ضوابط قبول الطالب المعاقين والمكفوفين للعام الجامعي 2018/2017
قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )447بتاريخ  2006/8/28بأن تقوم كل جامعة بتشكيل لجنة
ثالثية من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لفحص الطالب المعاقين وتقديم تقارير طبية في شأنهم
وذلك في ضوء القواعد التي سبق وأن قررها المجلس األعلى للجامعات المنظمة لقبول هذه الفئة من الطالب.

أوال :الطالب المعاقين:
 .1يتم قبول الطالب المعاقين إعاقة تمنعهم عن الحركة أو تدوين المحاضرات إال بمعاونة األخرين
بكليات (األداب -حقوق)
 .2يتم قبول الطالب المعاقين إعاقة تمنعهم عن الحركة إال بمعاونة األخرين وال تمنعهم من تدوين
المحاضرات بكليات (التجارة)
 .3الحصول على  %50على األقل من المجموع الكلى في (شهادة الثانوية العامة)
 .4يتم قبول الحاصلين على الثانوية العامة (سنة  )2017فقط للنطاق الجغرافي للجامعة من
الراغبين في التقدم لكليات الجامعة.

ثانيا :الطالب المكفوفين:
 .1الحصول على  %50على األقل من المجموع الكلى في (شهادة الثانوية العامة).
 .2يتم قبول الطالب المكفوفين (الخدمة االجتماعية – أدب – ألسن دار علوم -حقوق)

ثالثا :الطالب الثانوية المعادلة للمكفوفين والمعاقين:
يتم معاملة الطالب المصريين المكفوفين والمعاقين والحاصلين على شهادة الثانوية المعادلة من الدول العربية
نفس معاملة الطالب المصريين المكفوفين والمعاقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية عند
قبولهم بكليات الجامعات المصرية (كتاب المجلس األعلى للجامعات )2003/11/8
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رابعا :الطالب ذوي االحتياجات الخاصة الحاصلين على الثانوية العامة من
سنوات سابقة:
 عدم استثناء هؤالء الطالب من شرط حداثة المؤهل

خامسا :اللجنة المشكلة لفحص ذوي االحتياجات الخاصة:
 يتم تشكيل لجنة ثالثية من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لفحص الطالب المعاقين
وتقديم تقارير طبية فى شأنهم
 تعرض الطلبات التي تقدم من بعض طالب الجامعات على اللجنة المركزية التي يشكلها المجلس
العلى للجامعات في هذا الشأن (جامعة عين شمس)

سادسا :األوراق المطلوبة للتقديم:
 .1صورة من شهادة الثانوية العامة
 .2صورة البطاقة الشخصية
 .3صورة من شهادة الميالد
 .4عدد ( )2صورة شخصية

سابعا :مواعيد وأماكن تلقى الطلبات:
 .1يتم تلقى أوراق الطالب المكفوفين والمعاقين بأألدارة العامة لشئون العليم والطالب بجامعة
أسوان اعتبارا من يوم األحد  2017/8/20إلى الخميس  2017/9/21على أن يكون يوم
األحد الموافق  2017/9/24موعداً للكشف الطبي على الطالب بالمستشفى الجامعي في
حدود الساعة التاسعة صباحا.
 .2يتم اعتماد كشوف الطالب المقبولين من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة
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ملحوظة :يتم تطبيق أي م القرارات التي تصدر بعد ذلك من المجلس العلى
للجامعات
برجاء التكرم من سيادتكم بعرض األمر على مجلس الجامعة
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