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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 النور واألمل للمكفوفين وذلك لكونه غير 

 مبصر.

 –دار العلووو   –الخدمووة اتمتماعيووة  –داب ل ا –يتم قبول الطالب املكفوووفين ليليوواا ح الح ووو   -

موون الوودرماا وان  كووون  %50اتلسن( من الحاصلين على الثانويووة العامووة  اوورو الحصووول علووى 

  التوو املدرسووة 
 
ًووان الطالووب مبصوورا  خوورج ما ووا الطالووب موون موودارس النووور واألموول للمكفوووفين بو بذا 

ون الطبوووووا العوووووا  وت لووووود مووووون سووووويوموحووووودم لوووووه موووووا بصووووواب هووووو ا ا لصوووووار في بووووول لتوصوووووية مووووون ال 

 لال اهرة. الرئيس  مرامعة بورا  هؤتء الطالب قبل قبولهم عن طريق مكتب التنسيق 

بسوووووة لالحاصوووولين علووووى  األلهريووووةس: هوووول يقووووول قبووووول الطووووالب املكفوووووفين الحاصوووولين علووووى الثانويووووة 

 الثانوية العامة ؟

عررات  لررم لل ا  لررع االل سرر  قررراا اس قرر  14/10/1420ب رراا    جبل علووى سووريان البنوودين ح  املواف

 اوو ن قواعووود وشوووروو  16/6/2014لتووواري   1937رقووم  الوووولار  عاوور( مووون ال وورار  حووواد  –عاشوورا 

قبوووول الطوووالب املصوووريين املكفووووفين واملعووواقين الحاصووولين علوووى الاوووهادة الثانويوووة العاموووة املصووورية 

الطووووووالب املصووووووريين لووووووى ع يةوالاووووووهادة الثانويووووووة املعادلووووووة موووووون الوووووودول العر يووووووة لال امعوووووواا املصوووووور 

على ذلك يتم قبووول الطووالب املكفوووفين الحاصوولين   الحاصلين على الاهادة الثانوية اتلهرية و ناء  

علووى الثانويووة اتلهريووة لوونفا شووروو وامووراءاا قبووول الطووالب املكفوووفين الحاصوولين علووى الثانويووة 

 العامة.

ًوووول مامعووووة لالاووووكيل ل نووووة االايووووة موووون بع وووواء هي ووووة التوووود - ا ليليووووة الطووووب   ووووا لف وووو  ير   ووووو  

شووو   م و وليووون مووون  نطبوووق عليوووه الاوووروو موووا م  علوووى  فووو و  وووديم   وووارير طبيوووة  ناملكفووووفيالطوووالب 

ياوويلها ال لووا اتعلووى لي امعوواا  التوو اليليوواا املعنيووة و عوورل التعلموواا علووى الي نووة املر  يووة 

 فى ه ا الا ن ح  كون لقامعة ال اهرة(.
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 -:اقنيثانيا : قبول الطالب املع

موووون   منعووووهحكووووم قووووانون  نعوووويم ال امعوووواا هووووو الطالووووب الوووو   لووووه بعاقووووة  فوووو الطالووووب املعووووا  

تء الطووووووالب اتلت ووووووا  ؤ الحر ووووووة بو الكتالووووووة لمفووووووردن بت لمسوووووواعدة ال وووووورين وقوووووود ب ووووووا  ال ووووووانون لهوووووو 

علووووى  %50دار العلووووو (  اوووورو حصووووولهم علووووى  –التقووووارة  –الح ووووو   –لاليليوووواا النعريووووة ح الداب 

 الثانوية العامة وامتيال ل نة املناظرة الطبية لحاتت م. ف اتقل 

قررر   عرررات ا لرررم لل ا  لرررع االل يرررا  ررراب بك ررراب اس  اووو ن قواعووود الطوووالب  3/11/2015ب ررراا    11336ح

 الحاصلين على الاهاداا الثانوية العامة املصرية واملت دمين للتنسيق واملت من ما يلى:

طوووووالب املعووووواقين الحاصووووولين علوووووى الاوووووهادة ال قواعووووود وشوووووروو قبوووووول : عاووووور الحووووواد البنووووود 

والاووووووهاداا الثانويووووووة العامووووووة املعادلووووووة موووووون الوووووودول  الثانويووووووة العامووووووة املصوووووورية

 العر ية لال امعاا املصرية:

الاوووووهادة الثانويوووووة العاموووووة  فووووو علوووووى األقووووول مووووون ال موووووو  الكلوووووى  %50الحصوووووول علوووووى  -1

 .ية(الثانوية املعادلة العر  ف  اتعتبار  املصرية ح ال مو  

الح ووو  ( لال امعوواا املصوورية  اوورو اسوواليفاء  -  بالداًليوواا ح  فوو يكووون قبووولهم  -2

 الحر ة او  دوين الحاضراا .املواد املؤهلة ليل ًلية وان  كون ا عاقة  منعهم من 

ًليووووواا حالتقوووووارة ( لال امعووووواا املصووووورية  اووووورو اسووووواليفاء املوووووواد  فووووو يكوووووون قبوووووولهم  -3

 مووووونعهم مووووون الحر وووووة وت  مووووونعهم مووووون  ووووودوين  ةعاقووووو املؤهلوووووة املطلو وووووة وان  كوووووون ات 

 الحاضراا.

