شرح قرارات اجمللس االعلى للجامعات املصرية

بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام اجلامعي
9191/9102

املكتب الثقايف الكويتي بالقاهرة
فييطار ييتااعة اتمسييةاعة كييا ثقاةي ااييتاعة ييتفطاعةا ي اطامتة ييت ثقاةا ي عنتتااع ا ييتاا
فتثوساك او تافإناعة ااتاعة تفطا ماألمنتئنتاعةطالباعة اعسيت امتةاتعسيتااعة ييث ةا
ت ضييت اوشييث اة ييثعاعااعة ايييىاعلنيييتاةياتعسييتااعة يييث ةام ي عاعة ي نام ثحياييطا
عة اعستااعةسيتتاوعة اعستااعةاتعستةاوذةكانيتاعةنح اعةاتةط:اا
طالب مرحلة الدراسات العليا

أولا:اعةا كتي ي اني ييتاأنا ييالباعثحي ييةاعةي ي مي ماو ييالبات تي ي اعة ت ك يياتثاوتي ي تيطا
عةي كا اع ا(عة ثعحييااعةاييطام ييتاعي ع ا اعسييتةاأواع ييثاعااما تييكاعةايتييتا)المي اعي ا
ت ييةاعإعاحت ييتاافييطا ي اعة ي ع امس ي اع ا ييتفافاييثقاتسيتييااعة اعسيية اوذةييكاحييت ا
رنالناعةاتعستاان اع ن ات ةاعلعاحت تا.ا
ثت تت:امتةنكبةاةطالباعثحيةاعن ع ااستةةاعة ت كاتثاأواعة كا اع اافإ هاة اتحاكتافايثقا
تسيتااعة اعسةاض اعة قاعة ت تةاعة ثاقاةيحي لانيتاعة ا ة احتثاأ هالمي ا
عي اعسياتءتفاعي قاعة اعسيةاةيحيي لانييتاعة ا يةاعةسي تية وف يتاة يثعاعااعة اييىا
علنيتاةياتعستااعة يث ة.ا

ثتة ات:ا اعةا كت انيتاأناعة ايىاعلنيتاةياتعستااق اتثكاةااا تعسةاتح
ع س ت اعلعاحت تااعة ثاقاةيحي لانيتاعة ا تااعةسي تة.ا

اع ني ا

 اني تام ناعة ااتاعة تفطا اتمكان اك تاآةتةاعةاطبتااعةاطاسا ث تاكااكيتةاأوا تعسةا
وس فا عفتاماميءةاعكا ثقاماااعتا كاا ام عاعةي .ا
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طالب املرحلة اجلامعية
 فيما يتعلق بطالب الفرق الدراسية النهائية:

أولا :اتكاا ا اعة نت ج اعة اعستة امنظتم اعةاسيتم ان امس احات ا م اعةخ تى اعة عفاا
.0303/4/03ا

تافطا ت ةاعةءيااعة اعسطاعة ت طاإ اتتزا

ثت تات:اتؤ ااعإعاحت تااعةاطاكتناع اثاان
ع ييثاعاا ي عاعةءيييااةحييت ار ا ييتفافاييثقاتسيتييااعة اعسيية او س ي اةياتعسييتااوضييكا
عةا عولاوعةض عمطاعةالزعةاةانءت اذةكاعكاعثعنتقاعن اعةطيالبافايثقازعنتيةاعالئ يةا

قباار ثعفاعإخابتاعا .ا
 فيما يتعلق بطالب فرق النقل:
نقاط أساسية:

 .1تكاا ااعة نت جاعة اعستةاةاااعةءيث اعة اعسيتةامنظيتماعةاسييتماني امسي احايتا ي ماعةخ يتىا
عة عفاا.0303/4/03

 .0يغتار ثعفاعإعاحت تااعةاحث ث ةاوعة ء ةاعةاطاكتناع اعة زعكان

تافطاعةءيااعة اعسطا

عة ييت طاةيس ييتماعةا ييتعسطا0303/0312اوتك ييابس اعةي ي ا تااعةا ييطاكت ي ي اع ييثاقاة ييتاعي ي ا

