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 -1الأوراق المطلوبة من الطالب المستجد:
 أطً شٙبدح اٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ -أطً شٙبدح اٌّ١الد.

 ّٔٛرج  2خٕذ ٌٍزوٛس. اطً ثطبلخ اٌتشش١ر. )8( -طٛس شخظ١خ.

 إ٠ظبي وٙشثبء أ ٚغبص ا ٚتٍ١ف ْٛإلثجبد اٌعٕٛاْ . اعت١فبء اعتّبسح طٍت االٌتسبق ثبٌىٍ١خ ِٛضسب ثخ عٕٛاْ اٌطبٌت – سلُ اٌتٍ١ف – ْٛاٌجش٠ذ االٌىتشٝٔٚ -2إجراءات التحويل إلى الكلية :
 ٌٍطبٌت اٌّغتدذ فمظ ٠ٚى ْٛرٌه عٓ طش٠ك ِىتت اٌتس٠ٛالد اٌّشوض ٜثدبِعخ اٌمب٘شح اْ ٠ى ْٛزبطال عٍ ٝاٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ فٔ ٝفظ اٌعبَ اٌز ٜلجً ف١خ ثبٌىٍ١خ اْ ٠ى ْٛزبطال عٍ ٝاٌسذ االدٌٍٔ ٝمجٛي ثبٌىٍ١خ - 3خطوات سداد الرسوم الدراسية وإستخراج الكارنيه:
 ٠م َٛاٌطبٌت ثغذاد اٌشع َٛاٌذساع١خ عٓ طش٠ك خذِخ فٛس.ٞلسداد المصروفات يتم الدخول على الموقع االتى:
ٌٕ١ه اٌخذِبد Ckes.cu.edu.eg/oral
ٌٕ١ه عذاد اٌّظشٚفبد http://www.mucyid.cu.cdu.eg

 ٠م َٛاٌطبٌت ثئزضبس إ٠ظبي اٌغذاد ٚتغٌٍّ ّٗ١غئٛي اٌفشلخ ثبداسح شئ ْٛاٌطالة.٠ -مِ َٛغئٛي اٌفشلخ ثتغد ً١سلُ إ٠ظبي اٌغذاد.

 ٠تُ اٌتٕج١خ عٍ ٝاٌطبٌت ثضشٚسح االزتفبظ ثب٠ظبي اٌغذاد.٠ -تُ اعطبء اٌىبسٔ١خ ٌٍطبٌت.
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 – 4إجراءات تأجيل التجهيد ( :يسمح القانون بتأجيل تجهيدد الطلداب الدذ ور لحدين التخدرج او نتدى سدن 28
سهة ايهما اقرب)
 ٠ىٍف اٌطالة اٌز ٓ٠ثٍغٛا اٌتبععخ عششح ِٓ اٌعّش ثئعتالَ اٌجطبلخ اٌعغىش٠خ ( )6خٕذ ِٓ لغُ اٌشرشطخ اٌتربثع ٌرٗ ٚتغرٌٍُّغئٛي اٌتدٕ١ذ ثئداسح شئ ْٛاٌطرالة ز١ر ٠رتُ إسفبلٙرب ثّٕرٛرج ( )2خٕرذ اٌتر ٝعرجك ٚتمرذَ ثرٗ اٌطبٌرت فرٍِ ٝفرٗ أٚسالرٗ
اٌخبص اٌّمذَ إلداسح شئ ْٛاٌطالة.
 تشعً األٚساق ثّعشفخ ِغئٛي اٌتدٕ١ذ ثبإلداسح إٌ ٝاٌدٙخ اٌّغئٌٛخ إلعتظذاس لشاس تأخ ً١اٌتدٕ١ذ .٠ -شاع ٟتدذ٠ذ شٙبداد اإلعفبء اٌّؤلتخ ٌٍطالة لجً أتٙبء ِذتٙب اٌّمشسح.

