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قبول الطالب
املكفوفني واملعاقني واملفصولني واملؤهالت العليا
اوال  :قبول الطالب املكفوفني-:

س :من هو الطالب الكفيف؟
ج :هو الطالب الحاصل على الثانوية العامة من مدارس النورواألمل للمكفوفين وذلك لكونه غير
مبصر.
 يتم قبول الطالب املكفوووفين ليليوواا ح الح ووو – الداب – الخدمووة اتمتماعيووة – دارالعلووو –اتلسن) من الحاصلين على الثانويووة العامووة اوورو الحصووول علووى  %50موون الوودرماا وان كووون
املدرسووة التو خوورج ما ووا الطالووب موون موودارس النووورواألموول للمكفوووفين بو بذا وًوان الطالووب مبصوورا
وحو وودم لو ووه مو ووا بصو وواب هو و ا ا لصو ووارفي بو وول لتوصو ووية مو وون ال ومسو وويون الطبو ووا العو ووا وت لو وود مو وون
مرامعة بورا هؤتء الطالب قبل قبولهم عن طريق مكتب التنسيق الرئيس لال اهرة.
س :ه وول يق ووولقب ووول الط ووالب املكف وووفين الحاص وولين عل ووى الثانوي ووة األلهري ووة بس وووة لالحاص وولين عل ووى
الثانوية العامة ؟
قررراا اس لررع االل لررم لل ا عررات جبل سر ب رراا  2014/10/14املواف قر علووى سووريان البنوودين ح
عاشوورا – ح وواد عاوور) م وون ال وورارال ووولار رقووم  1937لت وواري  2014/6/16ا و ن قواع وود وش ووروو
قب ووول الط ووالب املص ووريين املكف وووفين واملع وواقين الحاص وولين عل ووى الا ووهادة الثانوي ووة العام ووة املص وورية
والا و ووهادة الثانوي و ووة املعادل و ووة م و وون ال و وودول العر ي و ووة لال امع و وواا املص و وورية عل و ووى الط و ووالب املص و ووريين
الحاصلين على الاهادة الثانوية اتلهرية و ناء على ذلك يتم قبووول الطووالب املكفوووفين الحاصوولين
علووى الثانويووة اتلهريووة لوونفا شووروو وامووراءاا قبووول الطووالب املكفوووفين الحاصوولين علووى الثانويووة
العامة.
 ووو ً وول مامع ووة لالا ووكيل ل ن ووة االاي ووة م وون بع وواء هي ووة الت وودريا ليلي ووة الط ووب ووا لف و والط ووالب املكف وووفين و ووديم وواريرطبي ووة ف و ش و م و ولي وون م وون نطب ووق علي ووه الا ووروو م ووا م عل ووى
اليليوواا املعنيووة و عوورل التعلموواا علووى الي نووة املر يووة التو ياوويلها ال لووا اتعلووى لي امعوواا
فى ه ا الا ن ح كون لقامعة ال اهرة).
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ثانيا  :قبول الطالب املعاقني-:
الطال ووب املع ووا ف و حك ووم ق ووانون نع وويم ال امع وواا ه ووو الطال ووب ال و ل ووه بعاق ووة منع ووه م وون
الحر و ووة بو الكتال و ووة لمف و ووردن بت لمس و وواعدة ال و وورين وق و وود ب و ووا ال و ووانون له و وؤتء الط و ووالب اتلت و ووا
لاليلي وواا النعري ووة ح الداب – الح ووو – التق ووارة – دارالعل ووو ) ا وورو حص ووولهم عل ووى  %50عل ووى
اتقل ف الثانوية العامة وامتيالل نة املناظرة الطبية لحاتت م.
ح يررا رراب بك رراب اس لررع االل لررم لل ا عررات ا قر  11336ب رراا  2015/11/3ا و ن قواع وود الط ووالب
الحاصلين على الاهاداا الثانوية العامة املصرية واملت دمين للتنسيق واملت من ما يلى:

