
 

 قطاع شئون الطالب )احكام عامة (

 ون كتبدأ السنة الجامعية في السبت الثالث من سبتمبر وتستمر الدراسة ثالثين أسبوعياً ، وت

عطلة نصف السنة لمدة أسبوعين وفقاً للموعد الذي يحدده مجلس الجامعة،ولمجلس الجامعة 

 .مراعاة للصالح العام ان يقرربدء الدراسة اوانتهائها قبل المواعيد المذكورة اوبعدها

  يقيد الطالب بالكلية بناًء على طلب يقدمه قبل افتتاح الدراسة ، وال يجوز القيد بعد ذلك إال

 . بترخيص من مجلس الكلية في حدود القواعد التي يقررها مجلس الجامعة

   على كلي طالب يرغب في اإللتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة

الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد أسمه بإحدى الكليات ، وال يجوز للطالب أن يقيد أسمه في 

 .أكثر من كلية في وقت واحد

  يتم قيد الطالب بعد استيفاء أوراقه وأداء الرسوم المقررة ، ويعد في الكلية ملف لكل طالب

  :يحتوي على جميع األوراق المتعلقة بالطالب وعلى األخص

 .القيداألوراق المقدمة إلجراء  -

 نات ـبيان أحوال الطالب الدراسية وتواريخها ) القيد ـ اإلمتحانات ـ نتائح االمتحا -

 )تقديراتها 

 . بيان العقوبات التأديبية المتوقعة عليه -

 .أوجه النشاط الرياضي واالجتماعي والعسكري للطالب -

  يعد سجل خاص لكل طالب يدون به بيان ما تضمنه ملفه فضالً عن تاريخ خروجه من الجامعة

احداهما في الكلية  وسببه وعمله بعد التخرج ، ويكون هذا السجل من صورتين وتحفظ

  واألخرى في الجامعة

  تبين اللوائح الداخلية للكليات مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنوات الدراسة وعدد

الساعات المخصصة لكل مقرر ، وتحدد مجالس األقسام المختصة الموضوعات التي تدرس 

 في كل مقرر ، ويصدر باعتمادها قرار مجلس الكلية

   لكل كلية دليل يتضمن محتوى المقررات الدراسيةيكون . 



   تبين اللوائح الداخلية للكليات نظام التدريب للطالب في أقسام الليسانس والبكالوريوس

 . والدراسات العليا

   ًيجب على الطالب متابعة الدروس واالشتراك في التمرينات العملية أو قاعات البحث وفقا

 . ألحكام الالئحة الداخلية

  يخضع الطالب للنظام التأديبي ويصدر قرار إحالة الطالب إلى مجلس التأديب من رئيس

 . الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد

  لمجلس التأديب توقيع جميع العقوبات ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية ولألساتذة واألساتذة

 . ود المبينة لكل منهم في الالئحة التنفيذيةالمساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحد

   مع مراعاة أحكام الالئحة التنفيذية تتولى اللوائح الداخلية للكليات تحديد نظم االمتحانات

 . الخاصة بها

   فيما عدا امتحانات الفرقة النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخذ

ص أحد أساتذة المادة ليتولى وضع موضوعات االمتحانات التحريرية رأي مجلس القسم المخت

 . باالشتراك مع القائم بتدريسها

  وتشكل لجنة اإلمتحان في كل مقرر من عضوين على األقل يختارهما مجلس الكلية بناء على

 . طلب القسم المختص

  د او قسم برئاسة العمي وتتكون من لجان إمتحان المقررات المختلفة لجنة عامة في كل فرقة

 . او رئيس القسم حسب األحوال وتعرض عليهما نتيجة اإلمتحان لمراجعتها

  يرأس عميد الكلية لجان اإلمتحان ، ويشكل تحت إشرافه لجنة او أكثر لمراقبة اإلمتحان وإعداد

 . النتيجة

 دير النسبة لكل تقتلعن اسماء الطالب الناجحين فى االمتحانات مرتبة بالحروف الهجائيه ب

البكالوريوس أو الليسانس ( مبيناً بها  ) ويمنح الناجحون في اإلمتحان شهادة الدرجة العلمية

التقدير الذي ناله وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم ورد ما بعهدتهم ، ويتم توقيع هذه الشهادة 

 . من عميد الكلية ورئيس الجامعة

 ار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة ، وإلى حين يصدر بمنح الدرجات العلمية قر

حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبيناً 

 .بها الدرجة العلمية ) البكالوريوس أو الليسانس ( والتقدير الذي ناله



  س الكلية لنتيجة اإلمتحان الخاص بهذه ويتحدد تاريخ منح الدرجة العلمية بتاريخ اعتماد مجل

 . الدرجة

 نظام الدارســة واالمتحانات

 : نظام الدارســة

( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأن تكون الدراسة على أساس نظام 97تقضي المادة )

 الدراسيين أو أي نظامالسنة الكاملة ، ويجوز أن تكون الدراسة على أساس نظام المراحل أو الفصلين 

 آخر طبقاً ألحكام اللوائح الداخلية للكليات .

