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مقدمة
تعتبر جامعة عين شمس ثالث جامعة من جامعات
جمهورية مصر العربية حيث أُنشئت عام .1950
وتضم الجامعة حالياً خمسة عشر كلية (اآلداب -الحقوق -التجارة-
العلوم -الطب -الهندسة -الزراعة -التربية -البنات لآلداب والعلوم
والتربية -األلسن -الصيدلة -طب األسنان -الحاسبات والمعلومات-
التربية النوعية -التمريض ومعهدين هما :المعهد الفنى للتمريض التابع
لكلية التمريض -المعهد الفنى للتمريض التابع لمستشفى عين شمس
التخصصى).
باإلضافة إلى وجود ميزة ال نظير لها فى الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات
وهى وجود كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية خاصة بالبنات فقط وااللتحاق بها متاح
لجميع الطالبات بجميع محافظات الجمهورية.
وتتعاون كافة أجهزة الجامعة فى سبيل تقديم خدمات متميزة من الرعاية العلمية واالجتماعية
واإلنسانية للطلبة لتخريج نوعية من الشباب ذى فكر متطور وعلم حديث وقيم إنسانية رفيعة.
ويحرص المسئولون فى الجامعة على إيجاد جهاز إدارى كفء يتعاون لتقديم خدمات متميزة
ألبنائها من الطالب والخريجين فى جميع المجاالت وباألخص فى مجال الخدمات التعليمية.
ومن هذه األجهزة المكتب المركزى للتحويالت الذى يقدم خدماته للطالب الراغبين فى االلتحاق
بجامعة عين شمس.
ونقدم فى هذا الدليل جزئين يتضمنان اآلتى-:
الجزء األول:
تعريف الطالب بالخدمة التى يؤديها المكتب المركزى للتحويالت.
الجزء الثانى:
تعريف الطالب بأقسام الكليات المختلفة والتى يمكن أن يتخصص فيها ويحصل منها على درجة
الليسانس أو البكالوريوس وشروط التحويالت ونقل القيد لكل كلية.
لهذا فإننا ننصح أبنائنا الطالب بضرورة قراءة هذا الدليل بعناية حيث أنه يعتبر مرشداً ذا
فائدة عظيمة لهم وهم على مشارف الدراسة بالجامعة.

وفقنا اهلل جميعا لخدمة مصرنا الغالية وأبنائنا الطالب.

الجزء األول

المكتب المركزى للتحويالت

•فيما يخص قرارات المجلس األعلى للجامعات -:

سبق أن وافق المجلس األعلى للجامعات بجلسته فى 2005/3/10على تعديل قراره السابق بجلسته بتاريخ 2000/4/20
والخاص بالضوابط الخاصة بالتحويل بين الكليات المتناظرة
بمختلف الجامعات فى السنوات الدراسية األعلى من الفرقة األولى
أو اإلعدادية ليصبح على النحو التالى -:
ال  :أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات
أو ً
مركزياً على مستوى كل جامعة.
ال إلى فرقة أعلى فى
ثانياً  :أن يكون الطالب ناجحاً و منقو ً
الكلية المحول منها.
ثالثـا ً :ال تزيد نسبة المحولين عن ( )% 20من عدد الطالب
المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل إليها وذلك وفقاً لقواعد
عامة معلنة بكل كلية.
رابعـاً :أن تكون األولوية للتحويل من بين المتقدمين للطالب
الحاصلين على أعلى المجاميع.
خامساً  :ال يجوز قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليات
المتناظرة بعد مضى شهر من بدء الدراسة.
سادساً  :ال يجوز فرض أى مقابل مادى على الطالب الراغبين
فى التحويل بين الكليات المتناظرة.

ملحوظة-:
تعديل الترشيح والتحويل للطالب المستجدين يتم عن طريق
اإلنترنت من خالل الرقم السرى الخاص بالطالب.

