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للطالب سواء مصريني أو  مة لقبول الطالب باجلامعات املصريةظالقواعد والقوانني املن

  :وافدين 

 : يتم قبول الطالب بالجامعات المصرية بالطرق التالية 

 الترشيح عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وذلك بالنسبة للطالب المصريين. .1

 ة للوافدين وذلك بالنسبة للطالب غير المصريين )الوافدين(.الترشيح عن طريق االدارة العام .2

 التقدم مباشرة لاللتحاق بالجامعة. .3

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على االتي: 78تنص المادة ) 

س ان على كل طالب يرغب االلتحاق بالجامعة او متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس او البكالوريو )

 الكليات وال يجوز للطالب ان يقيد اسمه فى أكثر من كلية فى اى وقت(. بإحدىيقيد اسمه 

 : الطالب الحاصلين على الثانوية العامة 
 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على االتي: 78تنص المادة ) 

  فددى نهايددة كددل عددام جددامعى بنددا  علددى اقتددرا  مجددالس الجامعددات بعددد أ ددذ رأى يحدددد المجلددس ا علددى للجامعددات

مجالس الكليات الم تلفة عدد الطالب من أبنا  جمهورية مصدر العربيدة الدذين يقبلدون فدى كدل كليدة أو معهدد فدى 

 العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او على الشهادة المعادلة.

 راعدداة الشددروط الم هلددة للقبددول بكدل كليددة يحدددد المجلددس االعلددى للجامعدات عدددد الطددالب الددذين يقبلددون مددن ومد  م

غيددر أبنددا  جمهوريددة مصددر العربيددة ويصدددر بقبددولهم قددرار مددن وزيددر التعلدديم العددالى ه ويكددون تحددويلهم ونقددل قيدددهم 

% مدن عددد 10ولين فدى كدل كليدة علدى بقرار منهه وفى جميد  ا حدوال ال يجدوز أن يزيدد عددد المقبدولين أو المحد

 الطالب المقبولين من أبنا  جمهورية مصر العربية.

 الطالب بالكلية قبول قواعد
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 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على االتي:75تنص المادة ) 

 يشترط قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس : 

نوية العامة أو ما يعادلها ويكون القبول بترتيب درجات النجا  م  مراعاة أن يكون حاصالا على شهادة الدراسة الثا .1

 التوزي  الجغرافي وفقاا لما يقرره المجلس ا على للجامعات وبعد أ ذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات.

ا للقواعدد التدى أن يثبت الكشد  الطبدى  لدوه مدن ا مدراع المعديدة وصدالحيته لمتابعدة الدراسدة التدى يتقددم لهدا وفقد .2

 يضعها المجلس ا على للجامعات ومجالس الكليات.

أن يقدددم شددهادة تثبددت أندده حصددل علددى تددر يا باالنت ددام فددى الدراسددة مددن الجهددة التددى يعمددل بهددا  ذا كددان عددامالا   .3

 بالحكومة أو غيرها.

 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة . .4

 :الطالب الحاصلين على الشهادة المعادلة 
ول الطالب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصدرية عدن يكون قب .1

 طريق مكتب التنسيق الرئيسي.

يكون قبدول الطدالب الحاصدلين علدى الشدهادات الثانويدة ا جنبيدة المعادلدة بالجامعدات المصدرية عدن طريدق مكتدب  .2

 التنسيق الرئيسي.

جددرا ات تنسدديق قبددول الطددالب الوافدددين بالجامعددات والمعاهددد  .1 وافددق السدديد أ.دي وزيددر التعلدديم العددالى علددى قواعددد واق

يددتم تقددديم طلبددات االلتحدداق عبددر الموقدد  االلكترونددى لقطددا  الشددئون أن علددى  المصددرية بالمرحلددة الجامعيددة ا ولددى

 .www.moh-casm.edu.eg  الثقافية بالوزارة

 الطالب من أبنا  ا مهات المصريات أو المقيمين  قامة دائمة بالبالده عليهم توضيح ذلك عند تسجيل البيانات. .2

تم تنفيدذه بعد  هور النتيجة المبدئية )التى سيتا  االطال  عليهدا مدن  دالل الموقد ( ال يعتبدر الترشديح نهائيدا وال يد .3

 ال بعددد تقدددم الطالددب ب وراقدده الددى الجامعددة مباشددرة وتشددتمل علددى أصددل الشددهادة الدراسددية وأصددل جددواز السددفر هددذا 
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( صددور ش صدية ( حيددم تقددوم 6باإلضدافة الددى ) شدهادة المدديالد ي  طداب السددفارة لمدن تقدددم عدن طريقهددا ي عددد )

فددين بد وراق الطالدب كاملدة باإلضدافة  لدى حوالدة بريديدة أو الجامعة بموافداة اإلدارة العامدة لقبدول ومدنح الطدالب الوا

