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 تبدأ السنة الجامعية فى السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثالثين اسبوعا" وتكون عطلة
نصف السنة لمدة اسبوعين وفقا" للموعد الذى يحدده مجلس الجامعة ولمجلس الجامعة مراعاة
للصالح العام أن يقرر بدء الدراسة أو انتهائها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها .
 يتم قيد الطالب بالكلية – بعد استيفائه أوراقه وأداء الرسوم المقررة ويعد فى الكلية ملف لكل طالب
يحتوى على جميع األوراق المتعلقة بالطالب
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أوالً :يتم القبول للطالب الجدد بكليات الجامعة:
 عن طريق كشوف مكتب التنسيق التي ترد إلي كليات الجامعة ،فعلي الطالب الذي ُرشح إلحدي
كليات الجامعة مراجعة شئون طالب الكلية التي ُرشح لها ،والتأكد من ورود اسمه ضمن كشوف
المرشحين من مكتب التنسيق.

ثانيا :يقوم الطالب باستكمال اإلجراءات الالزمة لقيده بالكلية ،وتتمثل في:
ً
 -1اجراء الكشف الطبي :ويتم عن طريق اإلدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة بصحارى .يتم
إجراء الكشف الطبي للطالب بشعبة باالنتظام فقط فى الموعد المحدد لكل كلية.

 -2اجراء المقابلة الشخصية :وذلك للكليات التي تشترط إجرائها ،مثل كليات :التمريض والخدمة
االجتماعية والتربية .
 -3تقديم إفادة بالنجاح في اختبارات القدرات :للكليات التي تشترط اجراء اختبارات القدرات
ضمن شروط القبول بها ،مثل كليات :التربية النوعية والتربية الرياضية.
 -4ملء استمارة طلب االلتحاق  :عن طريق شئون طالب الكلية.
 -5سداد الرسوم الدراسية  :وذلك بايصال سداد من شئون الطالب بكليته ودفعه بخزينة الكلية،
مقيدا بالكلية إال بعد سداد الرسوم الدراسية
وال يعتبر الطالب ً
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رسوم فرق
نوع الدراسة

رسوم الفرقة الأولى بالجنيه

انتظام

النقل وباقون
أولى بالجنيه

رسوم الفرق

رسوم الطلاب من

النهائية بالجنيه

الخارج بالجنيه

3+13251.جنيها رسم مختبرات
عند أول قيد للعملية وأقسام النظرية
التى بها دراسة معملية

10251.

13851.

.0+28251.جنيها
عن كل مادة

انتساب موجه

.8251.

..251.

.8851.

.0 + .3251.
جنيها عن كل مادة

الدراسة باللغة الانجليزية
للتجارة انتظام
الدراسة باللغة الانجليزية
للتجارة انتساب موجه
الدراسة باللغة الانجليزية
للحقوق

الدراسة باللغة الانجليزية
للحقوق انتساب موجه

3+32.351.جنيها رسم مختبرات
عند أول قيد للعملية وأقسام النظرية
التى بها دراسة معملية

320255.

323355.

.0+308251.
جنيها عن كل مادة

3.2355.

332151.

339.51.

.0+333255.
جنيها عن كل مادة

3+338951.جنيها رسم مختبرات
عند أول قيد للعملية وأقسام النظرية
التى بها دراسة معملية

333555.

35.155.جنيها  3 +جنيهات رسم
مختبرات عند أول قيد للعملية
وأقسام النظرية التى بها دراسة
معملية

329851.

---------------

---------------

-------------------

-------------------

 -6تشعيب الطالب داخل الكلية :يتم بقرار من عميد الكلية ،ويكون بتوجه الطالب لشئون طالب الكلية
وملء بيانات استمارة رغبات األقسام بالكلية ،وانتظار ظهور النتيجة ،وما يتبع ذلك من تحويل بين األقسام
والشعب يكون عن طريق شئون طالب الكلية وبقرار من عميد الكلية.
 -7يجب على الطالب بعد استكمال أوراقه بملفه باالنتظام في الدراسة ومتابعة الدروس النظرية والعملية
بناء على طلب مجالس األقسام
أو قاعات البحث وفقا" ألحكام الالئحة الداخلية للكلية ولمجلس الكلية ً
المختصة أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية وفى هذه
الحالة يعتبر الطالب راسبا" فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فيها .
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أوال"  :الطالب ذوى االحتياجات الخاصة:
 -1يتم قبول الطالب المعاقين إعاقة تمنعهم عن الحركة أو تدوين المحاضرات إال بمعاونة اآلخرين بكلية
( اآلداب – الحقوق ) .
 -2يتم قبول الطالب المعاقين إعاقة تمنعهم عن الحركة إال بمعاونة اآلخرين وال تمنعهم من تدوين
المحاضرات بكليات ( التجارة ) .
 -3الحصول على  %55على األقل من المجموع الكلى فى ( شهادة الثانوية العامة ) .
 -4يتم قبول الطالب الحاصلين على الثانوية العامة (سنة  )2512فقط للنطاق الجغرافى للجامعة من
الراغبين فى التقدم لكليات الجامعة .

ثانيا"  :الطالب المكفوفين:
 -1الحصول على  %55على األقل من المجموع الكلى فى ( شهادة الثانوية العامة )
 -2يتم قبول الطالب المكفوفين بكليات (الخدمة االجتماعية – اآلداب – األلسن – دار العلوم  -الحقوق )
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ثالثاً" :

الطالب المصريين المكفوفين والمعاقين الحاصلين على الشهادة الثانوية المعادلة من الدول العربية

نفس معاملة الطالب المصريين المكفوفين والمعاقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية عند
قبولهم بكليات الجامعات المصرية .

رابعا"  :الطالب ذوى االحتياجات الخاصة الحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة:
عدم استثناء هؤالء الطالب من شرط حداثة المؤهل .

خامسا"  :اللجنة المشكلة لفحص ذوى االحتياجات الخاصة:
 يتم تشكيل لجنة ثالثية من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لفحص الطالب المعاقين وتقديمتقارير طبية فى شأنهم .
 تعرض الطلبات التى تقدم من بعض طالب الجامعات على اللجنة المركزية التى يشكلها المجلس األعلىللجامعات فى هذا الشأن ( بجامعة القاهرة ) .

سادسا"  :األوراق المطلوبة عند التقديم :

 -1صورة من شهادة الثانوية العامة

 -2صورة من شهادة الميالد

 -3صورة البطاقة الشخصية

 -4عدد ( )2صورة شخصية
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سابعا"  :مواعيد وأماكن تلقى الطلبات :
 -1يتم تلقى أوراق الطالب المكفوفين والمعاقين باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة بأسوان
اعتبارا" من يوم األحد  2512/2 / 26إلى الخميس 2512/9 /27على أن يكون يوم األحد الموافق
 2512/9 /35موعدا" للكشف الطبى على الطالب بالمستشفى الجامعى فى حدود الساعة التاسعة صباحا"5
 -2يتم اعتماد كشوف الطالب المقبولين من السيد األستاذ الدكتور  /رئيس الجامعة5
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أ -يتم قبول الطالب الراغبين في االلتحاق للدراسة بالجامعات المصرية بنظام االنتساب للكليات النظرية
والنظامي بالنسبة للكليات العملية من الحاصلين علي درجة البكالوريوس او الليسانس او غيرهما من
المؤهالت العليا والذين كانوا مقيدين في -:
 -2إحدي الكليات التابعة للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
 -1جامعة االزهر
 -3الكليات العسكرية
 -3اكاديمية الشرطة
 ب /يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية بواقع -:
 خمسة االف جنيها سنويا للكليات النظرية ثمانية االف جنيها سنويا للكليات العملية باإلضافة إلي المصروفات الدراسية المقررة للبرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة للطالب الراغبينفي االلتحاق بالبرامج الجديدة بالجامعات المصرية بقرار المجلس االعلي للجامعات في
1023/21/18وذلك نظير توفير فرصة تعليمية جديدة بالجامعات المصرية واذا سمحت اللوائح الداخلية
للكليات بذلك .
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 ايقاف القبول للطالب من حملة المؤهالت العليا من كافة الكليات والشعب من االلتحاق بكليات الطب
والصيدلة بالجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ( )39لسنة  2951اعتبارا من العام
الجامعي 1003/1003م وان يقتصر القبول بكليات الطب والصيدلة علي الطالب الحاصلين علي
الثانوية العامة فقط ومن خالل مكتب تنسيق القبول بالجامعات .
 الموافقة علي اعفاء ضباط القوات المسلحة المصدق لهم باالنتساب بالجامعات الحكومية من
المصروفات الدراسية لتصبح في حدود مبلغ  300جنيه في العام الدراسي الواحد .
(ج) األوراق المطلوبة عند التقديم -:
 -2شهادة المؤهل

 -1شهادة الميالد

 -3الموقف من التجنيد

 -3موافقة جهة العمل او اقرار معتمد ومختوم يفيد بانه ال يعمل
 -.صورة البطاقة الشخصية

