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كليات جامعة دمياط
قواعد التحويل ونقل القيد
أولا  :النطاق الجغرافي للجامعة
ثانيا ا  :قواعد تحويل الطالب المستجدين في الفرقة األولى أو اإلعدادي
ثالثا ا  :الضوابط الخاصة بالتحويل بين الكليات المتناظرة في السنوات الدراسية األعلى من الفرقة
األولى أو اإلعدادي
رابعا ا :الطالب الراغبين في نقل القيد من كليات داخل أو خارج الجامعة من غير الطالب المستجدين :
خامسا ا :قبول الطالب الحاصلين على مؤهالت عليا
سادسا ا  :الطالب الحاصلين على الشهادات المعادلة
سابعا  :الطالب المستنفذين مرات الرسوب
ثامنا ا  :نقل قيد طالب من معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي
تاسعا  :الطـالب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية
عاشـراا :التحويل او نقل القيد من كليات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات
الحادي عشر :كتاب مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وكتاب اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
بالمجلس األعلى للجامعات الطالب الممتحن من الخارج بكليات الجامعة
الثاني عشر :قرار المجلس العلى للجامعات بجلسته رقم ( )505بتاريخ  2009/5/7بشأن الوضع
القانوني للطالب الذين تم ترشيحهم عن طريق التنسيق اللكتروني ( )2008/2007ولم يقوموا في
ذات العام بإنهاء اجراءات القيد بالكليات المرشحين لها
الثالث عشر :بالنسبة لبيانات الحالة التي ترد لإلدارة أو الكليات عن طريق البريد ومخالفة لشروط
التحويل ل يلتفت إليها.
الرابع عشر  :اللتزام بتطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات ولئحته التنفيذية وقرارات المجلس األعلى
للجامعات التي تخص التحويالت ونقل القيد والتي سترد مستقبالا.
األوراق والمستندات المطلوبة
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كليات جامعة دمياط

 -1العلوم

 -2التربية

 -3التربية النوعية

 -4الفنون التطبيقية

 -5الزراعة

 -6التجارة

 -7اآلداب

 -8التربية الرياضية (بنين)

4

قواعد التحويل ونقل القيد
أوالً  :النطاق الجغرافي للجامعة :
سبق أن وافق مجلس الجامعة بتاريخ  2013/4/29على أن يكون النطاق الجغرافي لجامعة دمياط كما يلي:
 1ـ محافظة دمـياط.
 2ـ محافظة بورسعيد.
 .3محافظة الدقهلية.
 .4محافظة كفر الشيخ (مركز بلطيم – مركز الحامول)
 5ـ مراكز المحافظات التي تقع على امتداد (60كيلومتر) من محافظة دمياط .
ثانياً  :قواعد تحويل الطالب المستجدين في الفرقة األولى أو اإلعدادي:
-

بتاريخ  2007/7/29قرر المجلس األعلى للجامعات أن يكون تحويل الطالب المرشحين للقبول بالجامعات أو الراغبين في نقل قيدهم
من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة عن طريق التنسيق اإللكتروني مع التأكيد على أنه لن يتم قبول تحويل أو نقل قيد هؤالء الطـالب
عن طريق الكليات أو الجامعات.

-

قــرر المجلــس األعلــى للجامعــات التأكيــد علــى تطبيــق قـرارب الســابق الدــادر بجلســته المنعقــدة بتــاريخ  2013/10/24بشــأن الطــالب
الحادلين على الثانوية العامة أو الفنية ولم يتقدموا بأوراقهم الى مكتب التنسيق في نفس العام والمتضمن احالة الموضوع الى السادة
رؤساء الجامعات لبحث كل حالة على حدة للنظر في امكانية قبولهم في العـام الجـامعي  2014/2013علـى الطـالب الـ ين يتخلفـون
عن التقدم بأوراقهم الى مكتب التنسيق في االعوام القادمة شريطة اال يتجاوز الفادل الزمني بين عـام حدـول الطالـب علـى الشـهادة
الثانوية وعام التقدم الى الجامعة او المعهد عن عام دراسي واحد ويتم قيد هؤالء الطالب حال قبولهم كطالب مستجدين على ان يكون
قبولهم عن طريق الجامعة مباشرة وفي ضوء الطاقة االستيعابية لكل كلية .