عة ا عاعةايطاةي ا تاافطاكااعةكن عااعة اعستةا(عة ا عاعةاثعك ط) او كاب لامايكا
عإعاحت تاا-امنتفانيتاقثعااع اعايىاعةاتعسةا-اأح اعةب يت اعآلتتت :ا

اأ -رن ي ع اعةطييالباةثسييتئاامح تييةاع ب ةييةا(ع تةييةامح تييةا–اع ييثوعامح ييطا–امحييثاعث سييط)افييطا
عة يثاعااعةايطاكت ي اتي اسافييطا ي عاعةءيييا او اي ناةايياا تعسيةاوضييكاعة سيت تثاوعةضي عمطا
وعة ثوطاوعة عن اعةالزعةاةا تتماور تزقاتيكاعةثستئااوف تاةطبتسةاعة اعسةاعة ثاقاةاااكيتيةا
أوامث تعجا اعسطانيتاح ع.
با ا-ن ارخابيتاعاارةااثو تيةاةي يثاعااعةايطاكت ي اتي اسافيتا ي عاعةءيياامتةنكيبةاةيايتيتااأوا
عةب يثععجاعة اعس ييتةاعة ياحيياام ييتاأن ي ع اعحي ي و قاعي ي اعةطييالباو اي ي عفثاةيي تاعةبنت ييةاعةاحات ييةا
وعإعات تتااعةاان ة تةاعةاطات ان تاع ار ثعفاعإخابتاعاارةااثو تتاةا تكاعةطيالباوذةيكا
شث طةاعةا ك اع ات عفثاوستيةات عصااعةااثو تةاة اعةطالب.
(وفتاأىاع اعةب يت اعة ا عت الاتثص ا ا تااةيطالباور تا س اعةطتةتا ت حتاأوااعسبات).
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 .0حتلان ماقب لاعةثستةةاعةبح تةا(اعة تةةاعةبح تةا–اعة يثوعامح يتا–امحيثاعث سيط)ا

عةاطاأن تاعةطتةتافطاع ثااأواأك ثاأواحتلان مار اتتز ااةإلخابتااعإةااثو ط اتا ةتا

عةاتعسييتااوضييكاعة عن ي اعة نظ ييةاة ي ةكاشييث طةاعنحييهافثصييةاأخييثىام ي عااعة سييتيةاس ي عفا
مإنييت قاعةا ي مامثسييتةةاأخييثىاأوارنييت قار يثعفاعإخابييتااعةااثو ت يتامحكييتاعألح ي علاورذعاةييما
ت بااعةثسيتةةاعة

عيةاعنيهاةي يثقاعة ت تيةاأواةيما اايزاعإخابيتااعلةااثو يطاةي يثقاعة ت تيةا سابيثا

عةطتةييتااعسييبتافييطاتيييكاعة ييت قاوتطبيياانيتييهاعةي ي عئ اوعة عن ي اعة نظ ييةااة ستةاييةاأوضييتعا

عةطالباعةثعسبت .

 .4تيازماعةاتعستاامإنالناكتفةاعةاءتصتااعةختصةامتةثستئااعةبح تةا(م يتافيطاذةيكاتبتيتناعت تيةا
تيييكاعةثسييتئااةاييااع ييثاانيييتاح ي ع)اوعةا ي عولاو ييث اتكيييتماتيييكاعةثسييتئااوك ي عاكتفييةا
عةاءتصتااوعة عنت اعة ثاقاةإلخابتاعااعلةااثو تةافطاع ن اأقييت ا ي ماعةخ يتىاعة عفياا

0303/5/7انيتاأنا ب أاتكيتماتيكاعةثستئااأوان اعإخابتاعااعإةااثو تيةارنابيتاعاعي ا
ماعألح اعة عفاا0303/5/01انيتاأناتس ااعةاتعستاانيتاسيثنةاعإ ا يتفاعي ات تيتما

تيييكاعةثسييتئااورنييالناعةناييتئجاعةختصييةاما تت ييتاو اييتئجاعإخابييتاعااعإةااثو تييةافييطاحييتلا

ر ثعئ ت.

