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 بعض القواعد والضوابط الخاصة بالتحويالت : 

 :النطاق اجلغرافى جلامعة املنصورةأواًل: 

 سبق أن وافق مجلس الجامعة على أن يكون النطاق الجغرافى لجامعة المنصورة كما يلى : .1

سمنود  ن على الثانوية العامة من محافظتى الدقهلية ودمياط ومراكزو الحاصلالطالب  -أ 

محافظة الغربية ومركز بيال من محافظة كفر الشيخ لقربها من محافظة والمحلة الكبرى ب

 الدقهلية . 

 مدينة بورسعيد بالنسبة لكلية طب األسنان .  -ب 

 مدينة زفتى بالنسبة لكلية التربية النوعية بميت غمر .  -ج 

قواعااحت يو ااط الطااتج امل اا احت ر فااى الأرقااة ا و  أو      ثانيااًا:

 اإلعحتاد ة:

  أن يكون تحويل الطالب المرشحين  قرر المجلس األعلى للجامعات 2007/  7/  29بتاريخ

للقبول بالجامعات أو الراغبين فى نقل قيدهم من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة عن طريق 

مكتب التنسيق اإللكترونى مع التأكيد على أنه لم يتم قبول تحويل أو نقل قيد هؤالء الطالب عن 

  طريق الكليات أو الجامعات.

ثالثااًا: الاااواخلا ا ااااة خلال نيو ااط خلااا الاظياااى امل نااا رة فااى    

 ال نواى الحتراسية ا عظى مر الأرقة ا و  أو اإلعحتاد ة :

 قواعد حتويالت الطالب
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  بشأن تعديل قراره السابق بجلسته  ورد كتاب المجلس األعلى للجامعات 2005/  3/  10بتاريخ

متناظرة لتكون على النحو والخاص بضوابط التحويل بين الكليات ال 2000/  4/  20بتاريخ 

 التالى:

 أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزيًا على مستوى كل جامعة .  .1

 الى فرقة أعلى  فى الكلية المحول منها .  أن يكون الطالب ناجحًا ومنقوالً  .2

ل إليها % من عدد الطالب المقيدين بالفرقة المطلوب التحوي20أال تزيد نسبة المحولين عن  .3

 وذلك وفقًا لقواعد عامة معلنة بكل كلية . 

 . المجاميعأن تكون األولوية للتحويل من بين المتقدمين للطالب الحاصلين على أعلى  .4

 ال يجوز قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة .  .5

 فى التحويل بين الكليات المتناظرة.  ال يجوز فرض أى مقابل مادى على الطالب الراغبين .6

 يحق للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلى أى جهة أخرى .  .7

  فى ساسية األالمواد غير  عدم احتساب المجلس األعلى للجامعاتقرر  2/10/1999بتاريخ

لكليات المتناظرة تقدير الطالب فى حالة التحويل أو نقل القيد فى السنوات األعلى بين ا

 اآلتى :كبالجامعات 

"التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات باعتبار رسوب الطالب المنقول لفرقة أعلى فى مواد تكميلية 

ال تدخل وفقًا لالئحة الداخلية للكلية ضمن مواد الرسوب والنجاح ال تحول دون تقدم الطالب بطلب 

التحويل يتوقف على استفتاء الطالب للضوابط التى أو رفض وأن قبول  ، التحويل إلى كلية أخرى

أقرها المجلس األعلى للجامعات فى هذا الشأن وكذلك الشروط اإلضافية التى تضعها كل كلية وفقًا 

 لظروفها" .
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أو  ةااجلامعا ط انقط القيحت مر كظياى داخ يفالطتج الراغبا  راخلعًا:

 غري الطتج امل  احت ر : مر هاخارج

 ( الفقرة الثالثة من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على 86تنص المادة )

 :اآلتى

 قرار منجامعة أخرى بفى يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو "و 

ل لشروط المؤهلة للقبو اعلى الثانوية العامة ومستوفيًا  سنة حصولهبشرط أن يكون  ، وذلكمجلس الكليتين

 على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة . حاصالً و بالكلية 

 :األوراق واملستندات املطلوبة
 ال نيو ط:  حالة  يف

بيان حالة بالمواد التى درسها فى الكلية المحول منها موضحًا به الدرجات والتقديرات الحاصل  .1

 عليها.

الجغرافى لجامعة المنصورة )صورة  فى النطاق ة الطالب الراغب فى التحويلمستند يثبت إقام .2

 إيصال إنارة أو غاز أو مياه باسم الوالد أو الوالدة( –الثانوية العامة طبق األصل 


