح للطالب العائدين من دولة اليمن واملقيدين جبامعات هذه الدولةبالتحويل للكليات املناظرة باجلامعات املصرية عن طريق اجلامعات مباشرة
ويشرتط موافقة اجلامعة.
 أن يكون الطالب احملول منقول فى كليته احملول منها اىل فرقة أعلى من الفرقة االعدادية أو الفرقةاألوىل بالكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
 بالنسبة للطالب املستجدين أو الذين مل جيتازوا الفرقة االعدادية أو الفرقة األوىل بالكليات التىليس بها فرقة إعدادية (سواء الذين مل يدخلوا االمتحانات أو الراسبني) يتم حتويلهم اىل اجلامعات
املصرية عن طريق مكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد فى ضوء الفقرة األوىل من املادة ()87
من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات بشرط استيفائهم احلد األدنى للكلية الراغبني فى
التحويل اليها سنة حصوهلم على الشهادة الثانوية مع إعفائهم من شروط اثبات القيد أثناء التحويل
نظراً للظروف التى متر بها البالد.
 .4أحيط اجمللس علما خطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة
 2015 / 5 / 30واملتضمن قبول الطالب من خمتلف اجلنسيات احلاصلني على الشهادة الثانوية الليبية من
مدرسة  17فرباير جبمهورية مصر العربية أسوة بالطالب الليبيني وقرر اجمللس املوافقة على مايلى :ـ
أ  -إعتماد الشهادة الثانوية الليبية من مدرسة  17فرباير الليبية بالقاهرة التى حصل عليها الطالب من
خمتلف اجلنسيات عام  2014أسوة بالطالب احلاصلني على هذه الشهادة من ذات املدرسة على أن
يتعني التنبيه مشدداً على هذه املدرسة بعدم قبول طالب جدد من حاملى اجلنسية الليبية وأن
يكون قد صدر ترخيص قانونى للمدرسة.
ب  -التأكيد على قرار اجمللس األعلى للجامعات السابق الصادر جبلسته بتاريخ  2015 / 2 / 28واخلاص
باملوافقة على مايلى:ـ
 قبول الطالب السودانيني اجلنسية واحلاصلني على الشهادة الثانوية السودانية التابعة لسفارةدولة السودان جبمهورية مصر العربية باجلامعات واملعاهد واملعاهد املصرية بنفس قواعد
قبول الشهادة الثانوية السودانية املمنوحة من دولة السودان.
 قبول الطالب الليبيني اجلنسية واحلاصلني على الشهادة الثانوية الليبية من مدرسة النجمالساطع جبمهورية مصر العربية باجلامعات واملعاهد املصرية بنفس قواعد قبول الشهادة
الثانوية الليبية املمنوحة من دولة ليبيا.

 .5أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة
بتاريخ  2015 / 5 / 30باملوافقة على ما يلى:ـ
 قبول الطالبتني األريرتيتني اجلنسية /دعاء ياسني حممد نور ،إميان ياسني حممد نور واحلاصلتنيعلى الشهادة الثانوية العامة السودانية من مدارس اجمللس األفريقى بالقاهرة ومساواتهم بالطالب
السودانيني والسوريني والليبيني احلاصلني على نفس الشهادة ومت قبوهلم باالدارة العامة للوافدين
بوزارة التعليم العاىل لإللتحاق باجلامعات املصرية.
 التمسك بقرارات اجمللس األعلى للجامعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن واخلاصة بعدم قبولالشهادة الثانوية إال من دولة السودان مباشرة لإللتحاق باجلامعات املصرية.

 .6أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن
إحاطة اجمللس جبلسته املنعقدة بتاريخ  2015 / 6 / 15بكتاب السيد.أ.د /وزير
التعليم العاىل املتضمن عمل الالزم حنو تنظيم اجلامعات املصرية بالتعاون
مع اجلامعة األثيوبية معسكرات صيفية للشباب وذلك بالتناوب بني القاهرة
وأديس أبابا.

