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 ونقل القيد التحويل

 

 -لقانون تنظيم اجلامعات  على ما يلى: ( من الالئحة التنفيذ86ص املادة)تن

 لألحكام التالية
ً
 -:يتم التحويل ونقل القيد فيما بين الكليات التابعة للجامعات وفقا

ليس بها   التيالكليات  فيتحويل طالب الفرقة اإلعدادية أو األولى  فيالنظر  ز ال يجو  -1

 -: حالتين   فيالكليات املتناظرة إال عدادية بين فرقة إ

إذا كااان اللالااص حالاال عدااى اى ااد االد ااذ للمجمااوه الااول ولاال إلياا  الق ااو   -أ

افقااااة  فااااي الكليااااة وكانااااا إمكانيااااات الكليااااة م اااامي بتحويلاااا  ويااااتم التحوياااال بمو

 مجلس الكلية.

ر حالاااال عدااااى اى ااااد االد ااااذ للمجمااااوه الااااول ولاااال إلياااا  إذا كااااان اللالااااص  ياااا  -ب

 ة فكلياا ال فاايو  الق اا 
ً
يجااوز التحوياال بقااراج ماال مجلااس الكليااة ان ااو  ال هااا بنااا ا

 العام كحالة مرضية ) مناظر فقط(. اللبيعدى تولية مل القوم يون 

 بان افظاااة  -ت
ً
بهاااا اىجامعاااة املاااراد التحويااال  التااايكاااولق نقااال عمااال الوالاااد إداجياااا

 .املناظر إل ها

 -م على ما يلى :21/7/2015 بتاريخعقدة كما اكد اجمللس االعلى للجامعات جبلسته املن

يتم التحويل للبرامج اىجديدة بكليات اىجامعات املصرية عل طريق اىجامعات  -

 (.     clinicalم اشرة وفى حدود اى د االد ذ للقلاه ) مثا  لولق ليدلة 

 "  البد ان يكون الطالب مرشح لنفس القطاع لتحويل للربامج اجلديدة مبصروفات مبعنى" 

بشرط   قل اإلداجل عل طريق اىجامعات م اشرة ناظر ب بص النتحويل املال يتم -

 . اال  يكون الق و  بالكلية اقليمى 

بص اى االت الل ية عل طريق اىجامعة م اشرة ط قا  يتم التحويل املناظر ب  -

 ( مل الالئحة التنفيوية لقانون تنظيم اىجامعات. 86لنص املادة )

اإلعدادياااااة أو األولاااااى فاااااان ذلاااااق ياااااتم  لاااااالب الفرقاااااةبالن ااااا ة للتحويااااال  يااااار املنااااااظر ل

يحااااادد ا  التااااايياااااا عااااال طرياااااق مكتاااااص التن ااااايق فاااااى ضاااااو  شاااااروط وقواعاااااد التحويااااال الكترون

االعداااى للجامعااات ومكتاااص التن اايق لكااال عاااام وكااولق إذا ماااا كااان  ناااا  تحاااويالت انجلااس 

 .ضو  القدجة اإلستعابية لكل كلية فيوجقية تق لها اىجامعة مل عدم  
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 االعلىت الفرق يالوحت

يجااااوز التحوياااال للااااالب الفاااارإ االعدااااى ماااال كليااااة إلااااى نظير هااااا فااااى  امعااااة أ اااارل وذلااااق 

افقاااة مجل ااالى الكليتاااين ان تصاااتين وعداااى اللالاااص تقاااديم طلاااص التحويااال ق ااال افتتاااا   بمو

 .التحويل بعد  وا التاجيخ الدجاسة ويجوز عند الضروجة ق و  

 -ى :لحتكم حتويالت الفرق االع اليتالضوابط 

 -م الضوابط اآلتية:10/3/2005املنعقدة بتاريخ  جبلستهالعلى للجامعات لس ااقر اجمل

 عدى م تول كل  امعة. إن يكون التحويل بين الكليات املت اوال:
ً
 ناظرة باىجامعات مركزيا

امعة أو من من رئيس اجل دالعامة لشئون التعليم والطالب للمراجعة واالعتما لإلدارةمبعنى تتم االجراءات بالكلية وترسل " 

 " لية املعنيةينوب عنه ثم يتم إبالغ املوافقات على التحويل للك

 ومنقوال إلى فرقة اعدى  ثانيا:
ً
 الكلية ان و  منها. فيان يكون اللالص ناج ا

ماااااال عاااااادد اللااااااالب املقيااااااديل بالفرقااااااة املللااااااوب  %20اال تزيااااااد   اااااا ة ان ااااااولين عاااااال  ثالثااااااا:

 التحويل إل ها وذلق وفق
ً
 مة معلنة بكل كلية . لقواعد عاا

 .ان تكون األولوية للتحويل مل بين املتقدمين لللالب اى اللين عدى اعدى انجاميع :اجابعً 

:
ً
 الدجاسة.ال يجوز ق و  طل ات التحويل بين الكليات املتناظرة بعد مضلى شهر مل بد    ام ا

 .بين الكليات املتناظرة يلالتحو  فياليجوز فرض مقابل مادل عدى اللالب الرا  ين  سادسا:

افقااااة عدااااى تحوياااال اللالااااص فااااان املقاااار  فااااي  الكليااااة  فاااايلاااام يدجسااااها  التاااايجات احالااااة املو

 التااييحماال بهااا وكااولق نعفااذ ماال املقاارجات  ان ااو  إل هااا ان ااو  منهااا وكانااا تاادجة بالكليااة

تااتم بمعرفااة  التاايدجسااها ون ااه ف هااا اذا كانااا مقاارجة بفرقااة اعدااى وذلااق كلاا  وفقااا للمقالااة 

 الكلية.

ماااواد( فانااا  يقياااد بالفرقاااة االعداااى  4لالاااص بعااادد مااال املاااواد حتاااى )فااا ذا تااام تحميااال ال 

مااواد يقيااد  4 ماال بهااا اللالااص عاال نان و  إل ها محمال بتلق املواد ف ذا زادت عدد املواد ا

  ا وذلقاملواد ان مل به فيبالفرقة االعدى ان و  إل ها أيضا مع إيقاف قيده ى ين نجاح  

 
 -:امعات الذى ينص على وفقًا لقرار اجمللس االعلى للج

تمني لللالب ان ولين ماال  امعااات أ نبيااة ومصاارية ومحملااين باا ك ر   التيتحت ص الفرص  

 للضوابط التالية:
ً
  -مل أجبع مواد وفقا
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يقيااد اللالااص بالفرقااة االعدااى مااع عاادم ال ااما  لاا  بااد و  امتحانااات مااواد  ااوه  -

اد اااذ إذا زادت عااال أجباااع  املاااواد املقااارجة عليااا  مااال فرقاااة فااايلنجاااا  ا  بعااادالفرقاااة إال 

 لالئحة الدا لية للكلية و املعهد.
ً
 مواد ط قا

 للفرقاااة الدجاساااية التاااي  -
ً
يماااني اللالاااص فااارص االمتحاااان للماااادة ان مااال بهاااا ط قاااا

 تدجة بها تلق املواد.

 القيد نقل

 امعات  اجل( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم 86تنص املادة ) -

ة أوضاا ا   اناا  يجااوز نقاال قيااد اللالااص ماال كليااة إلااى أ اارل الفقاارة الثالثااة ماال  ااوه املاااد

  ير مناظرة فى ذات اىجامعة أو مل  امعة أ رل بقراج مل مجل لى الكليتين وذلق

 للشروط املؤ لة للق و  بالكلية وحالال عدى  -
ً
بشرط أن يكون اللالص م توفيا

 نة حصول  عدى الثانوية العامة. س  انجموه الول ق لت  الكلية

مبعنى تتم االجراءات بالكلية أن يكون التحويل مركزيا عل طريق كل  امعة )   ويشترط -

العامة لشئون التعليم والطالب للمراجعة واالعتماد من رئيس اجلامعة أو من  لإلدارةوترسل 

 (. ينوب عنه ثم يتم إبالغ املوافقات على التحويل للكلية املعنية

 بهايري دراسة الطالب فى نفس الكلية املقيد تغ

بهاااا أق اااام مثاااال ابداب والتربياااة والتجااااجة و ير اااا يحاااق لللالااااص أن  التااايالكلياااات 

املقاارجات  فاايوم ااتجد  لإلعااادةباااإ نغياار دجاساات  ماال ق اام مقيااد باا  إلااى ق اام ا اار  ويقيااد 

اسااة واالمتحااان لدج لاا  اساا ق  التااي مااره ويعفااذ ماال املقاارجات ألو  يدجسااها  التاايالدجاسااية 

حالااة اذا كااان  فااي، ويقيااد م ااتجد   األو  الق م  في، إذا كان اللالص جاس ا     والنجا  ف ها

لاا  الدجاسااة واالمتحااان ساا ق  التااي ويعفااذ ماال املقاارجات،  األو  الق اام  فااياللالااص ناااجه 

 .  والنجا  ف ها

شااع ة لهااا كاال الن ل طفولااةتربيااة او  أساسااليتربيااة او  تربيااة عااام  الى  ماعدا التحويل  

 .وتن يق  اص بها  حد اد ذ
 

 