أولا:اعةايتتااعأل متةاوعةسي تة:ا
اأ -ظتماعةءي لاعة اعستة:
 ثاعااعة نءيية: 1عة
عذعاكييتناعةطتةييتا ي اساع ييثاعاامتةءيييااعة اعسييطاعة ييت طاوةييتىاعي امتن ييتاع ييثاعاا

عاييةاع اعةءيااعة اعسطاعلولاافتامات تتما تيكاع يثاعااعةءييااعة يت طا( يت

أوااعستا)ا.

ا

 ثاعااعة نءييةاو سا اعةنات افت تانيتاع ثاعاامتةءيااعة ت ط: 0عة
فطاحتةةا اعسةاعةطتةتاة ثاعاامتةءيااعة اعسطاعلولا-اوأ ىاعخابيتاافيطا ت يةا

عةءيييااعلولا-او سا ي اعةناييت اعواعةثسي بافت ييتانيييتاع ييثاعااأخييثىافييطاعةءييياا
عة ييت ط افءييطا ي اعةحتةييةا حيييااعةطتةييتانيييتات ي ث اكييتعالافييطاع ييثاعااعةءييياا
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اأوااعسييتا(عيكاتطبتييااعة عني اعة نظ ييها

علولا او يتمافييطاعةءييااعة ييت طامنيت

ةيناات اوعةثس ابافطاعةءيااعألولا ب تاةي عئ اعة نظ ة).ا

 ثاعااعاييةاوعكا ثقاةيءيااعة اعسطاعة ت ط:ا 0عة

فييطاحتةييةاكييتناعة ييثااعايييااوعكييا ثاةيءيييااعة ييت طافتييامارضييتفةاعييتاحييياانيتييها

عةطتة ييتاف ييطاعةءي ييااعلولارة ييتاعة ا ي ي عاعةاثعك ييطاةيطتة ييتاوت ت ييتماعةطتة ييتاف ييطا

عةءيييااعة ييت طا( ييت
ت

ا/ااعسييت)امتة يياااعةاييتةطا( ا ييةاعةءيييااعة اعسييطاعلولا/ا

اعوااعستا).ا

 4ع -ثااةها زفان يطافطاعةءيااعة اعسطاعة ت طا(س عفاعنءيااأواعايا):
فييطاحتةييةاعذعاكييتناعة ييثااةييها ييزفان يييطا(اس ي عفاكييتناعنءيييااعواعاييياامتةءييياا

عة اعسطاعة ت طا)افتؤ اات تتما عاعةازفاعةس ييطاةحيت اع يتفاتسيتيااعة اعسية او ياما
اص ي اعييتاتييمات تت ييها وناعةس يييطا"اغتييثاعاا يياا"او ضييتفاع ي اض ي ات تييتما ي عا
عة ثااعةازفاعةس يطامس اعل ا تفاعنهاو تماك ح قاوعح قا(امنت
ن ماعلخاللامحااعةطتةتافطاعل ا تلاةيكنةاعلنيت.ا

اعوااعستا)اعكا

- 5عةطتةتاعح اام ثاعااتخيفاأوامتقطاةإلنت قاأواعا ماع اعةختاج:
ف ييطاحتةي يةاك ييتناعةطتة ييتاعح يياام ييثاعااتخي ييفاأوام ييتقطاةإلن ييت قاأواعا ي ي ماعي ي ا
عةخييتاجافت يياح افييطا ي اعة ييثاعاامس ي اع ييتفاتسيتييااعة اعسييةاو ثص ي اةييها ا ييتاا

عت قاعةاخيفاوف تااةي عئ اعة نظ ة.ا

- 6عةطتةتاعة سا اان اع ثااع اع ثاعااعةءيااعة ت ط:
فطاحتةيةاعناي عااعةطتةيتاني اأ عفاعخابيتااع يثااعسيت اعي اع يثاعااعةءييااعة اعسيطا

عة ت طا(ام ثطاعنالاتاي ناعيت قاتخييفا)اوعكياااكطتةيتا يااوةيتىاسينةا تئتيةا
فتامان اعخابتااعةطتةتامس اع تفاتسيتااعة اعسةافطاع افياا اعسطاعخث.