ثالثاً  :الضوابط الخاصة بالتحويل بين الكليات المتناظرة في السنوات الدراسية األعلى من الفرقة األولى أو اإلعدادي:
-

بتاريخ  2005/3/10ورد كتاب المجلس األعلى للجامعات بشأن تعديل قرارب السابق بجلسته بتاريخ  2000/4/20والخاص بضوابط
التحويل بين الكليات المتناظرة لتكون على النحو التالي:

 -1أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً على مستوى كل جامعة .
 -2أن يكون الطالب ناجحاً ومنقوال إلي فرقة أعلى في الكلية المحول منها.

 -3ال تزيد نسبة المحولين عن  ٪20من عدد الطالب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها و لك وفقاً لقواعد عامة معلنة بكل كلية.
 -4أن تكون األ ولوية للتحويل من بين المتقدمين للطالب الحادلين على أعلى المجاميع.

 -5ال يجوز قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليات المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة.
 -6ال يجوز فرض أي مقابل مادي على الطالب الراغبين في التحويل بين الكليات المتناظرة.
 -7يحق للطالب استخراج بيان حالة من الكلية المقيد بها لتقديمه إلى أي جهة أخرى.
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-

بتاريخ  1999/10/3قرر المجلس األعلى للجامعات (التودية لدى السادة رؤساء الجامعـات باعتبـار رسـوب الطالـب المنقـول لفرقـة
أعلى في مواد تكميلية ال تدخل وفقاً لالئحة الداخلية للكلية ضمن مواد الرسوب والنجاح ال تحول دون تقدم الطالب بطلب التحويل إلى
كلية أخرى وأن قبول أو رفض التحويل يتوقـ

-

علـى اسـتيفاء الطالـب للضـوابط التـي أقرهـا المجلـس األعلـى للجامعـات فـي هـ ا الشـأن

وك لك الشروط اإلضافية التي تضعها كل كلية وفقاً لظروفها).

تنص المادة ( )170من قانون تنظيم الجامعات على اآلتي :

] يجوز أن يعفي الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء االمتحانات فيها  ،و لك فيمـا
عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية إ ا ثبت انه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معاهد علمية

معتر به ما من الجامعة ويكون االعفاء بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطالب بناء على اقتراح مجلس الكلية
أو المعهد المختص بعد أخ رأي مجلس القسم أو مجالس األقسام المختدة و لك دون االخالل بحكم المادة . [ 36
رابعاً :الطالب الراغبين في نقل القيد من كليات داخل أو خارج الجامعة من غير الطالب المستجدين :
-

تنص المادة ( )86الفقرة ( )3من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات على اآلتي:
(ويجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى أخرى غير مناظرة في ات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين و لك بشـرط أن
يكون سنة حدوله على الثانوية العامة مسـتوفياً الشـروط المؤهلـة للقبـول بالكليـة وحادـالً علـى المجمـوع الـ ي قبلتـه الكليـة فـي تلـك
السنة) .

-

قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  2012/7/26التودية لدى السادة رؤساء الجامعات بقيام الكليات التي يرغب الطالب
الحا دلين على الثانوية العامة من سنوات سابقة في التحويل اليها بعقد اختبارات القدرات للمستوفين للحد األدنى للقبول بهـا علـى أن
يتم التحويل للطالب ال ين يجتازون ه ب االختبارات عن طريق الكليات فقط ووفقاً للقدرة االستيعابية لكل كلية .