وتجرى الدراسة بكليات جامعة أسيوط على أساس نظام الفصلين الدراسيين وذلك اعتباراً من العام 

 م فيما عدا كلية الطب التي تجرى الدراسة بها على أساس نظام السنة الكاملة .79/4771الجامعي 

 نظام اإلمتحان :

من الالئحة التنفيذية ال يكون النقل من فرقة الى أخرى إال في نهاية العام الجامعي وال  14وفقاً للمادة 

 يعاد امتحان الطالب في أقسام الليسانس أو البكالوريوس في المقرر الذي نجح فيه .

 تشكيل لجان اإلمتحان :

 امعات تشكل لجان اإلمتحان بالفرق النهائيةمن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الج 18وفقاً لنص المادة 

من لجنة ثالثية لكل مادة ، وذلك بقرار من رئيس المجلس األعلى للجامعات بناء على اقتراح هيئة 

 مكتب لجنة كل قطاع من قطاع التعليم الجامعي .

لكلية اوتشكل لجنان امتحان الفرق قبل النهائية في كل مقرر من عضوين على األقل يختارهما مجلس 

 من الالئحة التنفيذية سالفة الذكر . 94بناء على طلب مجلس شئون التعليم المختص وفقاً لنص المادة 

 االمتحانات التكميلية :

ـ الطالب الحاصل على الثانوية األجنبية الذي ال يؤدي بنجاح امتحاناً في مقرر اللغة العربية والتربية 

عامة المصرية ، عليه أن يؤدي امتحاناً تكميلياً فيهما أثناء الدراسة الدينية أمام لجان امتحان الثانوية ال

 بالكلية ، وال يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس إال بعد اجتيازهم بنجاح .

 حرمان الطالب من اإلمتحان كله أو بعضه :

بقاً لمختصة طمن الالئحة التنفيذية لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس األقسام ا 97أعطت المادة  -

ألحكام الالئحة الداخلية ان يحرم الطالب من التقدم لإلمتحان كله أو بعضه إذا رأي أن مواظبته غير 

 مرضية ، وفي هذه الحالة يقيد الطالب راسباً في المقررات التي حرم من التقدم لإلمتحان فيها .



 قواعد قبول األعذار المرضية عن دخول اإلمتحان :

 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بأنه : 18يرة من المادة تنص الفقرة األخ

" إذا تخلف الطالب عن دخول اإلمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه رسوباً 

بشرط أال يزيد التخلف عن فرصتين متتاليين أو متفرقين خالل سني الدراسة بالكلية ويجوز في حالة 

 من مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب " .الضرورة بقرار 

 ـ ويمكن أن نستخلص من هذا النص الحقائق اآلتية :

ال تحتسب عدد مرات الرسوب ) سنوات ( غياب الطالب عن أداء االمتحان بعذر مقبول من  - 4

 فرص الرسوب المسموح له بعدم تجاوزها بفرقته .

ن الطالب عن أداء االمتحانات اصبح ان الحد األقصى لعدد مرات قبول اعتذارا - 8

 مطلقاوغيرمحدد.

إن جهات االختصاص المخولة لها سلطة اتخاذ قرارات قبول أعذار الطالب عن أداء االمتحان  - 9

  هي مجالس الكليات فقط

م على قواعد األعذار 89/5/8889وتطبيقاً لما تقدم وافق مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  -

 تي يقدمها الطالب لالعتذار عن الدراسة واالمتحانات بكليات الجامعـة .المرضية ال

 الفرص المتاحة للتقدم لإلمتحانات

( ال يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص 18مادة )

رات التى ية فى المقرللطالب الذين قضوا سنتين فى التقدم الى االمتحانات من الخارج فى السنة التال

رسبوا فيها ، وذلك فيما عدا طالب الفرقة اإلعدادية والفرقة األولى فى الكليات التى ليس بها فرقة 

 اعدادية.