 -2عدد  2صور شخصية

 -5طابع خدمة تعليمية فئة  1.جنيها من الجامعة

 -8مظروف بالستيك

(د) يتم تلقي االوراق من الطالب باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بمقر الجامعة بصحارى
اعتبارا" من يوم األحد الموافق  1028/8/21إلي يوم الخميس الموافق 1028/9/23
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 التربية العسكرية:
 علي الطالب الجدد والقدامي تأدية التربية العسكرية ،والتي تقدمها الجامعة من خالل دورات تعلن فيشئون طالب كل كلية.
 عدد الدورات المقدمة من إدارة التربية العسكرية بالجامعة للطالب أربع دورات أثناء الدراسة ،ودورة واحدةأثناء العطلة الصيفية ،مدة الدورة الواحدة أسبوعين.
 علي الطالب الراغبين في أداء التربية العسكرية تسجيل أسمائهم بإدارة شئون الطالب بالكلية  ،ثم التوجهإلدارة التربية العسكرية بالجامعة الستكمال اجراءات أدائه للدورة وتوقيتها.
 -ال تعطى للطالب شهادة التخرج إذ لم يؤد التربية العسكرية خالل سنواته الدراسية ،
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 إيقاف القيد
 يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خالل سنىالدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام فى الدراسة  ،وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس
الجامعة زيادة مدة وقف القيد5
 ال يجوز أن تقل مدة وقف القيد عن عام دراسي كامل ،فال يجوز للطالب إيقاف قيده عن فصل دراسيواحد ،كما ال يجوز أن تزيد المدة عن سنتين متتاليتين أو متفرقتين ،ويجوز مدهما بقرار من مجلس
الجامعة.
موضحا به سبب
 وعلي الطالب الذين يرغبون في إيقاف قيدهم التقدم بطلب باسم السيد عميد الكلية،ً
ومرفقا به كافة المستندات الرسمية الدالة علي صحة ما ادعي ،وال يعتد بأي أوراق أو مستندات
إيقاف القيد،
ً

صادرة عن جهات غير رسمية.
 من الحاالت التي يجوز إيقاف قيد الطالب بسببها مايلى :
سياسيا حتي
ياسيا :يجوز فتح وقف مدة وقف القيد بالنسبة للطالب المتحفظ عليهم
ً
 -1الطالب المتحفظ عليهم س ً
يتم االفراج عنهم.

 -2الطالب المرضي بأمراض نفسية وعصبية مزمنة :يجوز فتح مدة وقف القيد للطالب المرضي بأمراض نفسية
وعصبية مزمنة حتي يتم شفائهم علي أن يقدموا طلب وقف القيد في الموعد المحدد.
 -3التجنيد :يجوز وقف القيد للطالب المجندين حتي انتهاء مدة التجنيد.

 -4رعاية الطفل :ثالث مرات وقف القيد.
 -5رعاية الوالدين :ثالث مرات وقف القيد.
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 -6مرافقة الزوج الذي بعمل في الخارج.

 -7وقف القيد للسفر للعمل بالخارج.
مصحوبا بالمستندات .
 يقدم طلب إيقاف القيد في موعد غايته ( )31ديسمبر من كل عامً
 بالنسبة للطالب الممتحن من الخارج يعتبر مفصوًال من الكلية وال يجوز وقف قيده. يسدد الطالب مبلغ (155جنيه مصري ال غير) رسوم ايقاف قيد عن السنة الواحدة ،بعد المرة األولي.

األعذار المرضية

 علي الطالب الذين لديهم أعذار مرضية التقدم بطلب للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية ،يحال به إلياإلدارة الطبية بالجامعة ،وعلي الطالب متابعة اإلجراءات الالزمة الستكمال إجراءات العذر المرضي باإلدارة
العامة للشئون الطبية بالجامعة بصحارى.
 يمكن أن يكون عن مادة أو أكثر ،أوعن فصل دراسي كامل ،أوعن عام دراسي كامل. -يتم االحتفاظ بقرار اللجنة الطبية بقبول أو عدم قبول العذر فى ملف الطالب بشئون طالب كليته .
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االمتحانات التكميلية
 تؤدى االمتحانات التكميلية لكل من :
 -1الطالب الحاصلون على الشهادات األجنبية المعادلة للثانوية العامة المصرية فى مقررى اللغة العربية
والتربية الدينية 5فى مستوى الثانوية العامة.

 -2الطالب الحاصلون على الشهادات العربية المعادلة للثانوية العامة المصرية والمقيدون بكلية األلسن

بالجامعة الدارسين للغة اجنبية واحدة يؤدون امتحانا" تكميليا" فى اللغة األجنبية الثانية 5قبل النقل للفرقة

الثانية بشرط الحصول على  %75على األقل من النهاية العظمى لكل لغة على حدة
 -3الطالب المقيدون بكلية الحقوق بالجامعة الذين لم يدرسوا اللغة الفرنسية بالثانوية5
 اليمنح هؤالء الطالب الدرجة العلمية إال بعد اجتيازهم بنجاح هذه المقررات خالل سنوات الدراسة5
 تتولى األقسام المعنية بكلية اآلداب بأسوان توفير كتاب لكل مقرر تكميلى (فى مستوى الثانوية
العامة ) ووضع أسئلة االمتحانات وتصحيحها5
 تعقد االمتحانات التكميلية بكلية اآلداب على دورين :

األول فى يونيو والثانى فى نوفمبر من كل عام

.
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أوالً  -:في كل عام جامعي يتقدم إلينا الطالب الذين سبق ترشيحهم إلحدي كليات الجامعة عن طريق مكتب
التنسيق ولم يستكملوا إجراءات قيدهم بالكليات أو تقديم أوراقهم من الحاصلين علي الثانوية العامة او الدبلومات
أو المعاهد الفنية من العام السابق ويرغبون في إعادة ترشيحهم مرة أخري .
ثانياً  -:يتقدم أيضاً بعض الطالب من الحاصلين علي الثانوية العامة أو الدبلومات أو المعاهد الفنية من
العام السابق ولم يتقدموا بإبداء رغباتهم لمكتب التنسيق سنة حصولهم علي المؤهل
ثالثاً  -:قرر المجلس األعلي للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2514/15/14م الموافقة علي سريان
قراره الصادر بجلسته بتاريخ 2014/1/16م بشأن إحالة موضوع قبول الطالب الحاصلين علي الشهادة
الثانوية العامة المصرية والشهادات الفنية والذين يتخلفون عن التقدم لمكتب التنسيق عام حصولهم علي
الشهادة الثانوية إلي السادة رؤساء الجامعات للنظر في مدي إمكانية قبولهم عن طريق الجامعات مباشرة
–علي الطالب الحاصلين علي الشهادات الثانوية المعادلة العربية – األجنبية بشرط توافر أماكن خالية
واستيفاء الحد األدني المطلوب سنة حصول الطالب علي الثانوية المعادلة وفي ضوء الطاقة االستيعابية
لكل كلية) .
رابعاً  -:تتم اإلجراءات التالية:
يقوم الطالب المرشح إلحدى كليات الجامعة بالعام السابق ولم يستكمل إجراءات قيده بالكلية بتقديم طلب

للسيد االستاذ الدكتور /عميد الكلية بإعادة قيده فى العام الجامعى  2519/2512على أن تقوم إدارات
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شئون طالب كليات الجامعة بالتأكد من أن اسم الطالب مدرجا "بكشوف مكتب التنسيق الخاص بالكلية
بالعام الماضى
 يقوم الطالب الذين تخلفوا عن التقدم لمكتب التنسيق بالعام السابق الراغبين فى قبولهم بإحدى كلياتالجامعة بتقديم طلباتهم باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بشرط استيفائهم للحد األدنى والشروط

اإلضافية للقبول بالكلية .
 يقوم الطالب بكتابة اقرار يفيد عدم ترشحه ألي من الكليات او المعاهد األخري وأنه متحمل المسئوليةالقانونية اذا اثبت عكس ذلك ودون ادني مسئولية علي الجامعة .
 يقوم الطالب بتقديم اصل شهادة الثانوية وشهادة الميالد وصورة بطاقة الرقم الرقمى .يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافي أواالقليمي للكليات التى يكون القبول بها إقليميا ) لقبول هؤالء الفئة
من الطالب) .
يتم لصق طوابع خدمات تعليمية بقيمة "خمسة وعشرون جنيها "على الطلب المقدم من الطالب
تعرض جميع الطلبات على السيد االستاذ الدكتور /رئيس الجامعة لتفضل سيادته بالنظر نحو قبول هؤالء
الطالب فى ضوء قرار المجلس األعلى للجامعات فى هذا الشأن .
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 السماح للطالب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات الحكومية المصرية لتقليل
االغتراب من خالل التنسيق االلكترونى بنسبة  %15فقط من االعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل اليها
وحسب ترتيب الطالب بين الطالب الراغبين فى التحويل وذلك للشهادة الثانوية العامة او الفنية او المعادلة
( االجنبية او العربية ).

 أن يكون الطالب ناجحا" ومنقوال" إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها . أن يكون التحويل ونقل القيد مركزيا" على مستوى كل جامعة . أال تزيد نسبة المحولين عن  %25من عدد الطالب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وفقا" لقواعدعامة معلنة بكل كلية وفقا" إلمكانيات الكلية .
 أن تكون األولوية للتحويل وفقا" للتقدير الحاصل عليه الطالب . ال يجوز قبول طلبات لتحويل الطالب بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة . يحق للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلى أى جهة أخرى وفى أى وقتبناء على موافقة مجلس
يجوز تحويل الطالب المنقولون الى الفرق النهائية فى الحاالت الضرورية والطارئة ً

الكلية المحول اليها الطالب بعد دراسة كل حالة على حده .
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 ال يتم التحويل إلى كليات التربية للطالب الحاصلين على الثانوية العامة خارج المحافظة التي أدوا فيها
امتحان الثانوية العامة.