ويقدم مكتب التحويالت الخدمات االتية-:
 -1نقل القيد :
 تُطبق هذه الخدمة للطالب الحاصلين على الثانوية العامة من أعوام سابقة حيث أنالطالب مقيد بإحدى الكليات لمدة عام أو أكثر بشرط أال يكون الطالب مفصول أو مقيد من
الخارج ألنه فى هذه الحالة ُيطبق عليه قرار المجلس األعلى للجامعات الخاص بقبول الطالب
المفصولين.
دليل المكتب المركزى للتحويالت
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 يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلىأخرى غير مناظرة فى ذات الجامعة أو فى
جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين؛ وذلك
بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة
مستوفياً الشروط المؤهلة للقبول بالكلية وحاص ًال
على المجموع الذى قبلته الكلية فى تلك السنة (المادة
 86من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات البند رقم
“.)”3
ملحوظة-:
يستفيد الطالب من هذا النظام مرة واحدة باستثناء أن يكون الطالب تم
نقل قيده من (جامعة خاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة خاصة أو
معهد خاص) إلى إحدى الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة ويرغب فى نقل
قيده للمرة الثانية إلى إحدى كليات الجامعة (.طبقاً لإلفادة الواردة من المجلس
األعلى للجامعات).
ال يجوز تحويل ونقل قيد الطالب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون
تنظيم الجامعات إال إذا كان الطالب حاص ًال على الحد األدنى فى شهادة الثانوية العامة أو
ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها ،وعلى أن يتم
التحويل مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا(.المادة  87من
الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات).
 -2المفصولين والمقيدين من الخارج-:
قررالمجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )694بتاريخ 2019/11/24التأكيد على قراره
السابق الصادر بجلسته بتاريخ  2013/3/23والمتضمن أنه يتم قبول الطالب المستنفدين مرات
الرسوب من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  1972او
الكليات العسكرية او جامعة االزهر اوالجامعات الخاصة المصرية والمعاهد العالية الخاصة
التابعة لوزارة التعليم العالى كطالب منتسبين فى كليات غير مناظرة (التجارة – اآلداب-
الحقوق -الخدمة اإلجتماعية-دار العلوم) بغض النظرعن الشهادات الثانوية الحاصلين عليها
(ثانوية عامة-ثانوية معادلة – ثانوية فنية -ثانوية أزهرية) وفقا للشروط والضوابط
التالية -:

للعام الجامعى 2021 - 2020

7

حصول الطالب على الحد األدنى المطلوب للكلية التى يرغب فى االلتحاق بها سواء عام
حصوله على الشهادة الثانوية أو عام إعادة القيد أيهما أفضل للطالب .
 -2يسمح للطالب بالتقدم إلعادة قيده بالكليات المعنية فى العام التالى لفصله وبحد
أقصى عامان دراسيان متتاليين فقط كفاصل زمنى بين عام فصل الطالب وعام اإللتحاق
بالكلية المعنية على ان يترك ما زاد على ذلك لمجلس كل جامعة .
 -3يظل الطالب مقيداً وفق نظام (االنتساب) حتى حصوله على شهادة البكالوريوس أو
الليسانس.
 -4ال يستفيد الطالب المستنفد مرات الرسوب من هذا النظام (أى إعادة القيد)إال مرة
واحدة.
سبق أن تم إضافة رأى أ.د /المستشار القانوني للمجلس األعلى للجامعات الى جلسة المجلس
األعلى للجامعات رقم ( )693بتاريخ  2019/10/19الى القرار السالف الذكر المتضمن “أنه بالنسبة
للطالب المستنفد مرات الرسوب من احدى كليات الجامعات الحكومية ال يحق له االلتحاق مرة
أخرى بإحدى كليات الجامعات الحكومية إال بصفته مستنفداً مرات الرسوب ؛ ويمكن قبول
تحويله كطالب منتسب وفقاً لنظام االستنفاد وعن طريق الجامعة مباشرة ووفقاً للقواعد
المقررة في هذا الشأن.
 عدم الموافقة على نقل قيد الطالب المسموح لهم بفرص إضافية من الخارج بكلياتهمإلى كليات أخرى غير مناظرة (طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى
.)2019/3/14
 -3الطالب الذين لم يتقدموا إلى مكتب التنسيق والطالب الذين لم يقوموا بإنهاء
إجراءات القيد فى نفس العام-:
قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم ( )641فى  2015/12/31الموافقة على رأى السيد
باق لإلعادة بدون عذر
أ.د /المستشار القانونى للمجلس األعلى للجامعات باعتبار الطالب ٍ
مقبول لتحقيق المساواة مع الطالب اآلخرين ولتكافؤ الفرص ،وذلك فى الحالتين التاليتين-:
أوالً-:الطالب الذين تم ترشيحهم عن طريق مكتب التنسيق ولم يقوموا بإنهاء إجراءات القيد
فى نفس عام الترشح ،وتقدموا للكلية التى تم ترشيحهم إليها فى العام التالى مباشر ًة.
ثانياً-:الطالب الذين تخلفوا عن التقدم لمكتب التنسيق برغباتهم عام حصولهم على
الشهادة الثانوية وتقدموا للجامعة مباشر ًة فى العام التالى لحصولهم على الشهادة
الثانوية.

دليل المكتب المركزى للتحويالت
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 -4المؤهالت العليا-:
 يجوز قبول الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوسأو ما يعادلها بأقسام الليسانس أو البكالوريوس فى كليات أو
معاهد أخرى أو فى أقسام أو ُ
ش ْعب أخرى فى ذات الكلية أو المعهد
وفقاً للشروط التى تنص عليها اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد ( .المادة
 77من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات).
 يجوز للطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها منالمؤهالت العالية االنتساب إلى كليات (اآلداب -الحقوق -التجارة) (المادة  88من الالئحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات).
 يتم إدراج طالب المعاهد العليا ممن يجوز لهم الترخيص بتوفير فرصة تعليمية جديدةبالجامعات المصرية فى ضوء ما قررته المادة ( )88من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات رقم  49لسنة  1972و ُيطبق فى شأنهم قرار المجلس األعلى للجامعات فى
 2010/7/31والذى ينص على مايلى -:يتم قبول الطالب الراغبين فى االلتحاق للدراسة
بالجامعات المصرية من الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أوغيرها من المؤهالت
العليا من إحدى الكليات الجامعية التابعة للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم
الجامعات أو جامعة األزهر أو الكليات العسكرية أو أكاديمية الشرطة على أن يقوم الطالب
بسداد المصروفات الدراسية بواقع خمسة آالف جنيهاً سنوياً للكليات النظرية وثمانية آالف
جنيهاً سنوياً للكليات العملية؛ وذلك نظير توفير فرصة تعليمية جديدة بالجامعات المصرية
وإذا سمحت اللوائح الداخلية للكليات بذلك (طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات).