ويجوز لمجلس الكلية عالوة على ما تقدم الترخيص لطالب الفرقة قبل النهائية بفرصتين إضافيتين 

 للتقدم الى االمتحان من الخارج.

كليات التي تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات على األقل يعامل طالب الفرقة الثانية وبالنسبة إلى ال

بالكليات التي بها فرقة إعدادية وكذلك طالب الفرقة الثالثة بالكليات التي ليس بها فرقة إعدادية معاملة 

رات هذه د مقرطالب الفرقة قبل النهائية، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما ال يزيد على نصف عد

الفرقة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في السنة النهائية وذلك بصرف 

 النظر عن المقررات المختلفة من فرق سابقة رخص له في االمتحان حتى يتم نجاحه.



اً، وبوإذا تخلف الطالب عن دخول االمتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه رس

 ويعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان بغير عذر مقبول راسباً بتقدير )ضعيف جداً(.

 حساب التقدير العام :

ـ يحسب التقدير العام لنجاح الطالب عن كل فرقة وفقاً للتقديرات التي يحصل عليها ، مع مراعاة أال 

نه بغير عذر مقبول ، أما إذا يزيد تقديره عن مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب ع

 كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي حصل عليه .

 -ـ ويقدر نجاح الطالب في امتحان كل فرقة بأحد التقديرات اآلتية :

 مقبول -جيد  -جيد جدا  -ممتاز 

 -ـ أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين :

 ضعيف جداً  -ضعيف 

  تطبيق التقديرات السابقة وفقاً للنظام الذي تعينه اللوائح الداخلية للكليات . ـ ويكون

ـ وإذا تضمن اإلمتحان في أحد المقررات امتحاناً تحريرياً وآخر شفوياً أو عملياً فيعتبر الغائب في 

 اإلمتحان التحريري غائباً في امتحان المقرر ، وال ترصد له درجات بشأنه .

 طالب في درجة الليسانس او البكالوريوس :تقديرات نجاح ال

بأن يقدر نجاح الطالب  4717لسنة  998من الالئحة لمعدله بالقرار الجمهوري رقم  15تقضي المادة 

 -بأحد التقديرات اآلتية :

 مقبول -جيد  -جيد جداً  -ممتاز 

المجموع الكلي ويحسب التقدير العام للطالب في درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس 

 للدرجات التي حصل عليها في كل السنوات الدراسية ، كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا المجموع .

 الرسوم الطالبية

 رسوم الخدمات والتأمينات

 

  م ما يلى:4798لسنة  17( من قانون تنظيم الجامعات رقم 497ورد بنص الفقرة األخيرة من المادة )

 

التي تحددها الالئحة التنفيذية مقابل الخدمات الطالبية المختلفة ، على ويؤدى جميع الطالب الرسوم 

  أن يخصص حصيلة كل رسم فيها للخدمة المؤدى عنها .

  ( من هذه الالئحة تحت عنوان التأمينات ورسوم الخدمات ما يلى :894وقد جاء نص المادة )



  خدمات التى يؤدى عنها وهى :" يؤدى الطالب الرسوم اآلتية سنويا ، وتخصص حصيلة كل رسم لل

 

  أوال : طالب االنتظام :

  رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس

  رسم االتحاد

 4771لسنة  944رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 

  رسم تأمين ضد الحوادث للطالب

ضة طبقا للقرار الجمهوري رقم رسم لحساب صندوق التمويل االهلى لرعاية النشء والشباب والريا

بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات  4714( لسنة 5)

  م87/1/8889في 

وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل الدراسة بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس ويعفى 

لقائمين بالتدريس بالجامعات من أداء هذه الرسوم وال المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر ا

  يجوز أعفاء بعض الطالب من أدائها

 طالب االنتساب الموجه :

  رسم المكتبة لطالب الليسانس والبكالوريوس 

  رسم أنتساب موجه

 4771لسنة  944رسم الخدمة الطبية طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 

  رسم تأمين ضد الحوادث للطالب

  رسم صندوق مساعدة الطالب

رسم لحساب صندوق التمويل االهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة طبقا للقرار الجمهوري رقم 

بإنشاء الصندوق وتحديد الموارد الخاصة به طبقا لقرار المجلس األعلى للجامعات  4714( لسنة 5)