 اٌطبٌت اٌّم١ذ ثبٌفشلخ إٌٙبئ١خ اٌز ٞثٍغ ألظ ٝعٓ ٌٍتدٕ١ذ ( 28عٕٗ) أثٕبء اٌذساعخ ٌٗ زك اِترذاد تأخ١رً اٌتدٕ١رذ ثبٌىٍ١رخٌٕٙب٠خ اٌعبَ اٌدبِع ٟاٌّم١ذ ثٗ اٌطبٌت ٠ٚتُ رٌه ثتمذ ُ٠اٌطبٌت ّٔٛرج ( )2خٕذ ٌّٕذٚة اٌتدٕ١ذ ٌعًّ االِتذاد.
 عٕذ ثٍٛغخ عٓ ٠ 28تُ ا٠مبف ل١ذ اٌطبٌت ثمشاس ِدٍظ اٌىٍ١خ ٌس ٓ١أتٙبئخ ِٓ اداء فتشح اٌتدٕ١ذ. ٚثعذ ازضبس ِب٠ف١ذ ثبٔٙبء فتشح اٌتدٕ١ذ ٠تُ اعبدح ل١ذح ٚتغدٍ١خ ثبٌفشلخ اٌخبطخ ثخ . - 5إعتماد اشتراك المواصلات:
 ٠م َٛاٌطبٌت ثئزضبس اعتّبساد إشتشان اٌّٛطالد ِٓ اٌدٙخ اٌّختظخ (ِترش – ٚأترٛث١ظ – لطربس) ٚتمرذَ إلداسح شرئْٛاٌطالة ِشفمب ً ثٙب عذد( )2طٛسح شخظ١خ زذ٠ثخ.
 ٠مررررررررررر َٛاٌّخرررررررررررتض ثّشاخعرررررررررررٗ ث١بٔررررررررررربد اٌطبٌرررررررررررت طجمرررررررررررب ً ٌٍغررررررررررردالد ٚتٛلرررررررررررع ِرررررررررررٓ ِرررررررررررذ٠ش اإلداسحٚتختُ ثشعبس اٌدّٛٙس٠خ ٚتغٍُ ٌٍطبٌت فٔ ٟفظ  َٛ٠تمذ ُ٠االعتّبسح.
 ٠تٛخخ اٌطبٌت اٌ ٝاٌدٙبد اٌّعٕ١خ ٌٍسظٛي عٍ ٝاالشتشان . – 6إعتماد إستمارة بطاقة الرقم القومى:
 ٠م َٛاٌطبٌت ثئزضبس اإلعتّبسح ِٓ ِىتت اٌغدً اٌّذٔ.ٟ ٠تُ تغذ٠ذ اٌشع َٛعٓ طش٠ك خذِخ فٛس٠ٚ ٞمذَ إ٠ظبي اٌغذاد ٌٍّغئٛي عٓ اٌفشلخ. ٠مرررررررررررر َٛاٌّخررررررررررررتض ثّشاخعررررررررررررٗ اٌج١بٔرررررررررررربد ٚإعتّرررررررررررربد اإلعررررررررررررتّبسح ٚتٛل١ع ٙررررررررررررب ِررررررررررررٓ ِررررررررررررذ٠ش اإلداسحٚتختُ ثشعبس اٌدّٛٙس٠خ ٚتغٍُ ٌٍطبٌت فٔ ٟفظ  َٛ٠تمذ ُ٠االعتّبسح.
 ٠تٛخٗ اٌطبٌت اٌ ٝاٌدٙبد اٌّعٕ١خ ِٓ لجً ٚصاسح اٌذاخٍ١خ العتىّبي االخشاءاد – 7إستخراج شهادة القيد .
 ٠م َٛاٌطبٌت ثطٍت إٌ ٝاٌّٛظف اٌّغئٛي عٓ اٌفشلخ ِٛضسب ً ثٗ اٌدٙخ اٌّمذَ إٌٙ١ب اٌج١بْ. ٠غذد اٌطبٌت اٌشع َٛاٌّمشسح عٓ طش٠ك خذِخ فٛس.ٜ ٠مرر َٛاٌّخررتض ثّشاخعررٗ ث١بٔرربد اٌطبٌررت طجم رب ً ٌٍغرردالد ٚتٛلررع ٚتعتّررذ ِررٓ ِررذ٠ش اإلداسح ٚٚو١ررً اٌىٍ١ررخ ٌشررئ ْٛاٌتعٍررُ١ٚاٌطالة ٚتختُ ثشعبس اٌدّٛٙس٠خ ٚتغٍُ ٌٍطبٌت فٔ ٟفظ  َٛ٠تمذ ُ٠االعتّبسح.
 -8استخراج شهادة القيد للسفر للخارج :
 ٠م َٛاٌطبٌت ثغذاد سع َٛشٙبدح اٌم١رذ عرٓ طش٠رك خذِرخ فرٛس٠ٚ ٜمرِ َٛغرئٛي اٌّغرت ٜٛثّشاخعرٗ ث١بٔربد اٌطبٌرت طجمرب ًٌٍغردالد ٠ٚرزوش فر ٝشرٙبدح اٌم١ررذ اٌّٛلرف ِرٓ اٌتدٕ١رذ ٠ٚمرر َٛثئسفربق لبئّرخ ِٛضرر ثٙرب إعررُ اٌطبٌرت ٚتعتّرذ ِرٓ ِررذ٠ش
اإلداسح ٚٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌتعٍٚ ُ١اٌطالة ِٚختِٛخ ثشعبس اٌدّٛٙس٠خ .
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 - 9شروط تصوير أي وثيقة بالملف :
 ٠تمذَ اٌطبٌت ٌشئ ْٛاٌطالة إلثذاء سغجتٗ ف ٟتظ٠ٛش أٚ ٞث١مخ ثبٌٍّف (شٙبدح ِ١الد – شٙبدح تخشج).٠ -م َٛاٌطبٌت ثغذاد اٌشع َٛاٌّمشسح عٓ طش٠ك خذِخ فٛس.ٜ