ب -ظتماعةكتنتااعة سا ق:
ا
 تحاك ييتاعةءا ييثقاعةا ييطاعس يياا ي افت ييتاعة اعس ييةامنظ ييتماعةاسي ييتماني ي امسي ي اعي ي ام ييت ا
عةكتنتااعواعةن تطاعة سا قاعةاطاعسا فت تاعةطالب.ا

 ستعيااعةطتةييتاعة كييااافيطاعةءيييااعة اعسييطاعة ييت طاكءيياا اعسييطاأولافييطاعةكيينةا
عةن تئتةاعستعيةا تةتاعةكن عااعةن تئتة.
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 ثاعااعة نءيية: 1عة
عذعاك ييتناعةطتة ييتا ي ي اساع ييثاعاامتةءي ييااعة اعس ييطاعة ييت طاوة ييتىاعي ي امتن ييتا

ع ثاعااعاييةاع اعةءيااعة اعسطاعلولاافتامات تتما تكاع ثاعااعةءيااعة يت طا

(ا ت

اعوااعستا)ا.

 ثاعااعة نءييةاو سا اعةنات افت تانيتاع ثاعاامتةءيااعة ت ط: 0عة
فطاحتةةا اعسةاعةطتةتاة ثاعاامتةءيااعة اعسطاعلولا-اوأ ىاعخابيتاافيطا ت يةا

عةءيييااعلولا-او سا ي اعةناييت اعواعةثسي بافت ييتانيييتاع ييثاعااأخييثىافييطاعةءييياا
عة ييت ط افءييطا ي اعةحتةييةا حيييااعةطتةييتانيييتات ي ث اكييتعالافييطاع ييثاعااعةءييياا
اأوااعستا(عكاتطبتااعة عن اعة نظ هاةيناات ا

علولاو تمافطاعةءيااعة ت طامنت

وعةثس ابافطاعةءيااعألولا ب تاةي عئ اعة نظ ة).ا

 ثاعااعاييةاوعكا ثقاةيءيااعة اعسطاعة ت ط:ا 0عة
فطاحتةةاكتناعة ثااعايااوعكا ثاع اعةءيااعة اعسيطاعألولافتيامات تيتماعةطتةيتا

فطا ت ةاعةءيااعة ت طا( ت

ا/ااعست).ا

 4ع -ثااةها زفان يطافطاعةءيااعة اعسطاعة ت ط:
فطاحتةةاعذعاكتناعة ثااةها زفان يطافتؤ اات تتما عاعةايزفاعةس ييطاةحيت اع يتفا

تسيتااعة اعسة او يامااصي اعيتاتيمات تت يها وناعةس ييطا"اغتيثاعاا ياا"او ضيتفاعي ا
ض ات تتما عاعة ثااعةازفاعةس يطامس اعل ا تفاعنهاو تماك حي قاوعحي قا( يت

عوااعست)اعكان ماعلخاللامحااعةطتةتافطاعل ا تلاةيكنةاعلنيت.ا

ا

- 5عة ثاعااعةاطاتماتكاتي تاةيءيااعة اعسطاعة ت ط:
 -ن اعةكيتنتااعة سا ي قاعةايطا يامات ت يتا( يت

/ااعسيت)ا يطاني اعةكيتنتاا

عة سا ي قاة ي عاعةءيييااعة اعسييطاعة ييت طاوف يتااةالئحييةاعة عخيتييةاةيب يثععجا(فييإذعاكت ي ا
عةالئحةاتنصاع الانيتا15استنةاعسا قا امات تتما15استنةاف ط).