-

ورد بالمجلس االعلى للجامعات بجلسـته رقـم ( )572بتـاريخ  2012/6/24فـي ضـوء عـودة القبـول بنظـام االنتسـاب الموجـه بكليـات
الجامعات المدرية التي تقبل به ا النظام اعتبا ارً من العام الجـامعي  ، 2013/2012فانـه بالنسـبة للطـالب الحادـلين علـى الثانويـة
العامة وما يعادلها من الشهادات (الثانوية العربية  ،الثانويـة االجنبيـة) عـام  2010وعـام  2011والـ ين تـم التحـاقهم ببـرامت التعلـيم
المفتـوح بكليـات (الحقـوق  ،التجـارة  ،اآلداب ساالقسـام التـي لهـا نظيــر فـي الكليـات الحكوميـة وكانـت تطبـق نظـام االنتسـاب الموجــهس ،
الخدمــــة االجتماعيــــة دار العلــــوم) بالجامعــــات المدــــرية عــــن طريــــق مكتــــب التنســــيق فــــي العــــاميين الجــــامعيين (، 2011/2010
 )2012/2011وحدلوا على تقدير جيد على االقل في نهاية الفرقة الدراسية فيتم تحويل من يرغب الى الفرقة التالية كطالب انتساب
موجه في الكليات واالقسام المناظرة بالجامعات المدرية الحكومية اعتبا ارً من العام الجامعي  2013/2012عن طريق مكتب التحويل
المركزي لكل جامعة  ،مع اجراء مقادة علمية في ضوء المادة ( )170من قانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة . 1972

-

قرار المجلس األعلى للجامعـات بشـأن كيفيـة قبـول الطـالب الراسـبين فـي كليـات جامعـة األزهـر كطـالب منتسـبين بالجامعـات الحكوميـة
المدرية  ،قرر المجلس ما يلي :
 -1قبول الطالب الراسبين ولم يستنف وا مرات الرسوب من كليـات جامعـة االزهـر كطـالب منتسـبين بكليـة اآلداب (قسـم اللغـة العربيـة)
فقط بالجامعات المدرية .
 -2قبول الطالب الراسبين ولم يستنف وا مرات الرسوب فـي كليـة اللغـة العربيـة بجامعـات االزهـر كطـالب منتسـبين بكليـة اآلداب (قسـم
اللغة العربية) فقط بالجامعات المدرية مع اعتبارب باقياً لإلعادة بكلية اآلداب بالجامعات المدرية .
 -3يتم معاملة الطالب الراسبين وك لك الطالب المفدولون الستنفا مرات الرسوب من جامعة االزهر معاملة طالب االنتساب الموجه
من حيث الرسوم والمدروفات الدراسية عند اعادة قيدهم بالجامعات المدرية .
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خامساً :قبول الطالب الحاصلين على مؤهالت عليا :
-

بتاريخ  2010/7/31قرر المجلس األعلى للجامعات الموافقة على ما يلي :
أوال  :يتم قبول الطالب الراغبين في االلتحاق للدراسة بالجامعات المدرية بنظام االنتساب للكليـات النظريـة والنظـامي بالنسـبة للكليـات
العمليـة مــن الحادــلين علــى الليســانس أو البكــالوريوس أو غيرهــا مــن المــؤهالت العليــا والـ ين كــانوا مقيــدين فــي إحــدى الكليــات
الجامعيــة التابعــة للجامعــات المدــرية الخاضــعة لقــانون تنظــيم الجامعــات أو جامعــة األزهــر أو الكليــات العســكرية أو أكاديميــة
الشرطة ،على أن يقوم الطالب بسداد المدروفات الدراسية بواقع خمسة آال

جنيه سنوياً للكليـات النظريـة ،وثمانيـة آال

جنيـه

سنوياً للكليات العملية ،و لك نظير توفير فردة تعليمية جديدة بالجامعات المدرية ،وا ا سمحت اللوائح الداخلية للكليات ب لك.
-

تنص المادة( )77من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات على اآلتي ( :يجوز قبول الطالب الحادلين على درجة الليسـانس أو
البكالوريوس أو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس في كليات أو معاهد أخرى أو فـي أقسـام أو شـعب أخـرى فـي ات الكليـة
أو المعهد وفقا للشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات و المعاهد).

-

تنص المادة ( )88من الالئحة التنفي ية من قانون تنظيم الجامعات على اآلتي :

-

] يجوز االنتساب الى كلية اآلداب والحقوق والتجارة  ،وغيرها من الكليات التي يحددها المجلس االعلى للجامعـات  ،و لـك لنيـل درجـة
الليسانس أو البكالوريوس على حسب االحوال [ .

-

ويشترط في طالب االنتساب أن يكون حادالً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها و لك في السـنة التـي ينتسـب فيهـا الـى احـدى
الكليات الم كورة .