 زواج الطالبة في المحافظة المراد التحويل إليها وذلك بعد التحاقها بإحدى كليات التربية 5

 وفاة ولى اآلمر بعد التحاق الطالب بإحدى كليات التربية وانتقال حياة األسرة إلى داخل النطاق اإلقليمي
للجامعة .
 إحالة عائل األسرة إلى المعاش بعد التحاق الطالب بإحدى كليات التربية وانتقال حياة األسرة إلى داخل النطاق
اإلقليمي للجامعة5
 نقل ولى األمر بقرار من السلطة المختصة إلى داخل النطاق اإلقليمي للجامعة بعد التحاق الطالب بإحدى
كليات التربية .

 تقديم المستندات الدالة على ذلك على أن تكون هذه المستندات معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية

 -1صورة من عقد الزواج بالنسبة للطالبة .
 -2صورة من بطاقة ( الرقم القومي ) للزوج .
 -3قرار من السلطة المختصة بنقل ولى األمر .
 -4صورة من شهادة وفاة ولى األمر وما يثبت انتقال األسرة إلى النطاق اإلقليمي للجامعة .
 -5بيان حالة من الكلية المحول منها الطالب .

 -6إيصال ( كهرباء – أو مياه – أو تليفون ) باسم الزوج ( محل السكن ) .
 -7ما يثبت إحالة ولى األمر إلى المعاش .
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يتم تطبيق هذا القرار عل طالب كلية التربية النوعية وكلية التمريض والمعهد الفنى للتمريض وفى كل الحاالت
يتم عمل المقاصة الالزمة للمقررات عن طريق الكلية المحول اليها الطالب .

ملحوظـــة
يقيد الطالب بالفرقة المحول اليها وفقا لبيان حالته الوارد من الكلية المحول منها.
ي تم عمل المقاصة الالزمة لتحديد المق اررات التى يتحملها الطالب وكذلك المق اررات التى سيعفى منها فى الكلية
المحول اليها الطالب

اخطار الطالب رسميا بنتيجة المقاصة وتوقيعه على ماجاء فيها بالعلم وااللتزام بدراسة المق اررات المحملة عليه
واالمتحان فيها  ،والتى ستبقى دينا عليه وال ينقل للفرقة االعلى اال باستيفاء شرط النجاح الكامل او التخلف
بمادة او مادتين حسب قواعد النجاح المنصوص عليها بالالئحة الداخلية للكلية .

التوصية باعتبار رسوب الطالب المنقول لفرقة أعلى في مواد تكميلية ال تدخل وفقا" للالئحة الداخلية للكلية
ضمن الرسوب والنجاح ال تحول دون تقدم الطالب بطلب تحويل إلى كلية أخرى وان قبول أو رفض التحويل
يتوقف على استيفاء الطالب للضوابط التي اقرها المجلس األعلى للجامعات في هذا الشأن وكذلك الشروط
اإلضافية التي تضعها كل كلية وفقا" لظروفها 5

يتم نقل قيد الطالب من والى الكليات غير المتناظرة للحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة من غير
المستجدين بالشروط التالية :
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 أن يكون حاصال" على الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد نقل القيد إليها في سنة حصولهعلى الثانوية العامة .
 أن يكون نقل القيد بكلية ليس لها نظير في محافظته . موافقة مجلس الكليتين على نقل القيد . يكون نقل القيد من كلية إلى أخرى غير متناظرة داخل الجامعة أو من جامعة أخرى . تقديم بيان حالة من الكلية التي يرغب الطالب في نقل قيده منها . -استيفاء الشروط المؤهلة للقبول بالكلية .

ال يجوز تحويل ونقل قيد الطالب من كليات ومعاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات إال
إذا كان الطالب حاصال" على الحد األدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي
يرغب في تحويله أو نقل قيده إليها وعلى أن يتم التحويل مركزيا" عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات
والمعاهد العليا .

 األوراق المطلوبة عند التحويل أو نقل القيد :
 -1صورة من شهادة الثانوية العامة .

 -2أصل بيان الحالة من الكلية أو المعهد المحول فيه .
 -3صورة من شهادة الميالد .

 -4الحصول على خطاب من اإلدارة المركزية لشئون الطالب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول
بالجامعات والمعاهد .
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عدم نقل أى طالب بين الكليات غير المتناظرة من الحاصلين على شهادات معادلة إال عن طريق مكتب
التنسيق أما التحويل بين الكليات المتناظرة فيتم التحويل بينها بمعرفة الجامعات في حدود القواعد المنظمة
لذلك من المجلس األعلى للجامعات نظرا" لتحديد األماكن.

 األوراق المطلوبة عند التحويل للكليات غير المتناظرة :
 صورة من شهادة الثانوية المعادلة . أصل بيان الحالة من الكلية المنقول قيده منها . صورة من شهادة الميالد . الحصول على خطاب من اإلدارة المركزية لشئون الطالب بالجامعة موجه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعاتوالمعاهد .

يتم تحويل الطالب المقيد بالفرقة األولى ( باقيا" لإلعادة ) في االلتحاق بشعبة أخرى في ذات الكلية بعد إجراء
المقاصة الالزمة
 بشـرط :
 أن يقيد باقيا" لإلعادة في الشعبة المحول إليها . أال يزيد تقدير الطالب على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه . يرصد للطالب تقدير النجاح الذي يحصل عليه في المقرر الذي يؤدى االمتحان فيه ألول مرة . عدم الموافقة على تحويل الطالب المقيدين بفرق مختلفة اعلى من الفرقة االولى فى االلتحاق بشعبة اخرىفى ذات الكلية .
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الطالب المستجدين عدم الموافقة على السماح بتطبيق قواعد التحويل ونقل القيد على الطالب المرشحين من
حملة الشهادات الفنية ( المعاهد الفنية أو المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات أو الثانوية الفنية نظام

الثالث سنوات ) عند التحويل أو نقل القيد من كلياتهم إلى كلية أخرى تقبل هذه الفئة من الطالب

(ب) الطالب المنقولين لفرق أعلى :

الموافقة على تطبيق قواعد تحويل الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المنقولين لفرقة أعلى من

الفرقة األولى أو اإلعدادية بين كليات الجامعة والجامعات األخرى على طالب الشهادات الفنية أو المدارس الفنية

المتقدمة نظام الخمس سنوات أو الثانوية الفنية نظام الثالث سنوات عند التحويل من كلياتهم إلى كلية أخرى
تقبل هذه الفئة من الطالب 5

الموافقة على فتح باب التحويل بين شعب اللغات بكليات الجامعات المصرية بشرط موافقة مجلسي
الجامعتين .

(أ) بالنسبة للطالب المرشحين :

يتم التحويل للطالب المرشحين من كلية هندسة الطاقة الى كليات الهندسة ضمن حد أدنى القطاع نظ ار لقليل
االغتراب حيث ان هذه الكليات ضمن قطاع الهندسة .
(ب) بالنسبة لطالب الفرق األعلى :

25

دليل الطالب للعام الدراسي 1029-1028
 -1بالنسبة للتحويل من هذه الكلية الى كليات الهندسة فى سنوات ما بعد الفرقة االولى يطبق عليها ق اررات
المجلس االعلى

للجامعات باعتبارها كليات فريدة وفقا لقواعد التحويل غير المناظر وطبقا للحد االدنى للكلية

التى يرغب فى التحويل اليها سنة حصول الطالب على الشهادة الثانوية وعمل المقاصة الالزمة واستيفاء شروط
التحويل االخرى التى تضعها الكلية وتقرها الجامعات المطلوب التحويل اليها وذلك تطبيقا للمادة ( )26من
الالئحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم  49لسنة .1972
 -2يجوز تحويل طالب كلية هندسة الطاقة التى تصنف على انها غير متكررة (فريدة من نوعها ) ويسمح
بالقبول فيها دون النظر للتوزيع الجغرافى الى كليات الهندسة بالجامعات االخرى بعد السنة االعدادية فقط وفقا
لقواعد التحويل المناظر وطبقا للحد االدنى لقطاع كليات الهندسة وعمل المقاصة الالزمة واستفياء شروط
التحويل االخرى التى تضعها الكلية وتقرها الجامعات المطلوب التحويل اليها .

في ضوء الفقرة الثالثة من المادة ( )25من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972
التي تنص على :
أنه إذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه رسوبا"
وفى ظل هذه المادة يمكن قبول تحويل الطالب الباقين بعذر مقبول أو الموقوف قيدهم حيث يتم معاملتهم
معاملة الطالب المستجدين بالفرقة .
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يتم قبول الطالب المستنفذين مرات الرسوب من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49
لسنة  1972او الكليات العسكرية او جامعة االزهر او الجامعات الخاصة المصرية و المعاهد العالية الخاصة
التابعة لوزارة التعليم العالى كطالب منتسبين فى كليات غير متناظرة (التجارة – االداب -الحقوق -الخدمة
االجتماعية – دارالعلوم ) بغض النظر عن الشهادات الثانوية الحاصلين عليها ( ثانوية عامة – ثانوية معادلة
– ثانوية فنية – ثانوية ازهرية ) .