 .7أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة
بتاريخ  2015 / 6 / 15باملوافقة على أن يكون القبول بكليات التمريض باجلامعات احلكومية املصرية على
أساس قواعد القبول اإلقليمى وذلك لطالب الشهادة الثانوية العامة املصرية والشهادات الفنية التى تقبل بهذه
الكليات ،وأن يكون أداء اختبارات القدرات هلذه الكليات داخل نطاق الكلية التى تقع مبحافظة معهد
أو مدرسة الطالب احلاصل على املؤهل الدراسى منها ،مع مراعاة توسيع النطاق االقليمى ذو الكثافة الطالبية
القليلة لبعض الكليات.
 .8أحيط اجمللس علما ب خطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن توصية جلنة قطاع
التمريض ووزارة الصحة ونقابة التمريض بالتأكيد على عدم قبول دفعات جديدة فى املدارس الثانوية
الفنية للتمريض سواء كانت ثالث سنوات أو مخس سنوات فى العام اجلامعى  2016 / 2015حيث مت وقف العمل
بها ،وفى حالة رغبة اجلامعة فى قبول محلة الشهادة اإلعدادية ميكن قبول هؤالء الطالب باملدارس الثانوية
ملساعدى اخلدمات الصحية ووفقاً لالئحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم ( )1158بتاريخ . 2011 / 5 / 30

 .9أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة
بتاريخ  2015 / 6 / 15بالتأكيد على قواعد تقليل االغرتاب املتبعة فى العام اجلامعى املاضى 2015 / 2014
واملتضمنة السماح للطالب بالتقدم للتحويل بني الكليات املناظرة وغري املناظرة باجلامعات احلكومية
املصرية لتقليل اإلغرتاب من خالل التنسيق اإللكرتونى بنسبة  %10فقط من األعداد املقررة للكلية املطلوب
التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بني الطالب الراغبني فى التحويل وذلك للشهادة الثانوية العامة أو الفنية أو
املعادلة (األجنبية أو العربية) ،على أن يكون التحويل ملرة واحدة فقط وينتهى عمل مكتب التنسيق
خبصوص التحويالت مع إعالن نتيجة التحويالت.
 .10أحيط اجمللس علما ب خطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى
للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته املنعقدة بتاريخ  15/6/2015باملوافقة
على إلغاء نظام القبول اإلقليمى بكليات (العالج الطبيعى ـ اآلثار ـ الرتبية الفنية
ـ الفنون اجلميلة ـ الفنون التطبيقية) والعودة للقبول فى هذه الكليات بنظام القبول
اجلغرافى.
 .11أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقدة بتاريخ  2015 / 6 / 15باملوافقة على فتح معامل احلاسبات بكليات كل جامعة خلدمة أبناء املنطقة
الكائنة بها هذه الكليات خالل مراحل التنسيق اإللكرتونى للشهادة الثانوية العامة املصرية والشهادات
الفنية والشهادات الثانوية املعادلة العربية واألجنبية ،وذلك تيسرياً على الطالب وأولياء أمورهم  ،مع التنبيه
على السادة وكالء الكليات لشئون التعليم والطالب بتجهيز املعامل بكلياتهم (العلوم ـ الطب البيطرى ـ
الرتبية ـ التجارة) خلدمة الطالب أثناء التنسيق.
 .12أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقدة بتاريخ  2015 / 6 / 15باملوافقة على أن يقوم مكتب التنسيق اإللكرتونى بإعطاء رقم سرى لكل
جامعة (للسادة مديرى عموم االدارة العامة لشئون التعليم والطالب باجلامعات املصرية) لسحب كشوف
أمساء وبيانات الطالب املرشحني لكليات ومعاهد اجلامعات املصرية من برنامج التنسيق اإللكرتونى مباشرة
عقب إعالن نتيجة التحويالت اإللكرتونية لكل مرحلة ،وذلك لكون السادة مديرى العموم هم املنوط بهم
التعامل مع إدارات شئون التعليم بكليات اجلامعة ولتوحيد جهة التعامل مع التنسيق اإللكرتونى.