-

ويجوز استثناء أن يرخص في االنتساب الى ه ب الكليات للطالب الـ ين كـانوا مقيـدين فـي احـدى الكليـات التابعـة للجامعـات الخاضـعة
لقانون تنظيم الجامعـات أو جامعـة االزهـر أو الكليـات العسـكرية أو المعاهـد العاليـة الخاضـعة إلشـ ار

وزارة التعلـيم العـالي و لـك وفقـاً

للشروط التي يضعها المجلس االعلى للجامعات .
-

ويجوز للحادلين على الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهالت العليا االنتساب الى الكليات الم كورة .

-

ويحدد المجلس األعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخ رأي مجالس الكليات المختدة العـدد الـ ي يقبـل فـي كـل
كلية كما يبين شروط القبول .

-

ويددر باعتماد قبول أو تحويل أو نقل أو قيد الطالب المنتسبين قـرار مـن رئـيس الجامعـة التـي يـتم قبـول الطالـب فيهـا أو تحويلـه او
نقله اليها أو مما ينيبه من نوابه .

-

تنص المادة ( )90من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات على اآلتي :

(يجـوز تحويــل الطالــب المنتســب الــى طالـب منــتظم بالكليــة كمــا يجــوز تحويـل الطالــب المنــتظم الــى منتســب و لـك وفقـاً للنظــام الـ ي يضــعه
المجلس االعلى للجامعات) .
سادساً  :الطالب الحاصلين على الشهادات المعادلة :
 -1يجوز قبول تحويل الطالب الحادلين على الشهادات المعادلة بين الكليات المتناظرة في الجامعات المدرية بنفس شروط الطالب
الحادلين على الثانوية العامة المدرية في حدود القواعد المنظمة ل لك والدادرة من المجلس األعلى للجامعات.
 -2يجوز نقل قيد الطالب الحادل على الشهادة المعادلة بين الكليات غير المناظرة بالشروط اآلتية:
أ -موافقة مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات والمعاهد العليا.
ب -أن يقدم الطالب ما يثبت إقامته بالنطاق الجغرافي لجامعة دمياط.
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-

يطبق قرار المجلس االعلى للجامعات بجلسته بتاريخ  2012/7/26بقيام الكليات التي يرغب الطالب الحادلين علـى الثانويـة العامـة
من سنوات سابقة فـي التحويـل اليهـا بعقـد اختبـارات القـدرات للمسـتوفين للحـد األدنـى للقبـول بهـا علـى أن يـتم التحويـل للطـالب الـ ين
يجتازون ه ب االختبارات عن طريق الكليات فقط ووفقاً للقـدرة االسـتيعابية لكـل كليـة علـى الطـالب الحادـلين علـى الشـهادات الثانويـة
المعادلة .
 -3بتاريخ  1991/3/18قرر المجلس األعلى للجامعات اآلتي:
ستحقيقـا لمبـدأ تكـافؤ الفـرص بـين الطـالب المدـريين وعـدم الســماح بأيـة اسـتثناءات يحظـر تحويـل الطـالب المدـريين مـن الجامعــات
األجنبية إلى الجامعات المدرية إال إ ا كان الطالب حادال على الحد األدنى في شهادة الثانوية العامة أو مـا يعادلهـا للقبـول بالكليـة
المعنية التي يرغب في تحويله أو نقل قيدب إليها على أن يتم التحويل مركزيـا عـن طريـق مكتـب التنسـيق الرئيسـي للقبـول بالجامعـات
المدرية والمعاهد العليا بالقاهرةس.

سابعا  :الطالب المستنفذين مرات الرسوب :
-

بالنسبة للطالب الراغبين في قيدهم بكليات الحقوق والتجارة واآلداب بعد فدلهم من كلياتهم الستنفا هم عدد مرات الرسوب يشـترط أن
يكون الطالب حادالً على الحد األدنى ال ي قبلته الكلية المراد التقدم اليها في سنة حدوله على الثانوية العامة أو سنة الفدل ايهما
افضل للطالب .