 ٠مرِ َٛغرئٛي اٌّغرت ٜٛثتظر٠ٛش اٌٛث١مرخ ٚاعتّبد٘رب طرٛسح طجرك األطرً ٚتٛل١عٙرب ِرٓ ِرذ٠ش إداسح شرئ ْٛاٌطرالة ٠ٚرتُختّٙب ثخبتُ إٌغش ٚتغٍُ ٌٍطبٌت ف ٝاٌسبي.
 -11إجراءات إيقاف القيد:
 ٠تمذَ اٌطبٌت ثطٍت إٌٚ ٝو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌتعٍٚ ُ١اٌطالة ِشفك ثٗ زبٌتٗ اٌذساع١خ ِٓ شئ ْٛاٌطالة. ٠شفك ف ٝاٌطٍت أعجبة ٚلف اٌم١ذ ِذعّخ ثبٌّغتٕذاد ِع عذاد اٌشع َٛعٓ طش٠ك خذِخ فٛس.ٜ ف ٟزبٌخ ِٛافمخ ٚو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌتعٍٚ ُ١اٌطالة عٍ ٝطٍت إ٠مبف اٌم١ذ ٠رتُ إزبٌرخ اٌطٍرت إٌرِ ٝدٍرظ اٌىٍ١رخ ٌٍّٛافمرخ٠ٚتُ إعالْ اٌطبٌت ثبٌمشاس.
 -11خطوات اعتماد العذر المرضى:
٠ -تمذَ اٌطبٌت ثبٌشٙبدح اٌّشض١خ ِٓ اٌطج١ت اٌّعبٌح.

