سياسات التحويل والقبول لطالب كمية التمريض
بالنسبة لقواعد تحويل الطالب فى الفرقة األولى أو اإلعدادية

سبق إن قرر المجمس األعمى لمجامعات بتاريخ  0222 /4/02م ما يمي -:

-1حصول الطالب عمى الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبمته الكمية المراد
التحويل إليها وان يكون الطالب مستوفياً لشروط التوزيع الجغرافي المقررة في هذا

الشأن

 -0التأكيد عمى أحقية الطالب المرشح لمقبول بالفرقة األولى أو اإلعدادية في التقدم
بطمب التحويل أو نقل القيد في حالة رغبته في ذلك ألي من الكميات الجامعية خارج
النطاق الجغرافي لجامعته .
بالشروط اآلتية -:
 إن يكون حاصالً عمى الحد األدنى لمجموع الدرجات الذي قبل بالكمية المرادالتحويل أو نقل القيد إليها .

 إن تكون رغبة الطالب في التحويل أو نقل القيد لكمية ليس لها نظير فيمحافظته وحاصل عمى الحد األدنى الذي قبل بالكمية المراد التحويل أو نقل
القيد إليها .
 كما قرر المجمس األعمى لمجامعات بجمسته المنعقدة بتاريخ  0227/7/06مالموافقة عمى نظام تحويل الطالب بين الكميات الجامعية من خالل التنسيق
االكترونى والذي يسمح لمطالب بالتحويل فقط إلى المحافظة التي يقيم فيها
الطالب في حدود نسبة ال %12من المقيدين بالكمية نفسها في الفرقة األولى
ويكون التحويل في إطار الحد األدنى لقطاع الكميات المتناظرة إما بالنسبة
لمكميات الغير متناظرة فيكون التحويل وفقا لمحد األدنى لمكمية التي يرغب
الطالب التحويل إليها .
ب-بالنسبة لمضوابط الخاصة بالتحويل بين الكميات المتناظرة في السنوات
الدراسية األعمى من الفرقة األولى أو اإلعدادية .

 كما سبق ان قرر المجمس األعمى لمجامعات بتاريخ  0225/3/12م تعديلقواعد
تحويل الطالب المنقولين لفرق أعمي من الكميات الجامعات عمى النحو التالي :
أوال  :إن يكون التحويل بين الكميات المتناظرة بالجامعات مركزيا عمى مستوى
كل جامعة
ثانيا  :إن يكون الطالب ناجحا ومنقوالً إلى فرقة أعمي في الكمية المحول منها
ثالثا  :إال تزيد نسبة المحولين عن  %02من عدد الطالب المقيدين بالفرقة
المطموب التحويل إليها وذلك وفقا لقواعد عامة معمنة بكل كمية
رابعا  :إن تكون األولوية لمتحويل من بين المتقدمين لمطالب الحاصمين عمى
أعمي المجاميع .
خامسا  :ال يجوز قبول طمبات تحويل الطالب بين الكميات المتناظرة بعد مضى
شهر من بدء الدراسة .
 كما قرر المجمس األعمى لمجامعات بجمسته المنعقدة بتاريخ  0228/9/7مالموافقة عمى ما يمي -:
 التأكيد عمى قرار المجمس األعمى لمجامعات الخاصة بقواعد تحويل الطالب
ونقل قيدهم بين كميات الجامعة والمعمول بها حتى العام الجامعي
 0229/0228م
 أن تقدم طمبات التحويل إلى المكتب المركزي لمتحويالت بكل جامعة ,عمى إن
تقوم كل جامعة بموافاة مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد بكشوف
أسماء الطالب الراغبين في التحويل (تقميل االغتراب )وتعمن نتائج التحويل
بعد اعتمادها من و ازرة التعميم العالي
 كما قرر المجمس األعمى لمجامعات بجمسته المنعقدة بتاريخ 0211/3/06الموافقة عمى أن تخضع قواعد التحويل لطالب التعميم المفتوح ( المقبولين من
خالل مكتب التنسيق ) لنفس القواعد الواردة في قانون تنظيم الجامعات رقم
49لسنة . 1970

 ولما كانت المادة  86من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة
بالقرار الجمهوري رقم  829لسنة , 1975والمعدلة بالقرار رقم  078لسنة
 ,1981والقرار رقم  355لسنة  1983قد حددت األحكام العامة المتعمقة
بتحويل ونقل قيد الطالب فيما بين الكميات التابعة لمجامعات الخاضعة لقانون
تنظيم الجامعات  ,حيث تنص الفقرة األخيرة من البند  4من المادة سالفة
الذكر عمى ما يمي :
يضع مجمس الجامعة المختص القواعد المنظمة لتحويل الطالب ونقل قيدهم
كما ينص البند  5من ذات المادة سالفة الذكر عمى ما يمي :
وفى جميع األحوال يصدر باعتماد التحويل أو نقل القيد قرار من رئيس الجامعة
التي يتم التحويل او نقل القيد إليها أو ممن ينيبه من نوابه .
ج -تطبيق القواعد المنظمة لتحويل ونقل قيد وتعديل ترشيح الطالب من والى
كميات الجامعة في العام الجامعي /0210م  0213وذلك عمى النحو الموضح
بعالية وطبقا لما يمي
 -1تطبيق القواعد التي قرر المجمس األعمى لمجامعات في 0222/4/02
 ( 0211/3/06, 0228/9/7 , 0227/7/06 ,0225/0/12,وما قد يصدر
من ق اررات مستقبمية في هذا الشأن ).
 -0إنشاء مكتب تحويل مركزي باإلدارة العامة لشئون التعميم والطالب لتمقى
طمبات التحويل ونقل القيد وتعديل الترشيح  ,ويتم تفريغ الطمبات في كشوف
تعتمد من السيد األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة أو من ينيبه من نوابه .
 -3فتح باب القبول طمبات التحويل ونقل القيد وتعديل الترشيح بكميات الجامعة
عقب إقرار القواعد المنظمة سالفة الذكر من 0213/8/1م وتنتهي بعد مضى
شهر من ابتداء العام الدراسي لمعام الجامعي  0214/0213م
 -4عمى طالب التحويل أو نقل القيد أو تعديل الترشيح الحصول عمى ممف
الوراق المعد لهذا الغرض من اإلدارة العامة لشئون التعميم والطالب واستيفاء
البيانات المطموبة به