 شيك لحساب صندوق رعاية الطالب الوافدين وأنديتهم على النحو التالى :

 ( جنيه مصرى ن ير رسوم تقدم.150حوالة بقيمة ) 

 د بالنسبة  صدحاب المد هالت القديمدة : حوالدة ن يدر قددم الم هدل طبقادا لعددد سدنوات قددم الم هدل بحيدم يسدد

 ( جنيه مصري عن كل عام يسبق عام القبول.500الطالب )

 -نقل القيد–التحويل  – عادة قيد المستنفذين مرات الرسوب  –بالنسبة للطالب القدامى تقدم طلبات  عادة الترشيح  .4

 العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة. لإلدارة

ين للدراسددة بالجامعددات والمعاهددد المصددرية  ال مددن  ددالل وفددى كددل ا حددوال ال يجددوز قبددول أى مددن الطددالب الوافددد .5

الدوزارة حيدم يددتم القبدول النهددائى بعدد ات دداذ اإلجدرا ات الفنيدة مددن قبدل اإلدارة العامددة لقبدول ومددنح الطدالب الوافدددين 

 بالوزارة والجهات المعنية بهذا الش ن ه وذلك ضماناا الستيفا  المرشحين لشروط القبول.
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 وبيانها كاالتى: تحدد ضوابط الدراسةالتى  يم الجامعاتظمن الالئحة التنفيذية لقانون تنمواد بعض ال .1

تبدأ السنة الجامعية فى السبت الثالث من سبتمبر، وتستمر الدراسة ثالثين أسبوعًا، وتكوون  -( 62مادة ) 

 سبوعين وفقًا للموعد الذى يحدده مجلس الجامعة .عطلة نصف السنة لمدة أ

ولمجلووس الجامعووة مراعوواة للصووالأ العووام أن يقوورر بوودن الدراسووة أو انتهاناووا قبوول المواعيوود المووذكورة أو    

    بعداا.

قبول افتتواا الدراسوة ، وال يجووق القيود بعود ذلو   ال يقيد الطالب بالكلية بنان علوى طلوب يقدمو   ( :63مادة )

                    .من مجلس الكلية فى حدود القواعد التى يقرراا مجلس الجامعة بترخيص

بعود اسوتيفان أوراقو  وأدان الرسووم المقوررة  ويعود فوى الكليوة ملوف   –يتم قيد الطالوب بالكليوة  -( 64مادة )

 -لكل طالب يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالب ، وعلى األخص :

 إلجران القيد .األوراق المقدمة  -

 بيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها ) القيد واالمتحانات ونتائجها وتقديراتها ( . -

 بيان العقوبات التأديبية الموقعة علي  . -

 أوج  النشاط الرياضى واإلجتماعى والعسكرى للطالب . -

وجو  مون الجامعوة ويعد سجل خاص بكل طالوب يودون بو  بيوان موا تضومن  ملفو  فضواًل عون تواري  خر       

وسبب  وعمل  بعد التخرج ، ويكون اذا السجل من صورتين وتحفظ أحدااما فى الكلية واألخرى فى الجامعوة 

. 

 بالكلية نظـام الدراسـة
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تكون الدراسة على أساس نظام السونة الكاملوة ، ويجووق أن تكوون الدراسوة علوى أسواس نظوام  -(79مادة )

 اللوائأ الداخلية للكليات.  المراحل أو الفصلين الدراسيين أو أى نظام أخر طبقا ألحكام

 2005ينص مشورو  تطووير كليوات التربيوة النظوام الوداخلى )وفقوا لنظوام الفصولين الدراسويين( سوبتمبر  .2

 على ما يلى :

 ( أربوع 4الدراسة بكلية التربية نظريوة وعمليوة، ومودة الدراسوة للحصوول علوى الدرجوة الجامعيوة األولوى )

ظووام الفصوول الدراسووى، وينقسووم العووام الجووامعى  لووى فصوولين سوونوات جامعيووة. وتسووير الدراسووة وفقووا لن

 ، وينتهى كل فصل دراسى دراسة وامتحانا.راسييند

 .ويمكن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بكليات التربية 

 تنقسم الدراسة بكلية التربية الى مرحلتين:  

 وتشمل الفرقتين األولى والثانية ،المرحلة األولى

 ل الفرقتين الثالثة والرابعةوتشم المرحلة الثانية،

 فى جميع المقررات الدراسية. وال ينقل الطالب من المرحلة األولى  لى المرحلة الثانية  ال  ذا كان ناجحاً 

وينقل الطالوب مون الفرقوة األولوى  لوى الفرقوة الثانيوة، وكوذل  مون الفرقوة الثالثوة الوى الفرقوة الرابعوة،  ذا كوان 

فى مقررين على األكثور، علوى أن يو دى االمتحوان فيموا رسوب فيو   أو كان راسباً فى جميع المقررات،  ناجحاً 

 فى الفرقة التى نقل  ليها.