 ٠سشس ٌٍطبٌت خطبة تسٌ ً٠ٛإلداسح اٌطج١خ ِٓ لجً ِغئٛي شئ ْٛاٌطالة . ٠تٛخٗ اٌطبٌت ٌإلداسح اٌطج١خ ٌتٛل١ع اٌىشف اٌطج ٟعٍ. ٗ١ تم َٛاإلداسح اٌطج١خ ثئخطبس اٌىٍ١خ ثمجٛي اٌعزس اٌّشض ِٓ ٝعذِٗ ٠ ٚتُ إخطبس اٌطبٌت ثبٌمشاس ٌٍتٛل١ع ثبٌعٍُ. -12شروط الحصول على مكافأة التفوق:
 طالة اٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ اٌسبطٍ ٓ١عٍ %80 ٝفأوثش ف ٝاِتسبْ اٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ ٠ظشف ٌ 88 ُٙخٕ ٗ١ف ٝاٌغٕخ ّٕ٠ر اٌطبٌت اٌسبطً عٍ ٝتمذ٠ش عبَ ِّتبص فِ ٝمشساد اٌّغت ٜٛاٌّغدً ثخ عٍِ ٝىبفأح لذس٘ب  120خٕ١خّٕ٠ -ر اٌطبٌت اٌسبطً عٍ ٝتمذ٠ش عبَ خ١ذ خذا ِىبفأح لذس٘ب  88خٕ١خ ٌشٙبدح اٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ

 ّٕ٠ر اٌطبٌت اٌسبطً عٍ ٝتمذ٠ش عبَ خ١ذ خذا ِىبفأح لذس٘ب  60خٕ١خ ٌشٙبدح اٌثبٔ٠ٛخ اٌعبِخ اٌّعبدٌخ تظشف ٘زح اٌّىبفأد دفعخ ٚازذح ثٕٙب٠خ اٌعبَ اٌدبِعٚ ٝرٌه ف ٝاٌغٕخ اٌتبٌ١خ ٌسظٛي اٌطبٌت عٍ ٝاٌتمذ٠ش اٌّزوٛس. - 13التربية العسكرية:
 ٠تُ اإلعالْ عٓ ِٛاع١ذ دٚساد اٌتشث١خ اٌعغىش٠خ ثئداسح شئ ْٛاٌطالة. عٍ ٝخّ١ع طالة اٌىٍ١خ اٌزوٛس تأد٠رخ اٌتشث١رخ اٌعغرىش٠خ فّ١رب عرذا اٌطرالة غ١رش اٌّظرش ٓ١٠ا ٚاٌّظربث ٓ١ثرأِشاع ِعذ٠رخٚفمب ٌتمش٠ش االداسح اٌطج١خ ثبٌدبِعخ
 ٠م َٛاٌطبٌت ثتغد ً١اعّخ ثّىتت اٌتشث١خ اٌعغىش٠خ ثدبِعخ اٌمب٘شح ِٚمشح اٌّذٕ٠خ اٌدبِع١خ ٠م َٛاٌطبٌت ثتمذ ُ٠وبسٔ١خ اٌىب٠خ – اٌشلُ اٌم – ِٝٛعذد  2طٛسح شخظ١خ اٌِ ٝىتت اٌتشث١خ اٌعغىش٠خ ٠عتجش اداء اٌتشث١خ اٌعغىش٠خ ششط اعبعٌٍ ٝتخشج ٚزظٛي اٌطبٌت عٍ ٝدسخخ اٌجىبٌشٛ٠ط ال٠تُ تخشج اٌطبٌت اال ثعذ اخت١بصح ٌٍتشث١خ اٌعغىش٠خ ثٕدبذ - 14إعادة رصد الدرجات :
 ٠تمذَ اٌطبٌت ثطٍت اعبدح سطذ دسخبتخ الداسح شئ ْٛاٌطالة خالي اعجٛع ِٓ ٓ١اعالْ إٌت١دخ ِع دفرع اٌشعر َٛاٌّمرشسحٚلّ١تٙب خّغ ْٛخٕٙ١ب ٌٍّبدح اٌٛازذح ٚرٌه عٓ طش٠ك خذِخ فٛس. ٜ
 -تدّع طٍجبد اعبدح اٌشطذ ٚتشعً اٌ ٝاٌىٕتشٚالد .