 .13أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقدة بتاريخ  2015 / 6 / 15باملوافقة على تعديل جمموعات التوزيع اجلغرافى (أ،ب) عند إختيار وحتديد
الطالب لرغباتهم للرتشيح لكليات اجلامعات احلكومية املصرية ومعاهدها إعتباراً من العام اجلامعى / 2015
 2016وفق اجلدول اآلتى:ـ
م

المحافظة

1

البحيرة

محل عنوان مدرسة الطالب (االدارة التعليمية)

المجموعة
(أ)

المجموعة
( ب)

جميع المراكز التابعة للمحافظة ماعدا مراكز (إيتاى البارود ـ
كوم حماده ـ مديرية التحرير ـ وادى النطرون ـ بدر ـ رشبد ـ
ادكو)

جامعة دمنهور

جامعة
االسكندرية
جامعة كفر الشيخ
جامعة طنطا

مركز إيتاى البارود

جامعة دمنهور
جامعة طنطا

جامعة
االسكندرية
جامعة كفر الشيخ
جامعة المنوفية
جامعة مدينة
السادات

مراكز (كوم حماده ـ مديرية التحرير ـ وادى النطرون ـ بدر)

جامعة دمنهور
جامعة السادات

جمعة المنوفية
جامعة طنطا
جامعة
االسكندرية

مركزى رشيد وإدكو

جامعة دمنهور
جامعة
االسكندرية

جامعة طنطا
جامعة كفر الشيخ

 .14أحيط اجمللس علما خبطاب السيد أ.د.أمني عام اجمللس األعلى للجامعات بشأن قرار اجمللس جبلسته
املنعقدة بتاريخ  2015 / 6 / 15واملتضمن إجراءات إمتحانات القدرات بالكليات حيث قرر اجمللس مايلى:ـ
 .1بالنسبة للطالب احلاصلني على الشهادة الثانوية العامة املصرية :تكون مواعيد أداء امتحانات
القدرات واالختبارات الشخصية ـ للكليات التى يشرتط للقبول بها أداء هذه االختبارات ـ بعد
االنتهاء من امتحانات الثانوية العامة وقبل ظهور نتيجة الثانوية ،ويتم تنظيم ذلك ( استخراج
بطاقات القدرات ـ حتديد موعد االختبارات ـ حتديد مكن أداء الختبارات) عن طريق مكتب
تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد بالرتتيب مع الكليات املعنية وفقاً ملا ورد بدليل اختبارات
القدرات الصادر عن مكتب تنسيق القبول باجلامعات واملعاهد عام  2015وبشرط حداثة املؤهل.

 .2وبالنسبة للشهادات الفنية :يقوم مكتب التنسيق بتحديد أماكن استخراج بطاقات القدرات وحتديد
املواعيد واألماكن املخصصة ألداء اختبارات القدرات هلم بالرتتيب مع الكليات املعنية وبشرط حداثة
املؤهل وبنفس النظام املتبع مع طالب الثانوية العامة املصرية.
 .3وبالنسبة للشهادات الثانوية املعادلة (العربية واألجنبية) :يقوم مكتب التنسيق بتحديد أماكن استخراج
بطاقات القدرات وحتديد املواعيد واألماكن املخصصة ألداء اختبارات القدرات هلم بالرتتيب مع الكليات
املعنية وبشرط حداثة املؤهل.
 .4يلتزم الطالب بأداء هذه االختبارات جغرافياً أى أن جيرى الطالب االختبار فى الكلية التى تقع فى النطاق
اجلغرافى (أ).
 .5تلتزم الكليات املعنية بعقد امتحانات القدرات بإرسال نتيجة االمتحانات اىل برنامج التنسيق االلكرتونى
مباشرة لكافة الطالب املتقدمني (الناجح ـ الراسب) وتكون هذه النتائج على مسئولية الكلية ،وذلك
قبل بداية تقديم الطالب فى املرحلة األوىل وقبل بداية تقديم الطالب فى املرحلة الثانوية للتنسيق وال
يعتد بأى نتائج خرى ترد بعد هذه املواعيد ،وال يسمح للطالب الراسب فى هذه االمتحانات بأداء امتحانات
القدرات مرة أخرى سواء فى نفس الكلية أو فى كلية أخرى.
 .6يعتد بنتيجة امتحانات القدرات التى يؤديها الطالب فى كلية ما عند ترشيحه لكلية مناظرة هلا فى
منطقة أخرى حسب التوزيع اجلغرافة واالقليمى.