 وفقا للشروط والضوابط التالية:
( )1حصول الطالب على الحد االدنى المطلوب للكلية التى يرغب فى االلتحاق بها سواء عام حصوله على
الشهادة الثانوية او عام اعادة القيد ايهما افيد للطالب .
( ) 2يسمح للطالب بالتقدم العادة قيده بالكليات المعنية فى العام التالى لفصله وبحد اقصى عامين دراسين
متتاليين فقط كفاصل زمنى بين عام فصل الطالب وعام االلتحاق بالكلية المعنية على ان يترك مازاد على ذلك
لمجلس كل جامعة .
( )3يظل الطالب مقيدا وفق نظام (االنتساب) حتى حصوله على شهادة البكالوريوس او الليسانس .
( )4ال يستفيد الطالب المستنفذ مرات الرسوب من هذا النظام (اى اعادة القيد ) اال مرة واحدة.
يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافى على الطالب المفصولون الستنفاذ عدد مرات الرسوب المتفدمين لاللتحاق باحدى
كليات االنتساب الموجه بالجامعة .
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مالحظات هامة
 -1على الكليات أعطاء الطالب المرشحين الذين يرغبون في التحويل ( إفادة ) إلى من يهمه األمر تفيد بأن
الطالب وردت أسمائهم ضمن كشوف الطالب المرشحين للكلية ويدون فيها الحد األدنى والشعبة والسنة وتعتمد
اإلفادة من الكلية 5
 -2ضرورة استخراج بيان الحالة الدراسية للطالب الراغبين في التحويل ونقل قيدهم من الكلية إلى كليات أخرى
دون التقيد بأي شروط ودون تأخير وذلك تطبيقا" لقرار المجلس األعلى للجامعات الصادر في هذا الشأن على
أن ينص فيه أنه ال يعنى موافقة على التحويل 5
 -3الطالبات المرشحات إلى كلية البنات جامعة عين شمس ويرغبون في التحويل إلى كليات اآلداب والعلوم
والتربية فإنه يتم التحويل في ضوء أراء لجان القطاعات كما يلي :
 أن كلية البنات ( آداب ) تناظر كليات اآلداب بالجامعات المصرية .
 أن كلية البنات ( علوم ) تناظر كليات العلوم بالجامعات المصرية .
 أن كلية البنات ( التربية ) تناظر كليات التربية بالجامعات المصرية .
 -4تحويل طالب الحاالت المرضية بعد نهاية الفصل الدراسي األول في حالة رغبة الطالب في ذلك وإيقاف
قيدهم بالكليات الجامعية الملتحقين بها على أن يبدأ تسجيلهم في بداية العام الدراسي الجديد بالكليات المراد
التحويل إليها وأن تعرض كل حالة من هذه الحاالت على المجلس األعلى للجامعات .
 -5يتم قبول الطالب الحاصلين على الشهادات الفنية الصناعية نظام الثالث سنوات بكليات الهندسة بالجامعات
المصرية بعد أداء امتحان المسابقة الموحد بنجاح والذي يعقد بكلية الهندسة جامعة القاهرة إلى مختلف كليات
الهندسة بعد اعتماد النتيجة من أمين عام المجلس األعلى للجامعات دون النظر إلى حصول الطالب على الحد
األدنى أو وجود طابع تنسيق الكلية .
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 -6يتم معاملة الطالب الحاصلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة ومقيدين بإحدى الكليات أو المعاهد
ويرغبون في نقل قيدهم إلى كلية أو معهد انشىء بعد حصول الطالب على الثانوية العامة وليس له حد أدنى
سنة حصول الطالب على الثانوية على أساس الحد األدنى الذي قبل إلحدى كليات القطاع للكلية المراد التحويل
أو نقل القيد إليها أو في السنة األولى إلنشاء الكلية أو المعهد أيهما أفضل للطالب أما بالنسبة للشهادات
المعادلة للثانوية العامة المصرية والحاصلين عليها في سنوات سابقة فال يحق لهم التحويل أو نقل القيد في
كليات أنشئت بعد حصولهم على الثانوية المعادلة حيث إن هذه الفئة من الطالب تحدد لهم نسبة لكل سنة
للقبول في كل كلية .
 -5موقف الرسوم المحصلة من الطالب قبل التحويل من الكليات المحول منها :

(أ) تصبح الرسوم اإلضافية من حق الكلية المحول إليها الطالب إذا كان التحويل حتى أول ديسمبر وبعد هذا
التاريخ يعتبر من حق الكلية المحول منها
(ب) يجوز تسوية الرسوم التي سددها الطالب في إحدى الكليات لحساب أية كلية أخرى يكون الطالب نقل إليها
لو كانت من غير نوع الكلية األولى 5
(ج) يعتبر تاريخ وصول إخطار الكلية المحول إليها إلى الكلية المحول منها بالموافقة على التحويل هو تاريخ
التحويل .
 -8بيانات الحالة الصادرة من الكليات المقيد بها الطالب والواردة إليها تتكون من البيانات التالية :

(أ) نموذج بيان حالة خاص بالتحويل الى الكليات المتناظرة يحتوى على البيانات التالية :
اسم الطالب -تاريخ الميالد -محل الميالد -الجنسية – المواد الدراسية التى درسها الطالب بالكلية – تقديره فى
كل مادة ودرجته الحاصل عليها والنهاية العظمى لها – المجموع الكلى الحاصل عليه بالفرقة والنهاية العظمى
– القسم او الشعبة –مؤهل االلتحاق بالكلية وعام الحصول عليه – المنطقة التعليمية – المحافظة الحاصل
منها على مؤهل االلتحاق .
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(ب) نموذج بيان حالة خاص بالتحويل الى الكليات غير المتناظرة يحتوى على البيانات التالية :
اسم الطالب -تاريخ الميالد -محل الميالد -الجنسية –المدرسة الحاصل منها على مؤهل االلتحاق والمنطقة
التعليمية التابعة له والمحافظة – الشعبة – عام الحصول عليه – المجموع الكلى للطالب بالمستوى – النتيجة
النهائية للفرقة المقيد بها .
 -التحويل من الكليات المتناظرة يتم تطبيق قواعد التوزيع الجغرافى عليهم .

 -1يبدأ تلقى طلبات التحويل ونقل القيد للطالب القدامى من الكليات المتناظرة وغير المتناظرة اعتبارا"

من

األحد الموافق 2512/2/ 5م إلى يوم الخميس الموافق 2512/9/6م 5
 -2اليجوز قبول طلبات التحويل بين الكليات المتناظرة وغير المتناظرة بعد شهر من بدء الدراسة طبقا" لقرار
المجلس األعلى للجامعات في هذا الشأن 5

إنشاء مكتب تحويالت مركزي باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالجامعة لتلقى طلبات التحويل ونقل القيد
إلى كليات الجامعة ومراجعتها واعتمادها من السيد أ .د  /رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية المحول اليها
الطالب للكليات التى لها مجلساً للكلية
او موافقة السيد أ.د  /رئيس الجامعة نيابة عن مجلس الكلية للكليات التي ليس لها مجلساً للكلية .
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الطب البشرى
ومقرها كركر
بجوار رمز
الصداقة

الطب
البيطرى
ومقرها
كركر
رمز الصداقة

التمريض
ومقرها كركر •
رمز الصداقة •
ويتبعها المعهد •
الفنى التمريض
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اآلداب ومقرها صحارى
انتظام وانتساب موجه
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
اللغة الفرنسية

علم النفس

التاريخ
الجغرافيا
اإلعالم
وثائق ومكتبات

العلوم ومقرها
صحارى
العلوم البيولوجية
العلوم الطبيعية
العلوم الجيولوجية
العلوم البيئية

األلسن ومقرها مدينة
أسوان الجديدة
اللغة الروسبية
اللغة األسبانية
اللغة الفرنسية

اللغة الكورية
اللغة البرتغالية
اللغة اليابانية
اللغة الصينية
اللغة االنجليزية
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المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية
التدريب الرياضي وعلوم الحركة
اإلدارة الرياضية والترويح
علوم الصحة الرياضية
علم النفس واالجتماع الرياضي
مسابقات الميدان والمضمار
تمرينات والجمباز والتعبير الحركي
األلعاب الجماعية والعاب المضرب
المنازالت والرياضات المائية
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القسم الخامس
اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
واإلدارات التابعة لها والسادة المسئولون بها:
)شئون الطالب المركزية)
إدارة التسجيل وشئون الدراسة واالمتحانات
مدير عام اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب:
أ  /هبة عيد جاد

إدارة شئون الخريجين وتحرير الشهادات
قائم بعمل مدير اإلدارة  :أ  /محمد حامد عبدالراضى

إدارة شئون الطالب الوافدين
قائم بعمل مدير اإلدارة  :أ  /أبوبكر محمد زكى

والله ولى التوفيق
إعداد مدير عام االدارة
أ /هبة عيد
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اإلدارة الطبيــة
مع بداية العام الجامعى األول
للطالب
 يتم إحضار إستمارة كشف طبى من شئون طالب الكلية المرشح لها ويتم وضع طوابع طبية
بقيمة  81جنيها ً وعشرة جنيه طوابع تعليمية .
 ويتم الكشف على الطالب وإثبات اى عالج ألمراض مزمنة لكى يتم صرفها للطالب أثناء
فترة دراسته واثبات إى إعاقة ظاهرة .