-

قرر المجلس االعلى للجامعات بجلسته رقم ( )417بتاريخ  2004/4/29قبول الطالب المفدولين الستنفاد مرات الرسوب من احدى
الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظـيم الجامعـات أو جامعـة األزهـر أو الكليـات العسـكرية أو الجامعـات الخادـة أو المعاهـد
العليا الخادة كطالب منتسبين في إحدى الكليات التي تطبق نظام االنتساب (اآلداب – التجارة) وفي ضوء القواعد والضوابط المنظمـة
ل لك وبحد اقدى عامان متتاليين فقط كفادل زمني بين عام فدل الطالب من كليته وعام االلتحاق بالكلية المعنيـة علـى ان يتـرك مـا
زاد على لك لمجلس كل جامعة .

-

بنــاء علــى خطــاب مكتــب تنس ـيق القبــول بالجامعــات والمعاهــد العليــا بتــاريخ  2003/8/27ال يجــوز نقــل قيــد طــالب القســم األدبــي
المفدولين من كليات التربية الى كليات اآلداب (انتساب موجه) .

-

بتاريخ  2012/8/25قرر المجلس األعلى للجامعات ما يلي :

أوالً:
 -1الموافقة على قبول الطالب المفدولين الستنفا مرات الرسوب من إحدى الكليات والمعاهد العالية التابعة للجامعات الخاضعة
لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة األزهر أو الكليات العسكرية أو الجامعات الخادة أو المعاهد العالية الخادة كطالب منتسبين
وفقاً لنظام االنتساب الموجه بكليات غير مناظرة (الحقوق – التجارة – اآلداب – الخدمة االجتماعية) بالجامعات المدرية ووفقاً
للضوابط والشروط التي كانت مطبقة في الجامعات المدرية حتى العام الجامعي . 2010/2009
 -2الموافقة على قبول الطالب المفدولين الستنفا مرات الرسوب (الحادلين على الثانوية عامي  )2011 ، 2010كطالب
منتسبين وفقاً لنظام االنتساب الموجه بكليات غير مناظرة (الحقوق – التجارة – اآلداب – الخدمة االجتماعية) بالجامعات
المدرية بشرط حدولهم على الحد األدنى المطلوب له ب الكليات وفقاً لنظام االنتساب الموجه في سنة إعادة القيد .
 -3الموافقة على قبول الطالب المفدولين الستنفا مرات الرسوب من برامت التعليم المفتوح (الحادلين على الثانوية عامي 2010
 )2011 ،ببرامت غير مناظرة أخرى وفقاً لنظام التعليم المفتوح بشرط حدولهم على الحد األدنى المطلوب له ب البرامت في سنة
استثناء من شرط مضي الخمس سنوات على الحدول على المؤهل على أن يستفيد الطالب
حدولهم على الثانوية العامة و لك
ً
من ه ا النظام مرة واحدة فقط .
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ثانياً :
 -1الموافقة على نقل قيد الطالب المقيدين بكليات أو معاهد خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو غير خاضعة له ا القانون
(الحادلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها عامي  )2011/2010إلى برامت التعليم المفتوح بشرط حدولهم على الحد األدنى
استثناء من شرط مضي الخمس سنوات على الحدول على المؤهل.
المطلوب له ب البرامت في سنة حدولهم على الثانوية و لك
ً

 -2عدم الموافقة على نقل قيد الطالب المقيدين بكليات أو معاهد خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو غير خاضعة له ا القانون
(الحادلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها عامي  )2011 ، 2010الى كليات وفقاً لنظام االنتساب الموجه بالجامعات
الحكومية التي تطبق ه ا النظام و لك استناداً الى الفقرة ( )3من المادة ( )86من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات رقم
 49لسنة . 1972
 -3تطبق قواعد ايقا

القيد وال تحويل واألع ار واستنفا مرات الرسوب الواردة في قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفي ية وق اررات

المجلس األعلى للجامعات المعمول بها بالجامعات المدرية على الطالب المقيدين ببرامت التعليم المفتوح (الحادلين على
الثانوية العامة عامي . )2011 ، 2010
ثالثاً  :التأكيد على قرارب السابق الدادر بجلسته بتاريخ . 2012/6/24
-

