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علي ما اجلامعات لتنفيذية لقانون تنظيم ( من الالئحة ا68تنص املادة)

 يلي:

يتم التحويل ونقل القيد فيما بني الكليات التابعة للجامعات وفقا 

 -التالية: لألحكام

يف  األولي أو اإلعداديةالجيوز النظر يف حتويل طالب الفرقة  (1

 إالبني الكليات املتناظرة  إعداديةالكليات اليت ليس بها فرقة 

 -:يف حالتني 

حلد االدني للمجموع الذي وصل كان الطالب حاصل علي ا إذا -

الكلية تسمح  إمكانياتالقبول يف الكلية وكانت  إليه

 بتحويله ويتم التحويل مبوافقة جملس الكلية

كان الطالب غري حاصل علي احلد االدني للمجموع الذي  إذا -

القبول يف الكلية فيجوز التحويل بقرار من جملس  إليهوصل 

وصية من القومسيون الطيب العام بناءا علي ت إليهاالكلية احملول 

 .)مناظرفقط(كحالة مرضية 

 التحويل



باحملافظة اليت بها اجلامعة املراد  إدارياكذلك نقل عمل الوالد  -

 إليهاالتحويل املناظر 

كما اكد اجمللس االعلي للجامعات جبلسته املنعقدة بتاريخ 

 علي مايلي: 11/7/1112

املصرية عن يتم التحويل للربامج اجلديدة بكليات اجلامعات  -

دني للقطاع )مثال االطريق اجلامعات مباشرة ويف حدود احلد 

 (clinicalلذلك صيدلة 

عن طريق اجلامعات  اإلدارييتم التحويل املناظر بسبب النقل  -

 .مباشرة

يتم التحويل املناظر بسبب احلاالت الطبية عن طريق اجلامعة  -

لقانون ( من الالئحة التنفيذية 68مباشرة طبقا لنص املادة )

 تنظيم اجلامعات.

 

 األولي أو اإلعداديةبالنسبة للتحويل غري املناظر لطالب الفرقة 

فان ذلك يتم الكرتونيا عن طريق مكتب التنسيق يف ضوء 

شروط وقواعد التحويل اليت حيددها اجمللس االعلي للجامعات 

ما كان هناك  إذاومكتب التنسيق لكل عام وكذلك 

لها اجلامعة من عدمه يف ضوء القدرة حتويالت ورقية تقب

 االستيعابية لكل كلية.

 

 



 حتويالت الفرق االعلي

 

نظريتها يف  إليجيوز التحويل لطالب الفرق االعلي من كلية 

الكليتني املختصتني  سيوذلك مبوافقة جمل أخريجامعة 

وعلي الطالب تقديم طلب التحويل قبل افتتاح الدراسة وجيوز 

 تحويل بعد هذا التاريخعند الضرورة قبول ال

 الضوابط اليت حتكم حتويالت الفرق االعلي:

دة بتاريخ ــاملنعق ات جبلستهــللجامع ليــاالع لســراجملـــاق

 :اآلتيةالضوابط 11/3/1112

يكون التحويل بني الكليات املتناظرة باجلامعات  إن: أوال

 .مركزيا علي مستوي كل جامعة

فرقة اعلي يف  إليومنقوال يكون الطالب ناجحا  إن: ثانيا

 الكلية احملول منها.

% من عدد الطالب املقيدين 11: االتزيد نسبة احملولني عن ثالثا

وذلك وفقا لقواعد عامة معلنة  إليهابالفرقة املطلوب التحويل  

 بكل كلية.

للتحويل من بني املتقدمني للطالب  األولويةتكون  إن: رابعا

 احلاصلني علي اعلي اجملاميع.

: الجيوز قبول طلبات التحويل بني الكليات املتناظرة خامسا

 بعد مضي شهر من بدء الدراسة.

: الجيوز فرض مقابل مادي علي الطالب الراغبني يف سادسا

 التحويل بني الكليات املتناظرة.



 

فان املقررات اليت مل يدرسها  يف حالة املوافقة علي حتويل الطالب

 إليهاوكانت تدرس بالكلية احملول  يف الكلية احملول منها

حيمل بها وكذلك يعفي من املقررات اليت درسها وجنح فيها اذا 

كانت مقررة بفرقة اعلي  وذلك كله وفقا للمقاصة اليت تتم 

 مبعرفة الكلية.

 

مواد فانه يقيد 4مت حتميل الطالب بعدد من املواد حيت  فإذا

زادت عدد املواد  فإذا ملوادحممال بتلك ا إليهابالفرقة االعلي احملول 

 إليهامواد يقيد بالفرقة االعلي احملول  4احململ بها الطالب عن 

قيده حلني جناحه يف املواد احململ بها وذلك وفقا  إيقافمع  أيضا

 علي : صينلقرار اجمللس االعلي للجامعات الذي 

 أجنبيةحتتسب الفرص اليت متنح للطالب احملولني من جامعات 

 مواد وفقا للضوابط التالية: أربعمن  بأكثرحمملني ومصرية و

 يقيد الطالب بالفرقة االعلي مع عدم السماح له بدخول -

بعد النجاح يف املواد املقررة عليه  إالامتحانات مواد هذه الفرقة 

لالئحة الداخلية مواد طبقا  أربعزادت عن  إذامن فرقة ادني 

 املعهد. أوللكلية 

حان للمادة احململ بها طبقا للفرقة مينح الطالب فرص االمت -

 الدراسية اليت تدرس بها تلك املواد.


