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 السادة مع والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد استعرض1.

 ،  2015 / 2014 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل إمتحانال سري احلضور

 إعالن بضرورة الكليال عمداء السادة خماطبة على املوافقة اجمللس وقرر

 الدراسة بدء قبل 2015 / 2014 اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل نتائج

 روؤساء السادة على القرار هذا تعميم يتم أن على ، الثانى الدراسى بالفصل

   . بالكلية الكنرتوالل

 

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

   : على باملوافقة 2014 / 10 / 30 بتاريخ املنعقدة جبلست  للجامعال األعلى اجمللس

 املعلومال وتكنولوجيا DCC  الرقمى مواطن ) الشهادتني إعتماد-

   ( AITC واالتصال

   : على ينص والذى واملعلوماتية احلاسب علوم قطاع جلنة رأى-

 وكذلك الرقمية األمية حملو مالئمت  ومدى MICIT برنامج أن

 تدريبى  كربنامج مناسب االلكرتونى التدريب لنظام الفنى التقييم

 . احلاسب وإستخدام املعلومال تكنولوجيا ملهارال

 

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

 : يلى ما على باملوافقة 2014 / 10 / 30 بتاريخ املنعقده جبلست  اجمللس قرار

 متنح النقل لتكنولوجيا تكنولوجية معاهد إنشاء بدراسة يسمح  -

 النقل بتكنولوجيا املتعلقة املختلفة بفروعها البكالوريوس درجال



   . ( التطبيقى التكنولوجى املساعد ) ( سنة 2 + سنة2 ) مرحلتني على وذلك     

 . ( دكتوراه أو ماجستري أو بكالوريوس ) أكادميية درجال متنح كليال تضاف بأن يسمح ال-

  ال فى العمل طبيعة على املصرية اجلامعال خرجيى بتدريب تقوم أن لألكادميية ميكن-

 . النقل

 مكثف بشكل املصرية اجلامعال خلرجيى معني توجي  يتم أن النقل قطاع رغبة حالة فى-

 على برا ها وتطوير اإلعتبار فى ذلك ألخذ املصرية للجامعال املقرتحال تقديم يتم أن فيمكن

   . املصرية واجلامعال النقل قطاع بني مشرتك تعاون أساس

 

 

  املنعقده جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .4

 للجامعال األعلى اجمللس بقرار املقررة الدراسية املصروفال مقابل حتصيل على باملوافقة 2014 / 12 /28  بتاريخ

 فى والراغبني عليا مؤهالل على احلاصلني للطالب الدراسية باملصروفال اخلاص – 2010 / 7 / 31 بتاريخ الصادر

 للربامج املقررة الدراسية املصروفال إىل باإلضافة – تعليمية كفرصة أخرى أوىل جامعية درجة على احلصول

 . املصرية باجلامعال اجلديدة بالربامج اإللتحاق فى الراغبني للطالب املعتمدة الساعال بنظام اجلديدة

 

 

   للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .5

   : يلى ما على باملوافقة 2014 / 12 /28  بتاريخ املنعقده جبلست  اجمللس قرار بشأن

   الثالث األسبوع فى الطالبية االحتادال إنتخابال تبدأ ان على املوافقة-

 . 2015 / 2014 اجلامعى للعام الثانى الدراسى الفصل من          

 بإعداد والطالب التعليم لشئون القاهرة جامعة رئيس نائب – أبوستيت الدين عز / د.أ السيد تكليف-

 من إعتبارا تبدأ أن على 2015 / 2014 اجلامعى للعام الطالبية االحتادال النتخابال الزمنية اخلريطة

 . العام هلذا الثانى الدراسى الفصل بداية من الثالث األسبوع

 الطالبية االنتخابال فى واالجيابية الفعالة املشاركة على الطالب وتشجيع حتفيز على العمل-

   . اجلامعية احلياة إلثراء فعال طالب احتادال إىل للوصول وذلك معهم الدائم والتواصل

 



 جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .6

 إىل باإلضافة املوج  لإلنتساب الدراسية املصروفال مقابل حتصيل على باملوافقة 2014 / 12 /28  بتاريخ املنعقده

 أن على ، املوج  االنتساب بنظام اللغال بشعب امللتحقني للطالب اللغال لشعب املقررة الدراسية املصروفال