 ٠تُ اعبدح سطذ دسخبد اٌّبدح فمظ ٚال٠تُ اعبدح تظس١سٙب طجمب ٌٕظٛص اٌمبْٔٛ-4-
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 ٠تُ اعالْ ٔت١دخ اٌشطذ خالي خّغخ عشش ِٛ٠ب ِٓ تمذ ُ٠اٌطٍت ٛ٠ٚلع اٌطبٌت عٍٙ١ب ثبٌعٍُ. - 15طلب دخول امتحانات الفرقة الههائية :
 ٠م َٛطالة اٌّغت ٜٛاٌشاثع ثتسش٠رش إعرتّبسح (108طٍرت دخرٛي اِتسبٔربد اٌجىربٌٛسٛ٠ط) ٚتغرذ٠ذ اٌشعر َٛاٌّمرشسح عرٓطش٠ك خذِخ فٛس.ٞ
 ٠م َٛاٌطبٌت ثتسش٠ش االعتّبسح ثىً دلخ ٚرٌه ثبٌٍغت ٓ١اٌعشث١خ ٚاإلٔدٍ١ض٠خ ٚطجمب ً ٌج١بٔبد شٙبدح اٌّ١الد. ٠تُ ِشاخعخ ث١بٔبد االعتّبسح عٍٍِ ٝف اٌطبٌت اٌّٛخٛد ٌذ ٜاٌىٍ١خ ٌّطبثمخ اٌج١بٔبد. إرا ٚخذ أ ٞاختالف ٠تُ اٌشخٛع إٌ ٝاٌطبٌت ٌتظس١ر اٌخطأ. - 16الأوراق المطلوبة من الطلاب الوافدين :
 -إزضبس خطبة ٠ف١ذ تشش١سٗ ٌٍىٍ١خ ِٓ لجً اإلداسح اٌعبِخ ٌٍٛافذ ٓ٠ثٛصاسح اٌتعٍ ُ١اٌعبٌ.ٝ

 أطً اٌّؤً٘ اٌذساعٚ ٟشٙبدح اٌّ١الد ِتشخّب ً ِٛٚثمب ً ِٓ اٌغفبسح اٌخبطخ ثىً طبٌت  ِٓٚاٌخبسخ١خ اٌّظش٠خ. تسٍ ً١فسض اإل٠ذص عٍ ٝأْ ٠ى ْٛطبدس ِٓ ِغتشف١بد تبثعخ ٌٛصاسح اٌظسخ. -طٛسح ِٓ خٛاص اٌغفش اٌخبص ثبٌطبٌت.

 ٠م َٛاٌطبٌت ثغذاد اٌشعٚ َٛاٌّظشٚفبد اٌّمشسح عٍ ٝاٌطالة اٌٛافذ ٓ٠أ ٚتمذ ُ٠إٌّسخ أ ٚاإلعفربء ِرٓ اٌشعرِ َٛعتّرذحِٓ اإلداسح اٌعبِخ ٌٍٛافذ ٓ٠ثٛصاسح اٌتعٍ ُ١اٌعبٌ. ٝ
 -17مكتب الطلاب الوافدين :
 تُ أشبء لغُ خبص ٌٍطالة اٌٛافذٌ ٓ٠تغد ً١خّ١ع اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثبٌطالة اٌٛافذٓ٠ وّب تُ أشبء ٌدٕٗ دعُ اٌٛافذ ٓ٠ثبٌىٍ١خ ثمشاس ِدٍظ اٌىٍ١خ سلُ  888ثتبس٠خ 2012/1/11 تمذ ُ٠اٌّغبعذح ف ٝزً اٌّشىالد اٌت ٝتٛاخخ اٌطالة اٌٛافذ ٓ٠ثبٌىٍ١خ . اٌتٛاطً ث ٓ١اٌطالة اٌٛافذٚ ٓ٠اداسح اٌىٍ١خ ف ٝزً اٌّشبوً . - 18إجراءات إخلاء الطرف عهد الفصل من الكلية:
 ٠تمذَ اٌطبٌت ثطٍت إٌٚ ٝو ً١اٌىٍ١خ ٌشئ ْٛاٌتعٍٚ ُ١اٌطالة ٌغست ٍِفٗ ثعذ اإلفبدح عٓ زبٌتٗ اٌذساعر١خ ِرٓ إداسح شرئْٛاٌطالة.
 ٠م َٛاٌطبٌت ثعًّ إخالء طشف ِٓ خّ١ع األلغبَ اٌعٍّ١خ ثبٌىٍ١خ ٚاٌت ٝلبَ ثبٌذساعخ ثٙب.٠ -تُ اٌتأوذ ِٓ عذاد اٌطبٌت ٌدّ١ع اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ اٌّمشسح عٓ خّ١ع األعٛاَ اٌذساع١خ.