نطووا  م وول بقوواما م مباشوورة علووى بن  فوو   وون  التوو يت وود  هووؤتء الطووالب باووى ال امعووة  -4

ًوول مامعووة لالاووكيل ل نووة االايووة موون بع وواء هي ووة التوودريا ليليووة الطووب   ووا    ووو  

ق عليوووه بووو  نطشووو   م و وليووون مووون  فووو لف ووو  الطوووالب املعووواقين و  وووديم   وووارير طبيوووة 

  وووود  موووون  عوووو  طووووالب  التوووو مووووا م علووووى اليليوووواا املعنيووووة علووووى بن  عوووورل التعلموووواا الاووووروو 

 ه ا الا ن. ف يايلها ال لا اتعلى لي امعاا  الت ال امعاا على الي نة املر  ية 

 ح الي نة املر  ية  كون لقامعة ال اهرة (

 .يةما سبق ينطبق على الطالب الحاصلين على الثانوية اتلهر 
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 -ثالثا : قبول الطالب املفصولني:

 س : متا يفصل الطالب ؟ 

لنا بن نتعرف على عدد سنواا الب اء للطالب ليل   ينبغ ج: ملعرفة ا مالة على ذلك 

 -فرقة قبل ان يتم فصله تسالنفاذ فرص الرسوب امل ررة ليل فرقة:
 مالحعاا الفرص من الخارج  الفرص األصلية  الفرقة 

 يفصل  عد الرسوب  ت يومد  ( لا –ح مستقد  تاننس اد  وا عداألواى  

  ا   الت اليلياا  ف  الثانية حواتواى 

 ( بعداد فرقة 
 يفصل  عد الرسوب  فرصة من الخارج  ( لا –ح مستقد  سنتان

 يفصل  عد الرسوب  االم فرص من الخارج  ( لا –ح مستقد  سنتان الثالثة

 يفصل  عد الرسوب  االم فرص من الخارج  ( لا – حمستقد  سنتان الرا عة 

 يفصل  عد الرسوب  االم فرص من الخارج  ( لا – حمستقد  سنتان الخامسة 

 يفصل  عد الرسوب  االم فرص من الخارج  ( لا – حمستقد  سنتان السادسة 

 -وال   قرر: م2015ن  ( لس1474ائيع جملع الوزااب اق  ) واد إلينا قرااحيث انه  

 ح املادة األواى(
ظرري  1975( لسن  809(  ن الالئح  ال نفيذ   الصاداة بقراا ائيع اجلمهوا   اق  )80 بدل بنص املادة ) س م لقانون تن

 :ال ي م النص1972( لسن  49اجلا عات اق  )

يووة "ت يقووول الخوور ي  للطالووب بن يب ووة لالفرقووة ب نوور موون سوونتين ويقووول ل لووا اليل

 فووو مت وووان مووون الخوووارج الت ووود  باوووى ات  فووو ن سووونتي لفووورقهم االخووور ي  للطوووالب الووو ين ق وووو 

رسووووبوا فو ووووا وذلووووك فيمووووا عوووودا طووووالب الفرقووووة ا عداديووووة  التوووو امل وووورراا  فوووو السوووونة التاليووووة 

 .بعداد  ليا   ا فرقة  الت اليلياا   ف والفرقة اتواى 

الفرقوووة قبووول الا ائيوووة  علوووى موووا   ووود  الخووور ي  لطوووالب عوووالوةويقوووول ل لوووا اليليوووة 

 ووووود  باوووووى اتمت وووووان مووووون الخوووووارج و النسوووووبة باوووووى لفرصوووووتين بضوووووافتين للتوالفرقوووووة الا ائيوووووة 

 كووووون موووودة الدراسووووة   ووووا  مووووا سوووونواا علووووى اتقوووول يعاموووول طووووالب الفرقووووة  التوووو اليليوووواا 

 الفرقة قبل الا ائية.ليا   ا فرقة بعدادية معاملة طالب  الت الثانية لاليلياا 

مقلووووا اليليووووة فووووال  ي بلووووه قهوووور  لطالووووب عوووون د ووووول اتمت ووووان  عوووو ر وإذا  خلووووف ا

سب غيالة رسو ا ويعتبر الطالب املتغيب عن اتمت ان  غير عوو ر م بووول راسووبا لت وودير ي 

