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  الشروط والقواعد الواجبة عند التحويل أو نقل القيد
  2016/2017للعام الجامعي 

    
  

  اإلعدادي:بالنسبة لتحويل الطالب بين الكليات المتناظرة للفرق األعلى من الفرقة األولي أو  أوالً:

  منها.ـ أن يكون الطالب ناجح ومنقول إلي فرقة اعلي في الكلية المحول  1

  من عدد الطالب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها. %20 تزيد نسبة المحولين عن ـ آال 2

  .تقديرـ أن تكون األولوية للتحويل من بين المتقدمين للطالب الحاصلين علي أعلي  3

  للجامعة.المؤهل من المنطقة الجغرافية  علىـ أن يكون الطالب حاصل  4

 رأت إذا إالقبل بدء الدراسة طالب بين الكليات المتناظرة ـ ال يجوز قبول طلبات تحويل ال 5

من بدء  الرابع سبوعاأل قهرية بحد أقصيالكلية قبول التحويالت بعد ذلك لظروف 

  الدراسة.

الفرقة الرابعة أو الخامسة بالكليات التي مدة الدراسة  إلىـ عدم قبول تحويل الطالب المنقولين  6

  سنوات.بها خمس 

للتحويل آال بعد عمل المقاصة واعتمادها من السلطة المختصة (السيد  قبولاألوراق  استالم ـ ال يعتبر 7

  األستاذ الدكتور / رئيس الجامعة أو من ينوب عنه من النواب)
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  نقل القيد بين الكليات الغير متناظرة أعوام سابقة ثانياً:

  العامة:ـ بالنسبة للثانوية  1

من  إليهالمجموع الدرجات الذي قبل بالكلية المراد نقل قيده  األدنىالحد  علىحاصل  ـ أن يكون الطالب أ

  الثانوية.علي  حصولهالكليات داخل الجامعة أو خارجها وذلك سنة 

  للجامعة.المؤهل من المنطقة الجغرافية  علىـ أن يكون حاصل  ب

 الحاصلين علي الثانوية العامة من اإلسماعيلية  التحويل أو نقل القيد إقليمي بكلية التربية (يقتصر علي الطلبة

  فقط) .

  المعادلة:ـ الشهادات  2

عوام السابقة بعد مكاتبة مكتب التنسيق األـ يتم نقل قيد الطالب الحاصلين علي الشهادات المعادلة من  أ

  عدمه.الرئيسي بالقاهرة للتأكد من شرط المجموع والمكان يسمح بالتحويل من 

  السابق.طالب مقيم في المنطقة الجغرافية للجامعة والمدون في استمارة رغباته بالتنسيق ـ أن يكون ال ب

  الخاصة:ـ الجامعات والمعاهد  3

  يتم نقل قيد الطالب المقيدين في كليات ومعاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات بعد

  ذلك.مكاتبة مكتب التنسيق في 

يعادلها للقبول بالكلية المعنية التي يرغب  لثانوية العامة أو مافي ا ىألدناالحد  علىحاصل ـ أن يكون الطالب  أ

  إليها. قيدهفي التحويل أو نقل 

(السيد األستاذ الدكتور /  المختصةمن الجهة  االعتمادللتحويل آال بعد  قبولاألوراق  استالمـ ال يعتبر  ب

  رئيس الجامعة أو من ينوب عنه من النواب) 
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  المفصولين ثالثاً:

  العامة:ـ بالنسبة للثانوية  1

ـ كلية الخدمة االجتماعية)  ـ تجارة ـ حقوق ـ يجوز قبول الطالب المفصولين بكليات غير مناظرة (آداب أ

للمجموع الذي قبل في الكلية كنظامي أو منتسب سنة حصوله  ىالحد األدن علىبشرط الحصول  كمنتسبين

  فقط.العامة أو السنة الحالية أيهما أفضل للطالب ويستفيد الطالب من هذا النظام مرة واحدة  الثانوية على

ت العسكرية (فيما عدا الطالب الذين يفصلون الستنفاذ مرات الرسوب من الكليا علىـ يطبق هذا القرار  ب

الفصل التأديبي) والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والخاصة بشرط حصولهم علي الثانوية 

  العامة.