 يتم عمل تحليل فيرس ( سي ) وفى حالة ان الطالب إيجابى يتم عمل تحاليل أخرى على نفقة
الجامعة ثم عمل خريطة عالج للطالب على نفقة الجامعة .
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الطالب ذوى اإلحتياجات
الخاصة

 يتم عمل فحص لهم لتسكنهم على الكليات النظرية طبقا ً لحجم اإلعاقة دون النظر للمجموع
فى الثانوية العامة وذلك بنا ًء على طلب مقدم من ولى أمر الطالب إلى األستاذ الدكتور نائب
رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب ويكتفى بطلب مقدم فقط بالنسبة لطالب ( مدرسة
النور واألمل ) .
 بالنسبة للطالب الذين يحتاجون الى العالج الشهرى يتم عرض الطالب على اللجنة
الثالثية لتحديد العالج وكميته .

 يتم اخذ خطاب موجه من االدارة الطبية الى المستشفى الجامعى لصرف العالج وفى
حالة عدم توفير العالج يتم الشراء بمعرفة الطالب وإحضار الفواتير .
 ويتم صرف  %05من قيمة الفواتير بعد إثبات عدم توفيرها بختم المستشفى وذلك بنا ًء
على قرار مجلس الجامعة .
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العمليات الجراحية

 يتم تحويل الطالب الى مستشفى أسوان الجامعى وفى حالة عدم وجود إمكانيات بالمستشفى يتم
تحويل الطالب الى أى مستشفى جامعى أخرى بعد موافقة رئيس الجامعة .
 بالنسبة للحاالت التجملية تتم على نفقة الطالب عدا حاالت البهاق .

األعذار المرضيـــة

 يتم تقديم العذر المرضى قبل االمتحانات واثناء االمتحانات حتى نهايته حتى اخر يوم فى
االمتحانات ويتم تقديم الطلب الى عميد الكلية ودفع الرسوم المقررة طبقا ً لألئحة ويعرض بعد
ذلك على اإلدارة الطبية .
 فى حالة مرض الطالب أثناء االمتحانات وعدم قدرته على إستكمال االمتحانات يتم استدعاء
الطبيب لإلدارة وكتابة تقرير ويحدد حالة الطالب وبعد توقيع رئيس اللجنة ويعتبر عذر مقبول
خالل العشرون دقيقة اآلولى من االمتحان .
 وفى حالة إستنفاذ وقت لتقديم العذر المرضى يتم كتابة التماس لرئيس الجامعة فقط وفى حالة
قبول التماس يتم أخذ اإلجرات الالزمة للنظر فى العذر .
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األجازات المرضية

 يتم إعتماد األجازات المرضية من اإلدارة الطبية وفى حالة الشك فى المستندات يتم
عرض الطالب على اللجنة الثالثية .

ملحوظة
فى حالة استنفاذ إلجارات المرضية اكثر من ثالثون يوما ً فى الكليات العملية يعتبر عذر
مرضى مقبول وال يحق له اداء اآلمتحان .

 بالنسبة لكلية التربية الرياضية
يتم إعتماد اإلجازات عن طريق اإلدارة الطبية ومن الممكن إستتثناء الطالب من التدريب
العملى وحضور النظرى للمشاهدة .

والله ولى التوفيق
مدير عام االدارة
د /محمد صبحى عمر
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اإلدارة العامة لرعاية
الشباب المركزية
تلعب اإلدارة العامة لرعاية الشباب دورا بارزا في بناء شخصية الطالب الجامعي بناءا
متكامال وذلك من خالل ممارسته ألوجه األنشطة الطالبية التي تسهم في إشباع ميوله
ورغباته من خالل العديد من األنشطة وإتاحة الفرصة أمامهم الكتساب خبرات ومهارات
جديدة ورفع المستوى البدني والفكري والوجداني  ،وذلك من خالل األنشطة التالية :
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النشاط االجتماعي
والرحالت

 مسابقة الطالب والطالبة المثالية . دوري الشطرنج طلبه وطالبات . التكافل االجتماعي . رحالت مختلفة . دورات عن االسعافات االولية . مسابقة البحوث االجتماعية . -ندوات تثقيفية موضوعات مختلفة ( االدمان ومخاطرة – السوشيال ميديا )
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إدارة النشاط الثقافى
والفنى والعلمى
أوالً  :النشاط الثقافي
 تقوم االدارة العامة لرعاية الطالب ادارة النشاط الثقافي بتنمية وتوظيف مهارات الطالب
االبداعية وقدراتهم الكتابية في التعبير عن آرائهم ومواقفهم االيجابية تجاه المجتمع والبيئة.
 بث روح المنافسة الشريفة بين طالب كليات الجامعة .
 تشجيع الطالب علي البحث واالطالع .
 تنمية الوعي الثقافي للطالب.
 اتاحة الفرصة للطالب المتميز علي المشاركة في المسابقات الثقافية.
 و ذلك من خالل تقدم الطالب الموهوب لكليته باالشتراك في النشاط الداخلي بالكلية ثم المشاركة
في المسابقات التي تقيمها االدارة العامة لرعاية الطالب علي مستوي الجامعة وبالتالي يتم
اختيار المتميزين للمشاركة في المسابقات القمية علي مستوي الجامعات المصرية.
 مجاالت التسابق
 التأليف(مسرحي-قصة-مقال-رواية) -االبحاث الدينية

 دوري معلومات دينية -مراسل تليفزيوني

 تأليف والقاء(شعر-عامي-فصحي) قرأن كريم احاديث نبوية ندوات توعية ثقافية دوري معلومات عامة42
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 -نموذج محاكاة

ثانيا ً  :النشاط الفني
 تقوم االدارة العامة لرعاية الطالب ادارة النشاط الفني علي تنمية المواهب الفنية واالبداعية واتاحة
الفرصة إلظهار مواهبهم و رفع المستوي االبداعي وثقل مواهبهم.
 اتاحة الفرصة للطالب لتنمية قدراتهم ومواهبهم .
 تنمية احساس الطالب بتراثه.
 رفع مستوي االبداع الفني وثقل المواهب.
 بث روح المنافسة بين الطالب إلظهار مواهبهم الفنية.
وذلك من خالل تقدم الطالب الموهوب لكليته لالشتراك في النشاط الداخلي بالكلية ثم مشاركة في مسابقات التي تقيمها
االدارة العامة لرعاية الطالب على مستوى الجامعة .
وبالتالي يتم اختيار المتميزين للمشاركة في المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

 مجاالت التسابق
 الفنون التشكيلية(نحت – رسم  -تصوير زيتي  -تصوير فوتوغرافي  -اشغال فنية  -جرافيك) غناء(فردي  -جماعي) عروض مسرحية فنون شعبية عزف موسيقي افالم تسجيلية قصيرة -انشاد ديني(فردي  -جماعي) (إسالمي  -مسيحي)
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ثالثا :النشاط العلمي:
 تقوم االدارة العامة لرعاية الطالب ادارة النشاط العلمي باإلسهام في اكتشاف المواهب في المجاالت العلمية
وصقلها و رعايتها وذلك :
 تنمية القدرات الذهنية وتشجيع الطالب على المشاركة واالبتكار .
 بث روح المنافسة الشريفة بين طالب الجامعة في المسابقات .
 االهتمام ببناء المعرفية وتنمية وعى طالب الجامعة علميا .
 اتاحة الفرصة للطالب المتميز على المشاركة في المسابقات القمية.
 وذلك من خالل تقدم الطالب الموهوب لكليته لالشتراك في النشاط الداخلي بالكلية ثم مشاركة في مسابقات التي
تقيمها االدارة العامة لرعاية الطالب على مستوى الجامعة .
وبالتالي يتم اختيار المتميزين للمشاركة في المسابقات القمية على مستوى الجامعات المصرية.

 مجاالت التسابق
 االبحاث العلمية العروض التقديمية تأليف قصص خيال علمي دوري معلومات علمية مجلة حائط علمية روبوت -معرض علمي
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إدارة نشاط الجوالة
والخدمة العامة
أهداف االدارة :
 توعية الطالب لتقديم نموذج شبابى وطنى تطغى عليه روح الوالء واالنتماء وحب الوطن .
 توطيد أواصر الصداقة واإلخاء والمحبة ودعم روح االبتكار بين الطالب .
 حشد طاقات الطالب وتوجيهها التوجه السليم وتزويدهم بالمعارف الالزمة لمواجهة التحديات .
 توعية الطالب بمالهم وما عليهم تجاه الوطن خالل المرحلة القادمة .
 التالف بين الجواليين والجوالت .
 صقل ورفع كفاءة مهارات الجواليين من خالل األنشطة وتبادل الخبرات .
 إظهار اإلبداع المهارى فى إطار القدرات الفردية والجماعية وتبادل الخبرات بين الطالب .
 دعم مبادئ الحركة الكشفية من خالل االلتزام بالوعد والقانون .