بتاريخ  2013/1/5قرر المجلس االعلى للجامعات بجلسته رقم ( )584ما يلي :
 -1يــتم قبــول الطــالب المســتنف ين م ـرات الرســوب كطــالب (انتســاب موجــه) فــي كليــات غيــر منــاظرة (التجــارة – اآلداب – الحقــوق –
الخدمة االجتماعية) بغض النظر عن الشهادات الثانوية الحادلين عليها (ثانوية عامة – ثانوية معادلة – ثانوية فنيـة – ثانويـة
ازهرية) وبشرط حدول الطالب على الحد األدنـى المطلـوب للكليـة التـي يرغـب فـي االلتحـاق بهـا فـي عـام حدـوله علـى الشـهادة
الثانوية او عام اعادة القيد ايهما افضل للطالب وال يستفيد الطالب من ه ا النظام اال مرة واحدة وعلى ان يظل الطالب مقيداً وفق
نظام (االنتساب الموجه) حتى حدوله على شهادة البكالوريوس او الليسانس .
 -2ابالغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا .

ثامناً  :نقل قيد طالب من معاهد عليا تابعة لوزارة التعليم العالي :
-

بالنسبة للطالب ال ين يرغبون في نقل قيدهم من معاهد عليا تابعة لوزارة التعلـيم العـالي والحادـلين علـى الثانويـة العامـة مـن سـنوات
سابقة إلى كليات الجامعة يشترط :

 .1موافقة مكتب التنسيق الرئيسي.
 .2إقامة الطالب في النطاق الجغرافي لجامعة دمياط.

و لك وفقا لنص المادة ( )87من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات .

تاسعا  :الطـالب الحاصلين على شهادة الدبلومات الفنية ( نظام الخمس سـنوات ـ نظـام الـثالس سـنواتك وكـذا خريجـي معاهـد عـداد
الفنيين .
أ -موق

الطالب المستجدين من التحويل ونقل القيد :
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بتاريخ  2004/4/29قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )417عـدم الموافقـة علـى السـماح بتطبيـق قواعـد التحويـل ونقـل القيـد
على الطالب من حملة الشهادات الفنية والمعاهد الفنية او المدارس الفنية المتقدمة نظـام الخمـس سـنوات او الثانويـة الفنيـة نظـام (الـثالث
سنوات) عند التحويل او نقل القيد من الطالب .
ب -تحويل الطالب الحادلين على شهادة الثانوية الفنية المنقولين لفرق أعلى :
-

بتاريخ  2007/12/31قرر المجلـس األعلـى للجامعـات بجلسـته رقـم ( )476الموافقـة علـى تطبيـق قواعـد تحويـل الطـالب الحادـلين
على شهادة الثانوية العامة المنقولين لفرقة أعلى من الفرقة األولـى أو اإلعداديـة بـين كليـات الجامعـة والجامعـات االخـرى علـى طـالب
(الشهادات الفنية او المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات أو الثانوية الفنية نظـام الـثالث سـنوات) عنـد التحويـل مـن كليـاتهم
إلى كلية أخرى تقبل ه ب الفئة من الطالب .

-

إبالغ مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا في ه ا الشأن.

عاشــــــــــــراً :التحويل أو نقل القيد من كليات غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات .
-

تنص المادة ( )87من الالئحة التنفي ية لقانون تنظيم الجامعات على اآلتي :

]ال يجوز تحويل ونقل قيد الطالب من الكليات أو المعاهد الغير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات اال ا ا كان الطالب حادالً
على الحد األدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادله للقبول بالكلية المعنية التي يرغب في تحوله أو نقل قيدب اليها  ،وعلى أن يتم
التحويل مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد العليا  ،ويجوز لوزير التعليم في حاالت الضرورة القدوى ولظرو

غير

متوقعة تحويل الطالب وفقاً للقواعد والضوابط التي يددر بها قرار من رئيس الجمهورية[

الحادي عشر:

بناء على كتاب مكتب التنسيق الرئيسي بالقاهرة وكتاب اإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب بالمجلس األعلى للجامعات
الطالب الممتحن من الخارج بكليات الجامعة يعتبر مفدوالً من الكلية المقيد بها من الخارج وال ينظر إلى إعادة قيدب بأحد
الكليات الجامعية األخرى إال بعد النجاح في المواد الراسب فيها ونقله إلى فرقه اعلي أو يقيد بنظام االنتساب في كلية غير
مناظرة (تجارة – آداب – حقوق) في حدود الحد األدنى لفئته سنة حدوله على الثانوية العامة و لك في حالة استنفا ب
مرات الرسوب .