 ٠تُ إعطبء اٌطبٌت إرْ دفع ٌغذاد اٌشع َٛاٌذساع١خ عٓ األعٛاَ اٌت٠ ٌُ ٝغذد فٙ١ب عٓ طش٠ك خذِخ فٛس.ٞ ٠مِ َٛغئٛي اٌّغت ٜٛثتغد ً١اإل٠ظبالد ف ٝعردً ل١رذ اٌطبٌرت  ٚتغرٍ ُ١اٌٍّرف ٌٍطبٌرت ِرع تٛل١عرٗ عٍر ٝإلرشاس ثبعرتالَخّ١ع أٚساق ٍِفٗ ِٓ اٌىٍ١خ ِع اإلزتفبظ ثظٛسح ِٓ اٌٍّف .
 -19إجراءات إخلاء الطرف لإستلام شهادات التخرج لأول مرة :
 إزضبس إخالء طشف ِٓ اٌّىتجخ اٌّشوض٠خ ثدبِعخ اٌمب٘شح  ِٓٚخّ١ع اٌّغت٠ٛبد اٌذساع١خ ٌشئ ْٛاٌطالة. -عذاد خّ١ع اٌّظشٚفبد اٌذساع١خ عٓ وً عبَ خبِع٠ ٌُ ٟغذدٖ اٌطبٌت ٚتغٍ ُ١إ٠ظبالد اٌغذاد ٌشئ ْٛاٌطالة.

 ّٕ٠ر اٌطبٌت إخالء اٌطشف ِٓ ِغرئٛي اٌّغرت ٜٛاٌخربِظ ِٛضرسب ً ثرٗ سلرُ إ٠ظربي عرذاد سعرُ اٌشرٙبدح األطرٍ١خ ٚورزٌهتبس٠خ تأد٠خ اٌتشث١خ اٌعغىش٠خ ِع تٛل١ع اٌّغئٛي ٚخبتُ شئ ْٛاٌطالة.
 -إخالء طشف ِٓ إداسح سعب٠خ اٌشجبة ٠ٚختُ ثخبتُ سعب٠خ اٌشجبة ِع تٛل١ع اٌّغئٛي.
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 -اٌذساعخ ثبٌىٍ١خ عٍ ٝاعبط اٌغٕخ اٌىبٍِخ .

احكام عامة

 -عذد اٌغٕٛاد اٌذساع١خ ثبٌىٍ١خ خّظ عٕٛاد .

 ال٠سك ٌٍطبٌت اْ ٠جم ٝثبٌفشلخ اوثش ِٓ عٕت. ٓ١ طالة اٌفشلخ اال٠ ٌٝٚغش ٜعٍ ُٙ١تىشاس اٌشعٛة ٌعبِِ ٓ١١تتبٌ٠ٚ ٓ١١تُ اٌفظً ارا تىشس اٌشعٛة . طالة اٌفشلخ اٌثبٔ١خ ٠غش ٞعٍر ُٙ١تىرشاس اٌشعرٛة ٌعربِِ ٓ١تتربٌ ٓ١ترُ ثّرٕر اٌطبٌرت فشطرخ ِرٓ اٌخربسج ٌّرذح عربَ ٚاراتىشس اٌشعٛة ٠تُ اٌفظً ٔٙبئ١ب ً
 طالة اٌفشلخ اٌثبٌثخ ٚاٌشاثعخ ٚاٌخبِغخ ٠غش ٞعٍ ُٙ١تىرشاس اٌشعرٛة ٌعربِِ ٓ١تتربٌ ٓ١ثرُ ّ٠رٕر اٌطبٌرت ثرال فرشص ِرٓاٌخبسج ٌّذح ثالثخ اعٛاَ ٚارا تىشس اٌشعٛة ٠تُ اٌفظً ٔٙبئ١بً.
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