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 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2015/ 11/ 16جبلسته املنعقدة بتاريخ   

 التأكيد مع األول الدراسى الفصل امتحانات بدء مبواعيد علمًا اجمللس أحيط1.

 من اإلنتهاء بضرورة والطالب التعليم لشئون الكليات وكالء السادة على

 . 2016 / 1 / 25 يوم قبل  2016 / 2015 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل إمتحانات

 

 السادة تكليف النائب سيادة رئاسة حتت  والطالب التعليم شئون جملس قرر2.

 موافاة بسرعة والطالب التعليم لشئون (الصيدلة ـ الرتبية) كليتى وكالء

 معتمدة بنسخة والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب.د.أ السيد

  / 2015 اجلامعى للعام األول الدراسى للفصل الدراسية اجلداول من وخمتومة

2016 . 

 

 التعليم شئون إدارة عام مدير /السيد موافاة بشأن مت ما فى علمًا اجمللس أحيط3.

 ـ التجارة ـ اآلداب) بكليات الرتاكمى والتقدير الطالب بنتائج والطالب

 كلية عميد.د.أ السيد إستعجال مع ،  اجلامعة إدارة من إلعتمادها (الزراعة

 بنتائج والطالب التعليم شئون إدارة عام مدير /السيد موافاة بسرعة التجارة

   .اجلامعة إدارة من إلعتمادها متهيدًا ملراجعتها الرتاكمى والتقدير الطالب

 

 تفعيل بشأن العاىل التعليم وزير.د.أ السيد طابخب علمًا اجمللس أحيط4.

 التخطيط ووزارة العلمى والبحث العاىل التعليم وزارة بني التعاون بروتوكول

  األمان لشبكات القومية القاعدة بناء فى اإلدارى واإلصالح واملتابعة

   .اإلجتماعى

 

 



 

 األعلى اجمللس قرار بشأن للجامعات األعلى اجمللس أمني.د.أ السيد طابخب علما اجمللس أحيط .5

 الثانوية الشهادات على احلاصلني الطالب قواعد واملتضمن  2014 / 6 / 7 بتاريخ جبلسته للجامعات

  / 2014 اجلامعى العام فى املصرية باجلامعات 2014 لتنسيق واملتقدمني 2014 عام املصرية العامة

 على احلاصلني املكفوفني املصريني الطالب قبول وشروط قواعد :عاشرًا البند واملتضمن2015

 باجلامعات العربية الدول من املعادلة العامة الثانوية والشهادات املصرية العامة الثانوية الشهادة

 : املصرية

 من %50) املصرية العامة الثانوية الشهادة فى الكلى اجملموع من األقل على %50 على احلصول -

 بالنسبة أنه اإلعتبار فى األخذ مع العربية، املعادلة الثانوية الشهادات فى اإلعتبارى اجملموع

 .(فقط املدرسة شهادة من اإلعتبارى اجملموع حيسب السعودية العامة الثانوية للشهادة

 (اإلجتماعية اخلدمة ـ احلقوق ـ األلسن ـ العلوم دار ـ اآلداب) كليات فى قبوهلم يكون -

 .كلية لكل املطلوبة املؤهلة املواد استيفاء بشرط املصرية باجلامعات

  

 كل تقوم أن على مباشرة، إقامتهم حمل نطاق فى تقع التى اجلامعة إىل الطالب هؤالء يتقدم -

 الطالب لفحص بها الطب بكلية التدريس هيئة أعضاء من ثالثية جلنة بتشكيل جامعة

 على منهم الشروط عليه تنطبق من وتوزيع شأنهم فى طبية تقارير وتقديم املكفوفني

 على اجلامعات طالب بعض من تقدم التى التظلمات تعرض أن على املعنية، الكليات

 املركزية اللجنة) الشأن هذا فى للجامعات األعلى اجمللس يشكلها التى املركزية اللجنة

 .(القاهرة جبامعة تكون

 

 العامة الثانوية الشهادة على احلاصلني املعاقني املصريني الطالب قبول وشروط قواعد :عشر ادىاحل البند و  

   : ةاملصري باجلامعات العربية الدول من املعادلة العامة الثانوية والشهادات املصرية

 

 فى اإلعتبارى اجملموع) املصرية العامة الثانوية الشهادة فى الكلى اجملموع من األقل على %50 على احلصول -

 .(العربية املعادلة الثانوية

  

 املؤهلة املواد استيفاء بشرط املصرية باجلامعات (احلقوق ـ اآلداب) كليات فى قبوهلم يكون -

 تدوين من متنعهم وال احلركة من متنعهم اإلعاقة تكون وأن كلية لكل املطلوبة

 .احملاضرات

 املطلوبة املؤهلة املواد استيفاء بشرط املصرية باجلامعات (التجارة) كليات فى قبوهلم يكون -

 .احملاضرات تدوين من متنعهم وال احلركة من متنعهم اإلعاقة تكون وأن

  

 

 

 



  

 جامعة كل تقوم أن على مباشرة، إقامتهم حمل نطاق فى تقع التى اجلامعة إىل الطالب هؤالء يتقدم -

 وتقديم املعاقني الطالب لفحص بها الطب بكلية التدريس هيئة أعضاء من ثالثية جلنة بتشكيل

 تعرض أن على املعنية، الكليات على منهم الشروط عليه تنطبق من وتوزيع شأنهم فى طبية تقارير

 األعلى اجمللس يشكلها التى املركزية اللجنة على اجلامعات طالب بعض من تقدم التى التظلمات

 .(القاهرة جبامعة تكون املركزية اللجنة) الشأن هذا فى للجامعات

  

 حادى ـ عاشرًا) البندين سريان على باملوافقة 2014 / 10 /14بتاريخ جبلسته للجامعات األعلى اجمللس قرار صدر

 املصريني الطالب قبول وشروط قواعد بشأن  2014 / 6 / 16 بتاريخ 1937 رقم الوزارى القرار من (عشر

 املعادلة العامة الثانوية والشهادات املصرية العامة الثانوية الشهادة على احلاصلني واملعاقني املكفوفني

 .األزهرية الثاموية الشهادة على احلاصلني املصريني الطالب على املصرية باجلامعات العربية الدول من

 

 

 