-

قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )571بتاريخ  2012/5/31الموافقة على ما يلي :
 -1العودة للقبول بنظام االنتساب الموجه بكليات الجامعات التي تقبل به ا النظام للطالب الحادلين على شهادة الثانوية العامة في
العام الجامعي  2013/2012بنفس الشروط والضوابط التي كانت مقررة في ه ا الشأن .
 -2يقتدر القبول في برامت التعليم المفتوح بكليات الجامعات المدرية اعتبا ارً من العام الجامعي  2013/2012على الطالب
الحادلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط ضرورة مضي خمس سنوات على االقل على تاريخ
حدول الطالب على ه ب الشهادات قبل االلتحاق ببرامت التعليم المفتوح على أن يكون القبول عن طريق مراكز التعليم المفتوح
بكليات الجامعات المدرية مباشرة .

:

الثاني عشر قرار مجلس شئون التعليم والطالب بتاريخ  2006/10/22بشأن تحويل الطالب من قسم الى آخر ومن شعبة الى شعبة
أخرى داخل القسم الواحد بالكلية حيث وافق المجلس على التالي :

 -1يتم قبول تحويل الطالب بين االقسام المختلفة بالفرقة الدراسية األولى بالكلية بشرط الحدول على الحد األدنى
للمجموع ال ي قبله القسم سنة حدوله على الثانوية العامة مع اعتبار الطالب مستجداً في القسم المحول اليه .
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 -2يتم قبول تحويل الطالب بين الشعب المختلفة بالفرقة اال ولى بالقسم الواحد مع اعتبار الطالب راسباً بالشعبة المحول
اليها .
الثالس عشر :بالنسبة لبيانات الحالة التي ترد لإلدارة أو الكليات عن طريق البريد ومخالفة لشروط التحويل ال يلتفت إليها.
الرابع عشر :االلتزام بتطبيق مواد قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفي ية وق اررات المجلس األعلى للجامعات التي تخص التحويالت ونقل
القيد والتي سترد مستقبالً.
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األوراق والمستندات المطلوبة
(أ) في حالة التحويل :
 -1بيان حالة بالمواد التي درسها في الكلية المحول منها موضحاً به الدرجات والتقديرات الحادل عليها.

 -2مستند يثبت إقامته في النطاق الجغرافي لجامعة دمياط (دورة الثانوية العامة طبق األدل – إيدال إنارة أو غاز أو مياب باسم
الوالد أو الوالدة) .

(ب) في حالة التقدم للدراسة بإحدى الكليات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس :
 -1شهادة مؤقتة تفيد حدوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس .
 -2شهادة تقديرات لدرجة الليسانس أو البكالوريوس عند االلتحاق بفرقة اعلي من الفرقة األولى
 -3شهادة الثانوية العامة .

 -4شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها .

 -5موافقة جهة العمل للعاملين المدنيين بالدولة أو هيئة التدريب للقوات المسلحة  .للعسكريين أو موافقة هيئة الشرطة بضباط
الشرطة .
 -6شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها .

 -7أي مستند يثبت إقامته بالنطاق الجغرافي لجامعة دمياط
 -8عدد ( )6دور شخدية .

(ج) الطالب المفصولين من كليات جامعية أو جامعة األزهر أو كليات عسكرية والمتقدمين للقبول بالكليات التي تطبق
نظام التعليم المفتوح :
 -1شهادة الفدل على أال يتجاوز تاريخ الفدل عامين من عام التقدم باألوراق  ،وا ا كان الفدل من الكليات العسكرية يوضح
بالشهادة سبب الفدل .
 -2أدل استمارة النجاح (للثانوية العامة أو ما يعادلها) .
 -3شهادة الميالد (رقم قومي) .
 -4عدد  6دور شخدية .
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إعــــــــداد
إدارة الدراسة
باإلدارة العامة لشئون التعليم والطالب
مدير االدارة

أخصائي الدراسة واالمتحانات

أ /مها السويدي

أ /سامح فرج
المدير العام
أ /نوال سليمان علي
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