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التعليم والطالب جبلسته 

 م  2015/  12/ 21املنعقدة فى 

 

 محتـويات العدد

               

   

 قرارات جملس شئون التعليم والطالب 
   2015/ 12/ 21جبلسته املنعقدة بتاريخ   

  اجلامعى للعام األول الدراسى الفصل إمتحانات بدء مبواعيد علمًا اجمللس أحيط1.

   : التاىل النحو على اجلامعة بكليات 2016 / 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جبلسته والطالب التعليم لشئون األعلى اجمللس بقرارات علمًا اجمللس أحيط .2

 :20/12/2015 فى املنعقدة

  

 باجلامعات القبول قواعد فى املختلفة بالفرق الطالب جلميع اإلستثناءات مجيع إلغاء  -

 .املصرية

 بالفرق الراسبون للطالب بالنسبة اجلامعات تنظيم قانون من (80) رقم املادة تعديل -

 من سنة ـ الداخل من سنتني) سنوات 3 هلم مدة أقصى تكون بأن النهائية

 .(اخلارج

 

 

 نهاية اإلمتحانات بدايه اإلمتحانات الكلية م

 20/1/2016 27/12/2015 كلية التربية 1

 24/1/2016 4/1/2016 كلية األداب 2

 21/1/2016 3/1/2016 كلية الزراعة 3

 24/1/2016 29/12/2015 كلية التجارة 4

 24/1/2016 28/12/2015 كلية الصيدلة 5

 20/1/2016 2/1/2016 كلية رياض االطفال 6

 26/1/2016 26/12/2016 كلية العلوم 7

 24/1/2016 3/1/2016 كلية التمريض 8

 20/1/2016 26/12/2015 كلية الطب البيطرى 9



 يتقدموا مل والذين العامة الثانوية طالب معاملة بشأن للجامعات األعلى للمجلس القانونى املستشار فتوى-

 طريق عن املصرية باجلامعات املقبولني الطالب معاملة نفس التخرج عام فى التنسيق مكاتب إىل

   .عذر بدون غياب العام هذا إعتبار مع باجلامعات أوراقهم يستكملوا ومل التنسيق مكاتب

 

 .املصرية باجلامعات الرياضى احلافز بشأن للجامعات األعلى اجمللس بقرار علما اجمللس أحيط .3

 الرتبية وزارة أن إىل اجمللس ورئيس والطالب التعليم لشئون اجلامعة رئيس نائب .د.أ السيد أشار -

 إلضافة بذلك التنسيق مكاتب وخماطبة الرياضى احلافز منح بها املنوطة اجلهة هى والتعليم

   .الكلى للمجموع طبقًا توزيعه ليتم الطالب جمموع على احلافز

 الطالب إجتياز حالة فى إال الرياضى احلافز إعطاء بعدم والتعليم الرتبية وزارة قرار اجمللس ناقش كما  -

 24 أقصى وحبد دولية إحتادات تنظمها والتى العربية أو اإلقليمية أو اإلفريقية أو الدولية البطوالت

   .درجة

  بتاريخ املنعقدة جبلسته للجامعات األعلى اجمللس قرار احلضور السادة مع سيادته إستعرض كما  -

 ـ:التاىل النحو على املصرية باجلامعات الرياضى احلافز منح بشأن 12/12/2015

 الشهادات من يعادهلا ما أو العامة الثانوية الدراسة إمتام إمتحان فى الناجحون املصريون الطالب مينح : أواًل

 مخس نظام) الفنية املدارس ودبلوم (سنوات ثالث نظام) الفنية املدارس ودبلومات واألجنبية العربية

 لإلحتاد التابعة احمللية البطوالت إحدى فى الثالث حتى األول من املراكز على احلاصلون (سنوات

 :اآلتية احلوافز على حيصلون (فقط اجلمهورية بطوالت) الرياضى

 بها اإللتحاق فى الطالب رغبة حال الرياضية الرتبية لكليات املطلوبة القدرات آداءإختبارات من اإلعفاء•

 .إجتيازه من فالبد الطبى الكشف عدا فيما

 .املصرية اجلامعات بكليات اجلديدة بالربامج الدراسية واملصروفات الرسوم من %50 من اإلعفاء•

 الربامج فى احلكومية واملعاهد باجلامعات املقررة الدراسية واملصروفات الرسوم من %50 من اإلعفاء•

 .العادية الدراسية

 .احلكومية باجلامعات اجلامعية املدن ومصروفات الرسوم من %25 من اإلعفاء•

 هذه على الطالب حصول يستمر أن على األخرى والدول اجلامعات مع الطالبى التبادل برامج فى األولوية•

 فى األوىل الثالث املراكز أحد على باحلصول الرياضى تفوقة إستمرار حالة فى التالية احلوافز

 .(فقط اجلمهورية مستوى على) الرياضى لإلحتاد التابعة احمللية البطوالت

 وفقًا للطالب الرياضى احلافز درجات بإضافة واملعاهد باجلامعات القبول تنسيق مكتب إبالغ :ثانيا

 .الشأن هذا من املقررة املواعيد فى الفنى والتعليم والتعليم الرتبية وزارة من الواردة للكشوف

 إمتحانات من إعتبارًا نشرة، تاريخ من التاىل اليوم فى به ويعمل الرمسية اجلريدة فى القرار هذا ينشر : ثالثًا

   .2016/2017 الدراسى للعام الثانوية

 

 

 

 

 