 الالزمة اإلجراءال كافة بإختاذ باجلامعة والطالب التعليم  ئون إدارة تقوم

 

 جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .7

 فرصة بتوفري هلم الرتخيص جيوز ممن العليا املعاهد طالب إدراج على باملوافقة 2014 / 12 /28  بتاريخ املنعقده

 تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من (88) املادة قررت  ما ضوء فى املصرية باجلامعال جديدة تعليمية

  / 7 / 31 بتاريخ جبلست  الصادر للجامعال االعلى اجمللس قرار  أنهم فى ويطبق . 1972 لسنة 49 رقم اجلامعال

   : يلى ما على ينص والذى 2010

 أو الليسانس على احلاصلني من املصرية باجلامعال للدارسة االلتحاق فى الراغبني الطالب قبول يتم

 املصرية للجامعال التابعة اجلامعية الكليال إحدى من العليا املؤهالل من غريها أو البكالوريوس

 ، الشرطة أكادميية أو العسكرية الكليال أو األزهر جامعة أو  اجلامعال تنظيم لقانون اخلاضعة

  النظرية للكليال سنويا جنيها آالف مخسة بواقع الدراسية املصروفال بسداد الطالب يقوم أن على

 باجلامعال جديدة تعليمية فرصة توفري نظري وذلك ، العملية للكليال سنويا جنيها آالف وثمانية

   . املصرية

 

 

 جبلست  اجمللس قرار بشأن للجامعال األعلى اجمللس عام أمني .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .8

  الشهادة على احلاصلني للطالب مستقلة مرنة نسبة ختصيص على باملوافقة 2014 / 12 /28  بتاريخ املنعقده

 تلك حتسب أن على ، احلكومية باجلامعال لإللتحاق املصرية النيل مدارس من الدولية املصرية الثانوية

 الكليال كافة فى املصرية العامة الثانوية محلة من سنويا قبوهلا املقرر األعداد أساس على النسبة

 املؤهلة للمواد طبقا ختصصاتها جبميع العاىل التعليم لوزارة التابعة واملعاهد احلكومية باجلامعال

   . األعلى الصحيح العدد كسر جرب مع املطلوبة والشروط



   الثقافية الشئون قطاع رئيس . د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط .9

   السودانية الثانوية الشهادة على احلاصلني الطالب قبول بشأن والبعثال

   إعتماد من التأكد بعد اإل ليبيا خارج من الليبية أو السودان خارج من

 . املصرية والتعليم الرتبية وزارة من  هاداتهم

 

 

 قبول قواعد بشأن والبعثال الثقافية الشئون قطاع رئيس .د.أ السيد خبطاب علما اجمللس أحيط  . 10

  اجلامعى للعام العليا والدراسال االوىل اجلامعية باملرحلة املصرية واملعاهد باجلامعال الوافدين الطالب

 لدى وتأكدل بالفعل نتائجهم ظهرل ممن املر حني الطالب لكافة السماح تتضمن والتى 2015 / 2014

 الدراسة فى باالنتظام بالوزارة والبعثال الثقافني الشئون قطاع مبوقع عليها اإلطالع خالل من اجلامعة

 إجراءال الطالب إستكمال بشرط 2015 / 2014 اجلامعى العام من األول الدراسى الفصل إمتحانال ودخول

 . ( األوراق بأصول تقدم  ) تر يح 

 

 

 ، اإلعاقة لشئون القومى باجمللس اطنني املو خدمة إدارة مدير / السيد خبطاب جاء ما اجمللس ناقش .11

 السوم من %50 نسبة ختفيض على 2014 / 12 / 31 فى املنعقدة جبلست  اجلامعة  لس موافقة واستعرض

 الفرق جبميع ( الليسانس – البكالوريوس ) فقط األوىل اجلامعية املرحلة طالب على املقررة واملصروفال

 اإلجتماعى التاهيل لشهادال واحلاملني الشروط عليهم تنطبق  ممن اإلعاقة ذوى األ خاص من الدراسية

 (60 ) رقم اجلامعة  لس قرار وفق وذلك ، احلالة من للتأكد الطبية اللجنة على عرضهم بعد وذلك

   . 2014 لسنة