 ضعيف مدا"
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 على ما   د  ينبغى لنا بن نكون قد  عرفنا على من هو الطالب املفصول. لناء  

 انووه  22/11/2022نع وودة لتوواري  لقلسووته املحيووث قوورر ال لووا اتعلووى لي امعوواا 

مووراا الرسوووب موون ال امعوواا املصوورية الخاضووعة ل ووانون  ل الطووالب املسووالنف ينيتم قبووو 

  او اليليوووووواا العسووووووكرية او مامعووووووة األلهوووووور او 1972( لسوووووونة 49 نعوووووويم ال امعوووووواا رقووووووم ح

 العوووواا ال امعوووواا الخاصووووة املصوووورية واملعاهوووود العاليووووة الخاصووووة التا عووووة لووووولارة التعلوووويم 

الخدمووووووووة  –ح ووووووووو  ال –الداب  –لتقووووووووارة ًليوووووووواا غيووووووور منوووووووواظرة ح ا فوووووووو طوووووووالب منالسووووووووبين  

دار العلو  (  غ  النعوور عوون الاووهاداا الثانويووة الحاصوولين علو ووا ح اانويووة   –اتمتماعية  

 -الهرية ( وف ا للاروو وال والط التالية : –فنية  –معادلة  –عامة 

عوووا  يرغوووب اتلت وووا    وووا  التووو ة حصوووول الطالوووب علوووى الحووود اتدكوووة املطلووووب لليليووو  -1

 .لى الاهادة الثانويةحصوله ع

لفصووله و  وود  التوواا العووا   فوو يسمح للطالب لالت د   عادة قيدن لاليلياا املعنية  -2

فصوول الطالووب وعووا   ف ط  فاصوول لم ووا لووين عووا  نبقص ا عامان دراسيان متتاليي

 ية على بن يخرك ما لاد عن ذلك ل لا ًل مامعة .اتلت ا  لاليلية املعن

 له على شهادة التخرج.  حاتنالساب( حتا حصو يعل الطالب م يدا وفق نعا -3

بعووادة ال يوود( ات  ب  ت يستفيد الطالب املسالنف  مراا الرسوب موون هوو ا النعووا   ح -4

 مرة واحدة.

كووة لالنالسوواب س: مووا هووو موقووف الطووالب املفصووولين الوو ين لووم ي صوولوا علووى الحوود اتد

   بل املسالنف ين مراا الرسوب؟ الت املومه لليلياا 

ليصبح  م23/3/2013تعد ل قرااه السابق جبلس   املنعقدة ب اا    لع االللم لل ا عاتقرا اسج: 

 : التاا على الن و 

اف ة على قبول الطووالب املسووالنف ين مووراا الرسوووب موون ال امعوواا املصوور " ة او ياملو

بو مامعووووووة اتلهوووووور او ال امعوووووواا الخاصووووووة املصوووووورية او املعاهوووووود اليليوووووواا العسووووووكرية 

والوو ين لووم ي صوولوا علووى الحوود اتدكووة  العوواا يم التا عة لووولارة التعلوو العالية الخاصة  

  بووووووول املسوووووووالنف ين موووووووراا الرسووووووووب سوووووووواء عوووووووا   التووووووو لالنالسووووووواب املوموووووووه لليليووووووواا 

يم املفتوووو  ح املووودمظ اتسوووالنفاذ او عوووا  بعوووادة ال يووود لبووورامظ غيووور منووواظرة لنعوووا  التعلووو 
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علووووووى  لخمووووووا سوووووونوااشوووووورو موووووورور ا حاليووووووا( لال امعوووووواا املصوووووورية واسووووووت نا  م موووووون

م علووووووى الاووووووهادة الحاصوووووولين علو ووووووا ودون النعوووووور للمقمووووووو  الحاصوووووول عليووووووه حصوووووووله

الطالووووب فووووى شووووهادة الثانويووووة وف ووووا لل واعوووود املتبعووووة عنوووود قبووووول الطووووالب املفصووووولين 

 رية.تسالنفاذ مراا الرسوب لال امعاا املص

 -:يت د    ا الطالب املفصولين الت اتورا  املطلو ة 

 طلب االل حاق. -1

ترراا    اليتليها  ن الكلي   ًااس مااة الن اح  ؤشر -2 لررب و هررا الطا صررل  ن قرر ف ترراا    ال حا و

 .فصل  وسبب الفصل

 .شهادة سري وحسن سلوك -3

 .شهادة امليالد -4

 .صوا شخصي  6 -5

 ن الطالب  ن العا لني.كاساب اذا ن اقراا تفرغ للدااس  او  وافق   ه  العمل للم اال -6

 .فصل  اليتشهادة فصل  ن الكلي   -7