  :الفنيةللدبلومات ـ بالنسبة  2

نظام الخمس سنوات بعد اإلعدادية) وكذا خريجي معاهد  الدبلومات الفنية علىقبول الطالب الحاصلين ـ  أ

(سنتين بعد الثانوية سواء ثانوية عامة أو ثانوية فنية) والمفصولين من الكليات الجامعية  لفنيينأعداد ا

الستنفاذ مرات الرسوب كطالب منتسبين في كليات (اآلداب ـ الحقوق ـ التجارة ـ الخدمة االجتماعية) دون 

  .معادلةإجراء امتحان 

  :المعادلةللشهادات ـ بالنسبة  3

ـ  ـ التجارة ـ الحقوق (اآلداب الشهادات المعادلة بكليات علىالحاصلين الب المفصولين ـ يجوز قبول الط أ

ً للحد األدنى الذي قبل في هذه الكليات من أبناء هذه الفئة عام الحصول علي  الخدمة االجتماعية) طبقا

  .ذلكالثانوية المعادلة ومكاتبة مكتب التنسيق في 

  التربية.وشرط اإلقليمية لكلية  التوزيع الجغرافي للجامعة لجميع الفئاتقواعد  مرعاهيتم ألحوال اوفي جميع  

  للتحويل:األوراق المطلوبة للتقدم 

  .الطالبشهادة فصل من الكلية المفصول منها ـ أصل  1

  .المعادلةالدبلوم أو الشهادة الثانوية العامة أو أصل استمارة ـ  2

  الميالد.أصل شهادة ـ  3

مقيد وفق نظام (االنتساب الموجة) حتى حصوله علي شهادة يظل الطالب  ملحوظة:

  .الليسانسأو  البكالوريوس
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  العليا:حملة المؤهالت  رابعاً:

  من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  88والمادة  77وفقاً لنص المادة  

يرها من المؤهالت العليا درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غ علىالحاصلين  الخريجينيجوز قبول ـ  1

  ـ الخدمة االجتماعية). ـ التجارة ـ الحقوق كلية (اآلداب إلى كطالب منتسبين

درجة الليسانس في اآلداب والتربية من كلية التربية في الفرقة  علىالحاصلين  الخريجينـ يجوز قبول  2

  المناظرة.في التخصصات  اإلنسانية الثالثة بكلية اآلداب والعلوم

  راق المطلوبة:األو

  للخريج.بالمواد الدراسية  ودرجات شهادة تقديراتأصل ـ  1

  .)(شهادة مؤقتة شهادة الليسانس أو البكالوريوسأصل ـ  2

  منها.شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء أصل ـ  3

  منها.شهادة الميالد أو مستخرج رسمي أصل ـ  4

  للتقدم.صور شخصية  6ـ  5

لعمل أو موافقة هيئة التدريب للقوات المسلحة ووزارة الداخلية (إدارة شئون األفراد) لرجال ة اهموافقة جـ 6

  الشرطة.

  للجامعة.التقدم بما يثبت إقامته بالمنطقة الجغرافية ـ  7

خمسة آالف جنية سنوياً للكليات النظرية وثمانية آالف جنيه بواقع تسدد بالكلية المعنية الرسوم الدراسية ـ  8

  العملية.اً للكليات سنوي

  

  



 
 االلتحاق للدبلوم التخصصي للمعهد الفني للتمريضلشروط والقواعد الواجبة عند ا

 7102/7102للعام الجامعي 
 
 
 
ـ أن يكون حاصل علي شهادة دبلوو  لمعههود لمي وي مليعوأي  أو عوا يهادمهوا بدأ و  1
 ( . يد)
 .ـ أن يكون لملغ  لإل  ليزي  هي أحدى لملغات يعت دألسيها  2
بأحوودا لمعسيشووييات ( لالعييوواز)شووهوأ لمييووأة لميدأيبيوو   6ـوو أن يكووون ضوود ض وو  3

 .لمعهيأف بها
ـ ل يياز لمكشف لمطبي ولالخيباألت لمعوحدة لميي يقأها لمع لس لألعل  مل اعهات 4

. 
 .ـ يقدي  عا يييد حسن لمسيأ ولمسلوك  5
ـ يقدي  شوهادة لمعهاعلو  لمهسوكأي  بام سوب  ملوأكوأ أو لإلعيوا  ع هوا معون وصول سون 6

 .لمي  يد 
 .ـ عولفق   ه  لمهعل  7
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