 -فييطاحتةييةاتكيياتااعةطتةييتان ي اسييتنتااأك ييثاع ي اعةكييتنتااعة ييثاقاةيءييياا

عة ييت طا ب ييتاةالئح ييةاف ييإناعة ييثاعااعة اب ت ييةا(عةك ييتنتااعإض ييتفتة)ا حي يياافت ييتا
عةطتةتانيتات ثاغتثاعاا ااو احن تاعةطتةتانن اع يتفاتسيتيااعة اعسيةاو ضيكا
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ةييهاعةا ي ثاعةءسيييطام ييثطاعنا اي نا ي عاعة ييثااعي اخييتاجاعة كييا ىاعة كييااا
فطاعةطتةتاةيءيااعة اعسطاعة ت ط.

 -فطاحتةةاتكاتااعةطتةتان استنتااعقااع اعةكتنتااعة ثاقاةيءيااعة ت طا

ب تاةالئحةافت ماعةطتةتاماكاتاامتقطاعةكتنتاافطافياا اعسيطاعخيثاعي ا ءيىا
عكا ىاع ثاعااعةءيااعة اعسطاعة ت طاو ا ناعةا تتما(ا ت

اعوااعست).

 -فييطاحتةييةاقييتماعةطتةييتامكييااتااع ييثاعااع ي اعكييا تاا اعسييتةاعخييثىاعوا ست ي ا

مغثضاعةاحكت افت اح اعةطتةتافطا ي اعة يثاعاامسي اع يتفاتسيتيااعة اعسيةاو ياما

اص اعةا ثا ب تاةالئحةاعةبثععجاعة سا قا.ا

ثت تتا:اكيتتااعةطتاعةب ث ا( تكاعةبثععج):ا

 ستعاا الباعةكن عاا(عألوةتاوعة ت تةاوعة تة ة)اعستعيةاسن عااعةن ا.
 ستعيياا ييالباعةكيين عاا(عةثعمسييةاوعةختعكييةاوعةكت سيية)اعستعيييةا ييالباعةكيين عاا
عةن تئتة.
 فييطاحتةييةاعة ييثاعااعة نا تييةافييطاعةءيييااعة اعسييطاعألولاتثص ي ا ي اعة ييثاعاا
م ا تت تاأوامن ت تاوت ثعت تاةيطتةت.
اأ  -الباعةكنةاعألوةتاوعة ت تةا(لئحةا
 1عة -ثاعااعة كا ثقامنظتماعة
-عة

ق):

لا(:)Module

ي لاعنا ييطاوع ييتمافيطاعةءيييااعألولا حكييتا

ي لاعة نا ييط:ارذعاكييتناعة

ا تتها ونات ثاك تاة اكت اع ثااعنا طاوتضتفارةتاعة ا عاعةاثعك طاو ا نا

عةا تتماعةن تئطاة عاعة ثااعة كا ثافطاعةءيااعة ت طا( ت
-عة

لاعة كا ث:ارذعاكتناعة

اأوااعست).

لاعكا ثاوتثص ا يزفاعي ا ا تتيهامتةءيياا

عألولاوعةاييزفاعألخييثافييطاعةءيييااعة ييت ط ا ييامات تييتماعةطتةييتافييطا ت ييةاعةءيييااعة ييت طا

(ت

ا

اأوااعست)اورضتفةاعتاحياانيتهاعةطتةتاع ا ا تاافطاعةءيااعألولارةيتا

عة ا عاعةاثعك طاةيطتةت.
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 0ع -ثااعكا ثا اوةها زفان يطافطاعةءيااعة اعسطاعة ت ط:

فييطاحتةييةاعذعاكييتناعة ييثااعكييا ثاوعايييااع ي اعةءيييااعألولا اوةييها ييزفان يييطا