  م87/1/8889في 

( ) بالنسبة  4779لسنة  4999) قرار وزاري رقم  رسم مقابل الخدمة التعليمية لالنتساب الموجه

  لطالب االنتساب الموجه فقط (

  وال يجوز اإلعفاء من أي من هذه الرسوم ويجوز للطالب المنتسب االستفادة من الخدمات الطبية

 مصروفات الدراسة لغير المصريين



،  4798لسنة  17امعات رقم / أ من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الج 894تطبيقا لنص المادة  -

بشأن الرسوم الجامعية على الطالب  4778لسنة  195والمعدلة بقرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 

 على النحو التالي : 4778/4774غير المصريين والذى تم تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي 

ت : تؤدى الرسوم والمصروفات / ج من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعا 894تنص المادة 

 الدراسية على قسطين يستحق أولهما فى بداية العام الدراسي واألخر بعد عطلة نصف العام .

 البيــان الكليات العملية الكليات النظرية مالحظات

يدفع لمرة واحدة عند 

 القيد

جنيه  4888

 إسترليني

جنية  4588

 إسترليني
 رسم القيد

  
جنيه  4888

 إسترليني

جنية  4588

 إسترليني

مصروفات دراسية 

 سنوية

 المكافات والحوافز

 مكافآت التفوق

 

المكافآت الدراسية ، هي ذلك النوع من المكافآت التي تمنح للطالب المتفوقين المقيدين بكليات 

الجامعة بشرط توافر شروط استحقاقها وبصرف النظر عما إذا كان الطالب مقيداً بإحدى كليات 

 التربية أو اآلداب . . . . الخ .الهندسة أو الطب أو 

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم  898وتحدد شروط استحقاق مكافآت التفوق وفئات الصرف المادة 

الجامعات ، وقرارات المجلس األعلى للجامعات للمكافآت التي تصرف للطالب الحاصلين على 

 دة سالفة الذكر ، وذلك كالتالي :ماشهادات أخرى الذين لم يرد ذكرهم في سياق ال

 

 نون تنظيم الجامعات على ما يلي :من الالئحة التنفيذية لقا 272أوالً : تنص المادة 

يمنح الطالب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين ال يجاوز ترتيبهم في امتحان  -

 العشرة في شعبة اآلداب والخمسة في امتحانشهادة الدراسة الثانوية العامة الثالثين في شعبة العلوم و

 كل شهادات الدارسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيهاً سنوياً لكل منهم .

 

على األقل في  %18ويمنح الطالب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الحاصلون على  -



عامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير التقدير العام المتحان شهادة الدراسة الثانوية ال

 جنيهاً . 11لسابقة مكافأة قدرها المشار إليهم في الفترة ا

 

ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة  -

 .إذا حصل الطالب في امتحان النقل على تقدير عام جيد جدا 

 

وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز في إمتحان النقل يمنح مكافاة سنوية قدرها مائة وعشرون  -

جنيهاً ، ومن يحصل على تقدير عام جيد جداً من غير المشار إليهم في الفقرات الثالث األولى في هذه 

قواعد تطبيق هذا المادة يمنح مكافأة قدرها ستون جنيهاً سنوياً ، ويضع المجلس األعلى للجامعات 

النظام على الطالب الذين يقبلون في سنوات تلي السنوات اإلعدادية واألولى في الكليات التي ليس بها 

سنوات إعدادية ويكون منح المكافأة مقصوراً على السنة التالية للسنة التي يحصل فيها الطالب على 

 ً  للتفصيل السابق . التقدير سالف الذكر وتجدد المكافأة كلما توافر شرطها وفقا

 

وبالنسبة للكليات التي ال يعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خالل  -

 المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل .

 

ويكون صرف المكافأة المشار إليها في هذه المادة على أقساط شهرية خالل العام الدراسي ،  -

وقد قرر المجلس  -دفعة واحدة إلى ورثة الطالب إذا توفى بعد استحقاقها ، ) هذا  وتصرف المكافأة

أن تتولـى الجامعـات صرفها دفعـة واحـدة في  1/48/4779األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 

 نهاية كل عام جامعي ( .

 

كافآت لتشجيع ويجوز للمجلس األعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات تقرير م -

 1/48/4779الدراسات في بعض األقسام . وقد قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 

في شأن صرف مكافأة  89/48/4799،  45/44/4794الموافقة على إلغاء قراره السابق الصادر في 

 تشجيع الدراسة للطالب الملتحقين بكلية التربية .