 مجاالت المشاركة
 معسكرات الخدمة العامة والجوالة داخل الكليات والحرم الجامعى و خارجه الدورات التثقيفية و التنشيطية وصقل الجوالين والجواالت -المشاركات الخارجية واللقاءات القمية بين الجامعات المصرية
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إدارة األسر
و
االتحاد الطالبي

إدارة

اوالً  :نشاط االسر
االسر الجامعية تنظيمات تابعة للجنة االسر باتحاد طالب الجامعة نؤكد روح التعاون بين الطالب واستاذه والطالب
بعضهم ببعض ممثلة في التفاف مجموعة من الطالب حول رائداهم في ممارستهم لكافة االنشطة الطالبية سواء كانت
انشطة

( اجتماعية – رياضية – فنية – ثقافية – علمية – جوالة وخدمة عامة ) من خالل ذلك التجمع االسرى بكل

ما يحمله من عالقات طبية .
ويتم تشكيل االسر الطالبية بداية من العام الجامعي حتى نهاية شهر نوفمبر ووفقا لالئحة االسر الطالبية .
 وتتمثل انشطة االسر فيما يلى :
 دوري مهرجان االسر الطالبية . مسابقات المبادرات الطالبية . نماذج المحاكاة ( مجلس الوزراء  /مجلس النواب  /جامعة الدول العربية ) . -ملتقى االسر الطالبية .

ثانيا ً :اتحاد الطالب :
اتحاد الطالب هو كيان شرعي للطالب وفقا لالئحة اتحاد الطالب لممارسة حقوقهم وايضا انشطتهم الطالبية من خالل
الجامعة االتحاد السياسية ( اللجنة الرياضية  -اللجنة الثقافية  -اللجنة العلمية  -اللجنة الفنية  -لجنة الجوالة
والخدمة العامة  -لجنة االسر  -لجنة االجتماعية ) .
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إدارة النشاط الرياضى

هي احدى االدارات التابعة لإلدارة العامة لرعاية الطالب والتي تختص بإقامة وتنظيم االنشطة الرياضية المختلفة
لطالب الجامعة وتقديمها بشكل تربوي يعمل على تربية الطالب بالتربية المتزنة المتكاملة من النواحي البدنية
والوجدانية واالجتماعية والعقلية تحت قيادة مشرفين متخصصين لتحقيق اهداف النشاط الرياضي بما يسهم في تحقيق
االهداف العامة للتربية البدنية في مراحل التعليم الجامعي .
اهداف ادارة النشاط الرياضي :
 تسعي ادارة النشاط الرياضي الى االسهام في تحقيق االهداف العامة للتربية البدنية في مرحلة التعليم الجامعي
من خالل ما يلى -:
 نشر الوعى الرياضي الموجه الداعي الى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم
إليجاد المؤمن القوى.
 غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للتربية البدنية والنشاط الرياضي ومنها العمل بمفهوم روح الفريق الواحد
وادراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات الرياضية .
 تنمية االتجاهات االجتماعية السليمة والسلوك القويم عن طريق بعض المواقف في االلعاب الجماعية والفردية
واكسابهم الثقة بالنفس وتنمية الروح الرياضية .
 المساهمة في التخلص من التوتر النفسي وتفريغ االنفعاالت واستنفاذ الطاقة الزائدة واشباع الحاجات النفسية
والتكيف االجتماعي وتحقيق الذات .
 تقدير اهمية استثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة .
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 رفع مستوى الكفاءة البدنية للطالب عن طريق اعطائهم جرعات مناسبة من التمرينات التي تنمى الجسم
وتحافظ على القوام السليم .
 اكساب الطالب المهارات والقدرات الحركية التي تستند الى القواعد الرياضية والصحية لبناء الجسم السليم
حتى يؤدى واجباته في خدمة دينه ووطنه ومجتمعه بقوة وثبات .
 العناية واالهتمام بالطالب الموهوبين في االلعاب الرياضية المختلفة والعمل على االرتقاء بمستوياتهم الفنية
والمهارية .

 برامج االدارة
تقوم االدارة بتنظيم االنشطة الرياضية المختلفة سواء ( الجماعية والفردية ) بين كليات الجامعة ويتم من خاللها
اختيار منتخبات الجامعة في االنشطة المختلفة بين الطالب المتميزين في االنشطة المختلفة والذين يمثلون الجامعة في
اللقاءات القمية ويتم عمل مراكز التدريب لهم لثقل مهاراتهم واالرتقاء بمستوياتهم.

والله ولى التوفيق

مدير عام االدارة
أ /حاتم يسرى
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اإلدارة العامة للمدن
الجامعية والتغذية
 شروط قبول الطالب بالمدن الجامعية


يتم التقدم لإلقامة بالمدن الجامعية على الموقع الرسمى لجامعة أسوان أو على موقع الزهراء للمدن الجامعية يتم

التنسيق بمعرفة إدارة اإلسكان للمدن الجامعية و ذلك فى الموعد المحدد من قبل مجلس اإلدارة و إعتماد السيد

ا.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب و الذى يتم االعالن عنه قبل انتهاء اعمال امتحانات نهاية

العام الجامعى و ال يعد ملئ البيانات على الموقع بمثابة قبول للطالب لالقامة بالمدينة و تعلن النتيجة على الموقع
الرسمى للجامعة وعلى صفحة( ادارة المدن الجامعية بجامعة اسوان ) على الفيس بوك بعد اإلنتهاء من أعمال

التنسيق .

 يشترط لقبول إقامة الطالب بالمدن الجامعية ما يلى -:

 -1الطالب المستجدون أن يكون الطالب مقبول نظاميا بالجامعة بالمرحلة االولى ( البكالوريوس–الليسانس )

 -2الطالب المنقولون لفرق اعلى بالكليات أن يكون ناجحا و منقوأل للفرقة األعلى و تكون األولوية للطالب الحاصلين
على تقدير عام ( جيد جدا ) على االقل

 -3أن يكون الطالب من المقيمين إقامة دائمة خارج بندر و مركز اسوان

 -4أال يكون قد صدر ضده أى عقوبة من العقوبات التأديبية الواردة فى المادة  126من الالئحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة 1972

 -5أال يكون مستحقا علية أى رسوم إقامة سابقة للمدن الجامعية أو أى مستحقات إخرى أو تم إنهاء إقامتة
إداريا من المدن الجامعية فى العام الجامعى السابق
 -6أن يكون الئق صحيا و تستثنى فئات ( الكفيف – بتر أحد االطراف – ذوى االحتياجات الخاصة – امراض القلب
 -7أال يكون متزوجا

 -2أال يكون من طالب االنتساب
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 فى حالة إنطباق شروط القبول على الطالب يقوم بملئ النموذج الورقي المعد لذلك و الموجود بادارة االسكان على
أن يرفق الطالب مع هذا النموذج المستندات االتية :

 مستند رسمى يثبت محل اإلقامة ( إيصال كهرباء – إيصال مياة – فاتورة تليفون )
 صورة البطاقة الشخصية مع تقديم االصل لإلطالع

 صورة بطاقة الترشيح للكلية مع تقديم إيصال سداد رسوم الكلية بالنسبة للطالب المستجدين
 عدد  4صور شخصية حديثة يكتب عليها األسم و تختم بخاتم الكلية
 صورة البطاقة لولى االمر أو الوالد

 صورة من نتيجة الكشف الطبى من االدارة الطبية بالجامعة للطالب المستجدين

 ما يفيد سداد الطالب لرسوم الكلية للعام الجامعى الجديد ( كارنية الكلية – قسيمة السداد ) للقدامي

 -تتم المفاضلة فى قبول الطالب وفقا لالسس التالية :

اوال  :بالنسبة للطالب المستجدين تتم المفاضلة بينهم على أساس الطالب األصغر سنا ثم بعد المسافة من محل
األقامة لمركز أسوان
ثانيا  :بالنسبة للطالب القدامى يقبل الطالب المقيمين بالمدن الجامعية عن العام السابق بدأ من تقدير جيد جدا
ثم الغير مقيمين بالمدينة الجامعية من تقدير ممتاز ثم النزول بالتقدير فى حالة توافر أماكن و يتم المفاضلة فى
التقدير نفسة بالنسب المئوية للمجموع
 بعد إعالن نتيجة القبول بالمدن الجامعية على موقع الجامعة اآللكترونى على الطالب سداد الرسوم المقررة خالل 15أيام و إال أعتبر الطالب متنازل عن حقة فى اإلقامة و يجوز إلدارة المدن الجامعية قبول عذرة إذا كانت ألسباب

قهرية مؤيدة بالمستندات بعد عرضها على السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب – على اال تزيد
مدة التأخير عن شهر من بدء قبول الطالب بالمدن الجامعية و في حالة إذا توافر مكان بالمدينة الجامعية
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مقابل األقامة
 يسدد الطالب أو الطالبة المقابل الشهرى لالقامة خالل اقامتة بالمدن الجامعية وفقا للبنود المحددة بقرار مجلس
الجامعة كما يؤدى الرسوم التالية -:

أوالً  :طالب المرحلة االولي ( الليسانس – البكالوريوس )
 رسوم تسدد لمرة واحدة عند بداية التسكين :