فتؤ اات تتما عاعةازفاعةس يطاةحت اع تفاتسيتااعة اعسة او امااص اعتاتيمات تت يها
وناعةس يييطا"اغتييثاعاا يياا"او ضييتفاعي اضي ات تييتما ي عاعة ييثااعةاييزفاعةس يييطا

مس اعل ا تفاعنيهاو يتماك حي قاوعحي قا(ا يت

عةطتةتافطاعل ا تلاةيكنةاعلنيت.ا

اعوااعسيتا)اعيكاني ماعلخياللامحياا

ب  -الباعةكنةاعة تة ةا(لئحةاق ة):
 1ع -ثاعااعاييةاوعكا ثقاةيءيااعة اعسطاعة ت ط:ا

فطاحتةةاكتناعة ثااعايااوعكا ثافتامارضتفةاعتاحياانيتهاعةطتةتافيطاعةءيياا

علولارةييتاعة ا ي عاعةاثعك ييطاةيطتةييتاوت تييتماعةطتةييتافييطاعةءيييااعة ييت طا( ييت
اعست)او ظ ثافطاش ت قاعة ا تاافطا عاعة ثاا(ا ت

ا/ا

اعوااعستا).

 0ع -ثااعكا ثاوةها زفان يطافطاعةءيااعة اعسطاعة ت ط:

فيطاحتةييةاعذعاكييتناعة يثااعة كييا ثاةييها يزفان يييطافتؤ يياات تيتما ي عاعةاييزفاعةس يييطا

ةحت اع تفاتسيتااعة اعسية او ضيتفارةيتاعيتاحيياانيتيهاعةطتةيتافيطاعةءييااعلولا

رةييتاعة ا ي عاعةاثعك ييطاو ظ ييثافييطاش ي ت قاعة ي ا تاافييطا ي عاعة ييثاا(ا ييت

اعستا)اعكان ماعلخاللامحااعةطتةتافطاعل ا تلاةيكنةاعلنيت.ا

اعوا

ثتة ات:اكيتتاا تاعألسنتن:
 ستعاا الباعةكن عاا(عة باا تئتةاوعةن تئتية)اعةي اتينصاعةيي عئ اعة عخيتيةاةبثععايها
عة اعسييتةانيييتاو ي اع ييثاعااعكييا ثقاوع ا ي قاع ي اعةكيينةاعة بيياا تئتييةارةييتاعةكيينةا
عةن تئتةاوعةايطا يامات تت يتاما ي ثاوعحي اف يطافيطاعةكينةاعةن تئتيةاعستعييةا تةيتاعةكينةا
عةن تئتة.
اعمسات:اعةبثععجاعة اعستةاعة اثكةاعكا تعستااأ نبتة:ا


عةطتةييتاعة كييااافييطامث ييتعجا اعسييطاع يياثكاعييكا تعسييةاأ نبتييةاسي عفاكت ي اعة ا ييةا

عز و ةاأواع اثكةا ا ناعةا تتماوكتءتةار ثعفاعإعاحت تااوع عنت اع ستق تاوف تااة يتا
يي ي انيتا ييهاعإتءتقت ييةاوذة ييكاةا ت ييكاعةك يين عااعة اعس ييتةاني ييتاأناتيا ييزماعةاتعس ييةا
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مإسيياتءتفاقييثعاعااعة ايييىاعألنيييتاةياتعسييتاافت ييتا خييصات تييتمار ييتفاعةءييياا
عة اعسييطاعة ييت طاكحي ي اأ ييتاو ثصي ي ات تييتماعةطتة ييتاف ييطاشي ي ت تهاعة ي ييث ةاوف ي يتاا
ة ثعاعااعة ايىاعألنيتاةياتعستا.
 ني تام ناعة ااتاعة تفطا اتمكان اك تاآةتةاعةاطبتااعةاطاسا ث تاكااكيتةاأوا تعسةا
وس فا عفتاماميءةاعكا ثقاماااعتا كاا ام عاعةي .
*****************
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