البنو وود الحو وواد عاو وور :قواعو وود وشو ووروو قبو ووول الطو ووالب املعو وواقين الحاصو وولين علو ووى الاو ووهادة
الثانوي و ووة العام و ووة املص و وورية والا و ووهاداا الثانوي و ووة العام و ووة املعادل و ووة م و وون ال و وودول
العر ية لال امعاا املصرية:
 -1الحصو ووول علو ووى  %50علو ووى األقو وول مو وون ال مو ووو الكلو ووى فو و الاو ووهادة الثانويو ووة العامو ووة
املصرية ح ال مو اتعتبار ف الثانوية املعادلة العر ية).
 -2يكووون قبووولهم ف و ًليوواا ح الداب  -الح ووو ) لال امعوواا املصوورية اوورو اسوواليفاء
املواد املؤهلة ليل ًلية وان كون ا عاقة منعهم من الحر ة او دوين الحاضراا .
 -3يكو ووون قبو ووولهم ف و و ًليو وواا حالتقو ووارة ) لال امعو وواا املصو وورية او وورو اسو وواليفاء املو ووواد
املؤهلو ووة املطلو و ووة وان كو ووون اتعاقو وة مو وونعهم مو وون الحر و ووة وت مو وونعهم مو وون و وودوين
الحاضراا.
 -4يت وود هووؤتء الطووالب باووى ال امعووة التو وون فو نطووا م وول بقوواما م مباشوورة علووى بن
ووو ًوول مامعووة لالاووكيل ل نووة االايووة موون بع وواء هي ووة التوودريا ليليووة الطووب ووا
لف و الط ووالب املع وواقين و ووديم وواريرطبي ووة ف و ش و م و ولي وون م وون نطب وق علي ووه
الا ووروو م ووا م عل ووى اليلي وواا املعني ووة عل ووى بن ع وورل التعلم وواا الت و وود م وون ع و ط ووالب
ال امعاا على الي نة املر ية الت يايلها ال لا اتعلى لي امعاا ف ه ا الا ن.

ح الي نة املر ية كون لقامعة ال اهرة )
ما سبق ينطبق على الطالب الحاصلين على الثانوية اتلهرية.
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ثالثا  :قبول الطالب املفصولني-:

س  :متا يفصل الطالب ؟
ج :ملعرفة ا مالة على ذلك ينبغ لنا بن نتعرف على عدد سنواا الب اء للطالب ليل
فرقة قبل ان يتم فصله تسالنفاذ فرص الرسوب امل ررة ليل فرقة-:
الفرقة
األواى وا عداد
الثانية حواتواى ف اليلياا الت ا
فرقة بعداد )
الثالثة
الرا عة
الخامسة
السادسة

الفرص األصلية
سنتان ح مستقد –لا )
سنتان ح مستقد –لا )
سنتان ح مستقد –لا
سنتان حمستقد –لا
سنتان حمستقد –لا
سنتان حمستقد –لا

)
)
)
)

الفرص من الخارج
ت يومد

مالحعاا
يفصل عد الرسوب

فرصة من الخارج
االم فرص من الخارج
االم فرص من الخارج
االم فرص من الخارج
االم فرص من الخارج

حيث انه واد إلينا قراا ائيع جملع الوزااب اق ( )1474لسن 2015م وال
ح املادة األواى)

يفصل عد الرسوب
يفصل
يفصل
يفصل
يفصل

عد الرسوب
عد الرسوب
عد الرسوب
عد الرسوب

قرر-:

س بدل بنص املادة ( )80ن الالئح ال نفيذ الصاداة بقراا ائيع اجلمهوا اق ( )809لسن 1975م لقانون تن ظرري
اجلا عات اق ( )49لسن 1972م النص ال ي:

"ت يقووولالخوور ي للطالووب بن يب ووة لالفرقووة ب نوورموون سوونتين ويقووولل لووا اليليووة
الخ وور ي للط ووالب ال و ين ق وووا لف وورقهم س وونتين ف و الت وود با ووى اتمت ووان م وون الخ ووارج ف و
الس وونة التالي ووة فو و امل وورراا التو و رس ووبوا فو ووا وذل ووك فيم ووا ع وودا ط ووالب الفرق ووة ا عدادي ووة
والفرقة اتواى ف اليلياا الت ليا ا فرقة بعداد .
ويق ووولل ل ووا اليلي ووة ع ووالوة عل ووى م ووا وود الخ وور ي لط ووالب الفرق ووة قب وول الا ائي ووة
والفرقو ووة الا ائيو ووة لفرصو ووتين بضو ووافتين للت و وود باو ووى اتمت و ووان مو وون الخو ووارج و النسو ووبة باو ووى
اليلي وواا الت و ك ووون م وودة الدراس ووة ووا م ووا س وونواا عل ووى اتق وول يعام وول ط ووالب الفرق ووة
الثانية لاليلياا الت ليا ا فرقة بعدادية معاملة طالب الفرقة قبل الا ائية.
وإذا خل ووف الطال ووب ع وون د ووول اتمت ووان عو و رقه وور ي بل ووه مقل ووا اليلي ووة ف ووال
ي سب غيالة رسو ا ويعتبرالطالب املتغيب عن اتمت ان غيرعو رم بووول راسووبا لت وودير
ضعيف مدا"
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لناء على ما د ينبغى لنا بن نكون قد عرفنا على من هو الطالب املفصول.