 

يما عدا ما جاء بالفقرة األولى على الطالب المستجدين من أبناء جمهورية وتسرى األحكام السابقة ف -



مصر العربية الناجحين في شهادة الثانوية العامة الذي يجرى تحت إشراف حكومة جمهورية مصر 

 العربية في غزة أو في أي من الدول األخرى .

 

 المشار إليها بعاليه مالحظتين هما : 272ونستخلص من نص المادة 

 

إن مكافآت التفوق للطالب المستجدين بالفرقة اإلعدادية أو األولى ) بالكليات التي ليس بها سنة  - 4

إعدادية ( قاصرة على الطالب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة المصريـة فقط دون غيرهـا من 

لدول العربية أو الشـهادات الثانويـة العامـة ) المعادلة ( التي يحصل عليها الطالب من احدى ا

األجنبية أو الشهادة اإلنجليزية ...... حتى ولو كان مجموع درجاتهم في تلك الشهادات المعادلة 

 يؤهلهم الستحقاق تلك المكافأة .

 

إن مكافآت التفوق سواء للطالب المستجدين بالفرقة اإلعدادية أو األولى ) في الكليات التي ليس  – 8

ولين للفرقة األعلى يقتصر منحها على الطالب المصريين فقط دون غيرهم بها سنة إعدادية ( او المنق

من الطالب الذين يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية المصرية أي الطالب الوافدين حتى لو كانوا 

 مستوفين لشروط استحقاقها .

 

منح بواقع ية تإن مكافآت التفوق للمصريين المستجدين من الحاصلين على الثانوية العامة والفن – 9

جنيهاً للثالثين األوائل في شعبة العلوم والعشرة األوائل في شعبة اآلداب والخمسة األوائل في  488

 %18جنيهاً للحاصلين على  11صناعي ( . وتمنح بواقع  –زراعي  –كل شهادة فنية ) تجاري 

 ز او جيد جداً يستحق صرففأكثر ، وفي حالة نجاح الطالب من األوائل المشار إليهم بتقدير عام ممتا

على األقل ونجح  %18جنيه في السنة األولى ، وإذا كان الطالب حاصل على  488مكافأة مقدارها 

جنيهاً في السنة . الطالب الحاصل على ثانوية معادلة ونجح  11بتقدير جيد جداً يستحق مكافأة قدرها 

 جنيه . 98جداً يحصل على جنيه ، واذا نجح بتقدير جيد  488بتقدير ممتاز يحصل على 

 

 ثانياً : مكافآت التفوق التي تصرف للطالب الحاصلين على شهادات أخرى :

 

الموافقة على أن تسري  88/9/4799،  88قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في  - 4



وم للحاصلين على دبلمن الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  898مكافآت التفوق الواردة بالمادة 

 معاهد إعداد الفنيين .

 

على تطبيق نص الفقرة  49/9/4719كما وافق المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في  - 8

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على جميع الطالب الملتحقين  898الثانية من المادة 

عاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها بمنح مكافأة التفوق بكليات الجامعة من الحاصلين على دبلوم م

 على األقل بما فيهم أوائل هذه المؤهالت . %18للحاصلين على نسبة 

 

 ً : يكون منح المكافأة للمنقولين للفرق األعلى مقصوراً على السنة الدراسية التالية للسنة التي  ثالثا

جيد جدا ( وتجدد المكافأة كلما توافرت  –يحصل فيها الطالب على التقدير المطلوب ) ممتاز 

 شروطها .

 

وبالنسبة للكليات التي ال يعقد فيه امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافأة المشار إليها خالل  -

 المرحلة الدراسية التي تلي امتحانات النقل ألوائل الثانوية العامة والشهادات الثانوية الفنية .

 

تتولى الجامعات صرفها دفعة واحدة في  1/48/4779األعلى للجامعات في  تطبيقاً لقرار المجلس -

 نهاية كل عام جامعي .