 3جنية مقابل نشاط رياضي و إجتماعي
 6جنية مقابل إستهالك أدوات المدينة

 11جنية مقابل إستخراج كارنية اإلقامة
 25جنية مقابل مطبوعات

 35جنية مقابل رفع كفاءة خدمات

 155جنية تأمين يسترد بعد خصم االتالفات منه إن وجدت قبل الطالب
إجمالي مقابل بداية التسكين  175جنيها

 المقابل الشهرى لالقامة فى المدينة الجامعية :






 5جنية مقابل االقامة

 55جنية مقابل تحسين الخدمة
 44جنية مقابل تجديد و ترميم

 1جنية مقابل صيانة المدينة
إجمالي المقابل الشهري لالقامة  155جنيها

 المقابل الشهرى للتغذية فى المدينة الجامعية


 155جنية مقابل التغذية الشهري
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 يقوم الطالب بسداد نصف المقابل الشهرى و مقابل التغذية فى حالة بدء العام الجامعى فى النصف الثانى منشهر سبتمبر و كذلك يسدد نصف المقابل الشهرى فى شهر يناير ( حيث انه متضمن اجازة نصف العام )

 يجوز لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطالب الموافقة على اقامة طالب من جامعة أسوان أثناء العطالت( نصف العام – االجازة الصيفية ) عند الضرورة و فى حالة وجود اماكن و ذلك بناءا على اخطار من كلياتهم
يوضح بداية و نهاية حضورهم دورات او تدريبات صيفية على ان يسدد كل منهم مقدما مقابل االقامة بدون

تغذية بواقع  15جنيهات عن اليوم الواحد تورد لحساب صندوق صيانة المدن الجامعية باالضافة الي مبلغ 25
جنيها عن المدة كلها كتامين يسترد بعد نهاية اقامة الطالب

 يجوز للطالب المقيم بالمدينة الجامعية األستمرار فى األقامة خالل األجازة الصيفية و ال يتم صرف تغذية له أثناءإقامتة بشرط أن يقدم طلبا بذلك مع كتاب رسمى من الكلية يفيد ضرورة إنتظامة فى دراسات صيفية و تقتصر

إقامة الطالب على مدة الدراسة أو التدريب العملى و بعد اعتماد ا.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و

الطالب

 مقابل االقامة الشهرى يسدد من بداية الشهر و بحد أقصى حتى اليوم العاشر من الشهر و إبتداءا من اليوم الحادىعشر يتم إيقاف التغذية عن الطالب حتى اليوم الخامس عشر من الشهر و فى اليوم السادس عشر يتم إخالء

الطالب إداريا لعدم سداد المقابل الشهري لإلقامة مع إلزام الطالب بسداد كل ما هو مستحق عليه للمدن الجامعية
و يجوز للطالب أن يسدد مقابل اإلقامة للسنة الدراسية بالكامل أو أن يسدد مقابل االقامة نصف سنوية

 فى حالة رغبة الطالب العودة لإلقامة بالمدن الجامعية بعد اإلخالء االدارى يتقدم بطلب إعادة تسكين الدارة المدنالجامعية و لالدارة النظر فى قبولة أو رفضة إذا توافر المكان و على الطالب تسديد ما علية من رسوم متاخرة و

الغرامة المقررة لذلك (غرامة إعادة التسكين  255جنية لمرة واحدة ) و فى حالة تكرار اإلخالء اإلدارى ألى سبب

للمرة الثانية يعتبر إخالء نهائى

 الطالب الذى يفقد بطاقة االقامة للمدن الجامعية ألى سبب يسدد غرامة فقد كارنية ( 55جنية ) و ذلك ألول مرةبدون عقوبة و تتضاعف الغرامة المالية فى المرة الثانية و توقع علية عقوبة االنذار

 تنتهى إقامة الطالب بالمدن الجامعية بإنتهاء أعمال االمتحانات فى أخر العام لفرقتة و يجب أن يقوم الطالببأخالء أماكنهم خالل  42ساعة بعد انتهاء اخر يوم من امتحاناته و إال سيتم توقيع العقوبات المنصوص عليها

بالالئحة باإلضافة إلى دفع قيمة أيام االقامة

 يقوم الطالب بسداد قيمة اإلتالفات التي تسبب فيها إن وجدت و أيضاً قيمة ما تم فقده من العهد المسلمة له منقبل إدارة المدينة الجامعية طبقاً لسعر شراء الصنف " التالف أو المفقود " أو السعر بالسوق أيهما أكبر طبقاً
لنص المادة  342من الئحة المخازن .
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-

تتم نظافة حجرات الطالب من الساعه التاسعه صباحا حتى الساعه الثانية عشر مساءا بمعرفة عمال المبنى و

-

على كل طالب رشح للقبول بالمدينة الجامعية إحضار إحتياجاتة الشخصية من أدوات و مهمات ( بطانية – مالية

-

الطالب ليس له الحق فى صرف وجبات فى حالة قطع أجازته فجاة و يتم صرف الوجبة له بعد مرور  42ساعة

-

ال يجوز للطالب مغادرة حجرتة إال إذا كان مرتديا مالبس الئقة كما ال يجوز أن يظهر فى األماكن العامة أو

-

يحق لمشرف السكن أو مسئول المدينة الدخول إلى الحجرات السكنية فى أى وقت لمراقبة إلتزام الطالب بتعليمات

-

على الطالب المحافظة على محتويات حجرته و ال يجوز له إدخال أى تعديل فى نظامها باى شكل و خاصا

-

على كل طالب حمل بطاقة اإلقامة الخاصة به و علية إبرازها عند دخوله مرافق المدينة و فى كل مرة تطلب منه

-

يجب عدم إحضار أى مشغوالت ذهبية أو مبالغ نقدية كبيرة او اشياء ثمينة و االحتفاظ بها فى الحجرات و ليس

-

فى حالة رغبة الطالب التغيب عن المدينة الجامعية علية أن يتقدم بطلب للمشرف على النموذج المعد لذلك بحد

-

ال يجوز أن تزيد مدة التصريح بالغياب عن خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة و ال يجوز أن يزيد مجموع

ذلك فى حضور طالب من الحجرة و بعدها يكون الطالب مسئول عن نظافة الحجرة
سرير – كيس مخدة  -أدوات أكل ) يقرها مجلس إدارة المدن الجامعية .
من إثبات حضورة بالمدينة

اإلدارات أو الشرفات أو المطعم بمالبس النوم أو بمالبس غير الئقة .
المدينة الجامعية

الوصالت الكهربائية و هو مسئول عن كل ما يصيبها من فقد أو كسر أو إتالف هو و زمالئة فى الحجرة
سواء من االشراف او االمن

على المدينة أدنى مسئولية فى حالة فقدانها .

أقصي قبل الساعه العاشرة صباحا لليوم السابق للغياب

التصاريح خالل العام الواحد عن ستون يوما فيما عدا االجازات الرسمية و االستثناء الوحيد هو العذر المرضى
مع إحضار ما يثبت ذلك .
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التغذية
 مواعيد صرف الوجبات للطالب بالمدن الجامعية:
 -1وجبة الغداء

 -2وجبة العشاء
-

من الساعة الثانية عشر و النصف ظه ار حتى الساعة الرابعة عص ار
من الساعة السادسة مساءا حتى الساعة الثامنة مساءا

و يجوز لمدير عام المدن الجامعية و التغذية تعديل مواعيد تقديم الوجبات لبعض الوحدات بناءا على عرض رئيس

الوحدة السكنية المختص و يسقط حق الطالب فى الحصول على الوجبة فى حالة تاخره عن المواعيد المحددة

لتقديم الوجبات
-

بونات التغذية حق شخصي ال يجوز التنازل عنها للغير و إال تعرض الطالبين للمسائلة القانونية

-

يتم تناول الطعام فى االماكن المخصصة (صاالت الطعام) و ال يسمح بتقديم أى وجبة فى غير االوقات و االماكن

-

يسقط حق الطالب فى أى وجبة تخلف عن تناولها فى المواعيد المحددة لها و فى حالة إمتناعة عن تناول إحدى

المخصصة لذلك و ال يسمح بخروج اى اطعمة من صالة المطعم .
الوجبات رغم إعدادها يتحمل الطالب التكلفة الفعلية للوجبة .

 يوقف صرف التغذية فى العطالت الرسمية (أجازة نصف العام– العيدين – االجازة الصيفية ) .-

ال يتم تقديم وجبات مطهية فى أى مطعم من المطاعم إذا لم يتجاوز عدد الطالب الملزم تغذيتهم عن عدد

خمسون طالب فى الوحدة .

 للطالب أن يتقدم باقتراحاتة فى شآن تحسين الخدمة بالمدينة الجامعية لرئيس الوحدة الذى يتخذ ما يراه مناسبافى هذا الشآن على حسب أحوال المبنى و بعد موافقة مدير عام المدن الجامعية و التغذية .

 يراعى إعداد الوجبات للطالب المسلمين ( خالل شهر رمضان فقط ) و المسيحين أثناء صيامهم حسب الطقوسالدينية لكال منهم

-

يتم صرف التغذية لطلبة المدن الجامعية مع بداية العام الجامعى و تنتهى بنهاية اعمال امتحانات نهاية العام

بناءا على عدد الطالب بكل وحدة
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المخالفات و الجزاءات
المقابلة لها
 كل إخالل بالقوانين أو اللوئح الجامعية أو أحكام هذه الالئحة و ق اررات مجلس إدارة المدن الجامعية يعتبر مخالفة
و يستحق تطبيق العقوبة المقابلة لها .