حيووث قووررال لووا اتعلووى لي امعوواا لقلسووته املنع وودة لتوواري  2022/11/22انووه
يتم قبووول الطووالب املسووالنف ين مووراا الرسوووب موون ال امعوواا املصوورية الخاضووعة ل ووانون
نع و وويم ال امع و وواا رق و ووم ح )49لس و وونة  1972او اليلي و وواا العس و ووكرية او مامع و ووة األله و ووراو
ال امع وواا الخاص ووة املص وورية واملعاه وود العالي ووة الخاص ووة التا ع ووة ل ووولارة التعل وويم الع وواا
ط و ووالب منالسو و ووبين فو و و ًليو و وواا غي و وورمنو و وواظرة ح التقو و ووارة – الداب – الح و و ووو – الخدمو و ووة
اتمتماعية – دارالعلو ) غ النعوورعوون الاووهاداا الثانويووة الحاصوولين علو ووا ح اانويووة
عامة – معادلة – فنية – الهرية ) وف ا للاروو وال والط التالية -:
 -1حص ووول الطال ووب عل ووى الح وود اتدك ووة املطل وووب لليلي وة الت و يرغ ووب اتلت ووا ووا ع ووا
حصوله على الاهادة الثانوية.
 -2يسمح للطالب لالت د عادة قيدن لاليلياا املعنية فو العووا التوواا لفصووله و وود
بقص ا عامان دراسيان متتاليين ف ط فاصوول لم ووا لووين عووا فصوول الطالووب وعووا
اتلت ا لاليلية املعنية على بن يخرك ما لاد عن ذلك ل لا ًل مامعة .
 -3يعل الطالب م يدا وفق نعا حاتنالساب) حتا حصوله على شهادة التخرج.
 -4ت يستفيد الطالب املسالنف مراا الرسوب موون هو ا النعووا حب بعووادة ال يوود) ات
مرة واحدة.
س :مووا هووو موقووف الطووالب املفصووولين ال و ين لووم ي صوولوا علووى الحوود اتدكووة لالنالسوواب
املومه لليلياا الت بل املسالنف ين مراا الرسوب؟
ج :قرا اسلع االللم لل ا عات تعد ل قرااه السابق جبلس املنعقدة ب اا 2013/3/23م ليصبح
على الن و التاا :
"املو اف ة على قبول الطووالب املسووالنف ين مووراا الرسوووب موون ال امعوواا املصوورية او
اليلي و وواا العس و ووكرية بو مامع و ووة اتله و ووراو ال امع و وواا الخاص و ووة املص و وورية او املعاه و وود
العالية الخاصة التا عة لووولارة التعلويم العوواا والو ين لووم ي صوولوا علووى الحوود اتدكووة
لالنالس و وواب املوم و ووه لليلي و وواا التو و و ب و وول املس و ووالنف ين مو و وراا الرس و وووب س و ووواء ع و ووا
اتس ووالنفاذ او ع ووا بع ووادة ال ي وود لب وورامظ غي وورمن وواظرة لنع ووا التعل ويم املفت ووو ح امل وودمظ
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حالي و ووا) لال امع و وواا املص و وورية واس و ووت نا م م و وون ش و وورو م و وورورالخم و ووا س و وونواا عل و ووى
حص و ووولهم عل و ووى الا و ووهادة الحاص و وولين علو و ووا ودون النع و وورللمقم و ووو الحاص و وول علي و ووه
الطال ووب ف ووى ش ووهادة الثانوي ووة وف ووا لل واع وود املتبع ووة عن وود قب ووول الط ووالب املفص ووولين
تسالنفاذ مراا الرسوب لال امعاا املصرية.
اتورا املطلو ة الت يت د ا الطالب املفصولين-:
 -1طلب االل حاق.
 -2اس مااة الن اح ؤشرًا ليها ن الكلي اليت ف صررل ن هررا الطا لررب و ترراا ال حا قر و ترراا
فصل وسبب الفصل.
 -3شهادة سري وحسن سلوك.
 -4شهادة امليالد.
 6 -5صوا شخصي .
 -6اقراا تفرغ للدااس او وافق ه العمل للم االن ساب اذا كان الطالب ن العا لني.
 -7شهادة فصل ن الكلي اليت فصل .