 

 ً على األقل في هذه الشهادات وكذلك  %18: أن مكافأة التفوق بالنسبة للطالب الذي يحصل على  رابعا

بتقدير جيد جداً ( متى نجح 9شهادة معاهد إعداد الفنيين يمنحوا هذه المكافآت الموضحة بالبند أوأل )

في أي سنة من سنوات الدراسة بالجامعة حتى ولو حرم من هذه المكافأة في سنة أو أكثر من سنوات 

الدراسة لعدم حصوله على هذا التقدير ) موافقة أ.د وزير التعليم العالي ورئيس المجلس األعلى 

 م ( .85/1/4799على رأي المستشار القانوني للوزارة في  8/4/4799للجامعات في 

 

 

 

 



 ً  : جدول بيان المكافآت : خامسا

  

 لطالب الفئة المكافآة

 1 المستحدثون جنيه سنويا

120 

 أوائل القسم العلمي 98الـ 

 أوائل القسم األدبي 48الـ 

 أوائل الشهادات الفنية 5الـ 

 ) تجاري / صناعي / زراعي (

   أ

84 

 فأكثر في الثانوية العامة %18الحاصلون على 

 الثانوية الفنية أو معاهد إعداد الفنيينأو 

 وأوائل معاهد إعداد الفنيين التجاريين

   ب

 2 طالب الفرق األعلى  

120 

 الحاصلون على تقدير ممتاز

 والحاصلون على تقدير جيد جدا

 أوائل الثانوية العامة او الفنية

   أ

84 

 الحاصلون على تقدير جيد جداً 

 الثانوية العامةفي  %18من الحاصلين على 

 أو الثانوية الفنية

 أو معاهد إعداد الفنيين

   ب

60 

 الحاصلون على تقدير جيد جداً 

 في الثانوية العامة %18ومجموع أقل من 

 أو الثانوية الفنية

 أو معاهد إعداد الفنيين التجاريين

   ج

60 
 الحاصلون على تقدير جيد جداً 

 المعادلةوكانوا من الحاصلين على الثانوية 
   د



 

 الحوافز الدراسـية

 

 على ما يلي : 4798لسنة  17من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  891تنص المادة 

 

" يجوز أن يمنح الطالب المكافآت والحوافز التي تأتي عن طريق التبرع الخاص وفقاً للشروط التي 

الجامعة عليها . ويجوز أن يطلق على المكافآت أو يشترطها المتبرع ، وذلك بعد موافقة مجلس 

 الجوائز اسم المتبرع أو أي إسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة " .

 

 وعلى ضوء نص المادة سالفة الذكر تم تخصيص الجوائز اآلتية :

 

بخصوص قبول  1/4/4779بتاريخ  415( قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته رقم 4)

ق األستاذ بقسم القانون بكلية الحقو –رع المقدم من السيد األستاذ الدكتور / السيد خليل هيكل التب

جنيه يخصص عائده لجائزة بإسم سيادته تمنح للحاصل على أعلى درجة في مادة  4888وقدره 

القانون الدستوري ، وعند التزاحم يفضل الحاصل على أعلى درجة في المجموع الكلي بالفرقة 

 لى فان وجد أكثر من واحد تقسم الجائزة بينهما بالتساوي .األو

 

م بخصوص الموافقة 5/48/4777بتاريخ  889( قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته رقم 8)

على اقتراح مجلس كلية الزراعة تخصيص جائزة مالية تمنح لألول بالفرقة الثالثة وأول الفرقة 

جنيه  5888بالكلية بإسم الدكتور / طلعت الناظر من ريع مبلغ الرابعة بشعبة اإلقتصاد الزراعي 

 توزع بينهما بالتساوي .

 

م بشأن قبول المنح 88/7/8888( قرار مجلس شئون التعليم والطالب بجلسته المنعقدة بتاريخ 9)

والجوائز المقدمة من شركة موبينيل لطالب كلية الهندسة المتميزين خالل العام الجامعي 

 م وهي :4777/8888

 

جنيهاً مصرياً سنوياً تقدم لطلبة األبحاث من  9888منح كل منها سنتين وقيمة كل منها  48)أ ( عدد 



خريجي اقسام اإلليكترونيات واالتصاالت للحصول على الماجستير في مجاالت االتصاالت السيارة 

م نقل نظ –الت الرقمية أنظمة السنترا –انتشار الموجات الدقيقة  –) هندسة وتصميم شبكات الراديو 

 هوائيات نظم االتصاالت الخلوية ( . –المعلومات 

 

جنيهاً  8888)ب( تقديم جوائز نقدية ألوائل الخريجين من أقسام اإلليكترونيات واإلتصاالت بواقع 

 جنيهاً للثاني . 4588مصرياً لألول ، 

 

يات واإلتصاالت على أن يتم ( طالب من الطلبة المتميزين بأقسام اإلليكترون8)ج( تدريب عدد )

 اختيارهم بواسطة األقسام المعنية .

 