 المخالفة

 -1الظهور بمالبس غير الئقة فى الشرفات أو خارج المبانى ( مالبس داخلية  -مالبس نوم ) .
 -2إستعمال أدوات المدنية فى غير أغراضها المخصصة له .

 -3تعليق أى ملصقات أو منشورات داخل المدينة الجامعية دون إذن مسبق من إدارة المدينة .
 -4إحداث ضوضاء بالمدينة و مرافقها أو حجرات النوم .

 -5اإلخالل بالنظام المعمول به فى صاالت الطعام اثناء صرف الوجبات .

أ-

 فى حالة إرتكاب الطالب إلحدى المخالفات السابقة توقع عليه الجزآءات التالية
لفت النظر كتابيا فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة األولى .

ب-

اإلنذار بالحرمان من اإلقامة فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثانية .

ث-

الحرمان من اإلقامة نهائيا فى حالة اإلصرار على إرتكاب المخالفة .

الحرمان المؤقت من اإلقامة ( من أسبوع حتى شهر ) فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثالثة .

ت-

 المخالفة

-1

التأخر خارج المدن بعد المواعيد المقررة بدون عذر مقبول .

 -2تخطى الدور بالمطعم و عدم اإللتزام بنظام المطعم .
 -3التغيب عن المدينة بدون تصريح أو عذر مقبول .
 -4تواجد الطالب بالمدينة رغم إبالغه بالتغيب عنها .
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 -5الخروج عن اللياقة فى التعامل مع الزمالء .

 -6لعب الكرة فى المبنى أو الطرقات أو فى غير األماكن المخصصة .

 -7إستخدام الوصالت الكهربائية داخل المبانى أو الحجرات بمعرفة الطالب .

-2

التعامل بأسلوب غير حضارى مع مقدمى الوجبات بالمطعم .

 -9جمع تبرعات من الطالب دون إذن من إدارة المدينة .

أ-

ب-
ت-

 فى حالة إرتكاب الطالب إلحدى المخالفات السابقة توقع عليه الجزآءات التالية
اإلنذار بالحرمان من اإلقامة فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة االولى .

الحرمان المؤقت من االقامة ( من أسبوع حتى شهر ) فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثانية .

الحرمان من اإلقامة نهائيا فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثالثة .

 المخالفة

 -1إعتالء أسطح المبانى السكنية .

 -2تواجد أشخاص من خارج المدينة فى حجرات النوم .
 -3تواجد مفتاح الحجرة مع شخص غير مقيم بها .
 -4القفز من فوق أسوار المدينة .

 -5التعامل مع هيئة اإلشراف بإسلوب غير الئق ( قوال او فعال ) .
أ-

ب-

 فى حالة إرتكاب الطالب إلحدى المخالفات السابقة توقع عليه الجزآءات التالية

الحرمان المؤقت من اإلقامة ( من أسبوع حتى شهر ) فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة االولى .

الحرمان النهائى من اإلقامة فى حالة إرتكاب المخالفة للمرة الثانية .

 المخالفة

 -1تعاطى الخمور أو المخدرات أو ما شابه .

 -2القيام بأعمال المقامرة بأنواعها ( كوتشينة – دومينو – طاولة ...... -الخ .

 -3اإلعتصام أو اإلشتراك فى المظاهرات المخالفة للنظام العام أو التحريض عليها .
 -4كل عمل مذرى بالشرف أو الكرامة أو مخل بحسن السير و السلوك .
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 فى حالة إرتكاب الطالب إلحدى المخالفات السابقة توقع عليه عقوبة الحرمان النهائى من اإلقامة
بالمدن الجامعية .



بالنسبة لطالب السنوات النهائية فقط يوقع على من يرتكب أى مخالفة فى هذه الالئحة عقوبة



تبلغ الكلية بأي جزاء يوقع علي الطالب و أسبابة – كما يخطر ولي األمر و ال يخل توقيع الجزاء

الحرمان المؤقت ( من أسبوع إلى شهر ) أوال ثم الحرمان النهائى من اإلقامة دون غيرهما .

وفقاً الحكام هذه الالئحة بأحكام التأديب الجامعية و ال يحول ذلك دون اإلحالة إلي مجلس تأديب

الطالب عند اإلقتضاء .


تكون غرامة الطالب المخالف ( تدخين – إلقاء مخلفات او قمامة ) (  155جنيهات ) للمرة الواحدة



ال يتم توقيع الجزاءات الخاصة بالحرمان من اإلقامة " مؤقتة أو نهائية " إال بعد التحقيق مع الطالب

.

كتابة و سماع األقوال فيما هو منسوب إليه بمعرفة عضو الشئون القانونية بالجامعة فإذا لم يحضر

الطالب في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله فيما هو منسوب إليه و تحقيق دفاعه

و توقع عليه العقوبة مباش ار .

 يختص بتوقيع العقوبات السالفة الذكر بعاليه كال من -:

 )1مديرى إدارات المدن " طلبة  /طالبات " و له حق توقيع عقوبه لفت النظر .
 )2مدير عام المدن الجامعية له حق توقيع عقوبتي لفت النظر و االنذار .

 )3نائب رئيس الجامعة له حق توقيع جميع العقوبات المبينة سابقاً و لمدير عام المدن إستصدار قرار السيد/
نائب رئيس الجامعة بحرمان نهائي من االقامة في حاله إرتكاب مخالفة جسيمة من شأنها التأثير علي إنتظام

العمل بالمدن الجامعية علي أن يحال األمر للتحقيق فو اًر .

 يجوز التظلم من الجزاءات التي توقع علي الطالب وفقاً لهذه الالئحة إلي مصدر القرار أو إلي السيد/

نائب رئيس الجامعة و ذلك خالل عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار و إال أصبح القرار الصادر بالجزاء
نهائي و ال يجوز التظلم منه بعد ذلك أو رفعه .

 الطالب الذي توقع عليه اى عقوبة يحرم من اإلقامة بالمدينة الجامعية في العام التالي " ماعدا عقوبة
لفت النظر" .
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النشاط الطالبي
 يتولي ريادة األنشطة الطالبية بالمدن الجامعية أ.د /نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب و عضوية السادة ( :السادة اعضاء هيئة التدريس اعضاء مجلس االدارة  -مدير عام المدن الجامعية و التغذية – مدير إدارة

األنشطة بالمدن – اخصائي األنشطة الطالبية – مديري إدارة المدن الجامعية ( طلبة و طالبات) – رؤساء الوحدات

السكنية ) .
-

تقوم إدارة المدن الجامعية بإجراء إنتخابات اتحاد النشاط الطالبى للمدن الجامعية سنويا على أن يتولى من يتواجد

من طالب االتحاد القديم إدارة شئون النشاط الطالبى لحين األنتهاء من إنتخابات االتحاد الجديد .
 يقبل ترشيح كل طالب من طالب المدن الجامعية إذا توافر فيه الشروط :

 أن يكون متمتع بالجنسية المصرية .

 أال يكون قد وقع عليه أى عقوبات تأديبية أو جنائية طوال فترة إقامتة بالمدن الجامعية .
 أن يكون مستجد في فرقته الدراسية .

 أال يكون عضوا في اتحاد طالب الكلية أو اتحاد طالب الجامعة .

-

تتالزم إنتخابات إتحاد طالب المدن مع إنتخابات اتحادات طالب الكليات بالجامعة .

 تمارس أنشطة اتحاد طالب المدن الجامعية من خالل لجانة المختلفة و هي -:

 لجنة النشاط االجتماعي و الرحالت  :تقوم بتنظيم الرحالت التي تساعد الطالب علي التعرف علي الوطن و
معالمة المختلفة ( أثرية أو إقتصادية ) .

 لجنة النشاط الثقافي  :تعمل على تنمية الطاقات اآلدبية و الثقافية للطالب داخل المدن الجامعية .

 لجنة النشاط الفني  :تقوم بتنمية النشاط الفني للطالب  ،تشجيع األنشطة الفنية و الهوايات للطالب و دعمها
.

 لجنة النشاط الرياضي  :تعمل على بث الروح الرياضية بين الطالب و تنظيم النشاط الرياضي من مباريات و
مسابقات و مهرجانات رياضية .

 لجنة الجوالة  :تنظيم أوجه حركة الكشف و اإلرشاد و تقوم بتنفيذ برامج خدمة البيئة ضمن مشروعات الخدمة
العامة القومية .

والله ولي التوفيق

األمير حمزة محمود مغربي
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نتمنى من الله عز وجل أن يوفقكم دائمًا في مسيرتكم التعلمية

إعداد

مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب

ومديرى إداراته :
أ  /هبة عيد

د /محمد صبحى عمر

مدير عام اإلدارة العامة لشئون الطالب
مدير عام اإلدارة الطبية

أ  /حاتم يسرى

قائم بأعمال مدير عام رعاية الطالب

أ  /األمير حمزة محمود

مدير عام إدارة المدن الجامعية والتغذية
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