وفيما يلى إيضاح الكليات التى تقبل مؤهالت عليا

للعام الجامعى 2021 - 2020

9

كلية
اآلداب

 تقبل بعض أقسام الكلية الطالب الحاصلين على مؤهل عالى،ويمكن الرجوع لشروط التحويالت الخاصة بالكلية لمعرفة شروط
القبول بهذه األقسام.

كلية
الحقوق

 تقبل الكلية الطالب الحاصلين على مؤهل عالى بالشروطاآلتية-:
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على بكالوريوس أو ليسانس معادل.
 -2أن يكون الطالب حاص ًال على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 -3أن يتم قبولهم فى حدود األعداد المقرر قبولها من الطالب
المح َّولين.

كلية
التجارة

 يتم التحاق المؤهالت العليا بالكلية بالفرقة األولى انتساب م َّوجهدون النظر لسنة تخرجهم.
 بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلوم العسكرية ُيشترطموافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة على االنتساب.
 بالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق وشرطة (ضابط شرطة)ُيشترط موافقة إدارة شئون األفراد بوزارة الداخلية على االنتساب.

كلية
العلوم

 تقبل الكلية الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات أخرى علىُ
بالش ْعب التخصصية بالشروط
أن يكون قبولهم فى المستوى األول
اآلتية-:

 التفرغ الكامل للدراسة. ُيشترط أن يكون التقدير العام (جيد) على األقل و ُيشترط موافقةالقسم المختص على التحاق الطالب به.
 أن تكون المصروفات الدراسية طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعاتباإلضافة إلى المصروفات الدراسية التى تقرها الجامعة وفى حالة
الرسوب يتم دفع  150جنيه للمادة الواحدة باإلضافة إلى المصاريف
الدراسية.
 االنتهاء من أداء الخدمة العسكرية (للبنين). تُجرى مقاصة فى متطلبات البرنامج كامل ًة. بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات ومعاهد جامعةعين شمس ُيشترط الحصول على موافقة مجالس األقسام ومجالس
ُ
بالش ْعب
الكليات المعينين بها على االلتحاق والدراسة بالكلية
التخصصية.

دليل المكتب المركزى للتحويالت
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كلية
الهندسة

 تقبل الكلية الطالب الحاصلين على بكالوريوس الهندسة فى تخصصويرغبون فى الدراسة بالكلية للحصول على بكالوريوس الهندسة فى
تخصص آخر على برامج الساعات المعتمدة التى يساهم فيها الطالب
فى تكلفة دراسته شريطة أال يكون قد مر على تخرجه أكثر من عامين وأن
يكون مقيداً بنقابة المهندسين وكذلك التأكيد على ضرورة االلتزام بإجراء
مقاصة للمقررات التى ُيعفى الطالب من دراستها حسب اللوائح السارية
لبرامج الساعات المعتمدة “طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات”.
 فتح باب قبول طالب المؤهالت العليا “طبقاً لالئحة الداخلية للكليةالصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )4319بتاريخ  ”2018/9/18والتى تنص على -:

•يجب أال يكون قد مر على سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة
عشر سنوات.
•أن تكون الشهادة الثانوية شعبة علمى رياضة أو مايعادلها.
•أن يكون المؤهل العالى الحاصل عليه الطالب ممنوح من الجامعات
الحكومية والخاصة التابعة للمجلس األعلى للجامعات.
•يقبل الطالب بالبرامج البينية فقط واليجوز له التحويل الى البرامج
التخصصية.

كلية
التربية

 تقبل الكلية عدداً من الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أوالبكالوريوس أو ما يعادلهما من كليات أومعاهد معترف بها من
المجلس األعلى للجامعات بنسبة  %5من عدد الطالب المقبولين
ُ
بالش ْعب العلمية
بالكلية كما ُيسمح لهؤالء الطالب االلتحاق
باللغة اإلنجليزية (الفيزياء -الكيمياء -رياضيات -علوم البيولوجية
والجيولوجية) مع إلغاء شرط الخمس سنوات من الحصول على
الدرجة الجامعية األولى ويشترط لقبول الطالب الحاصلين على درجة
اللليسانس أو البكالوريوس للكلية مايلى-:
 الحصول على الثانوية العامة (علمى) للتقدم إلى األقسام العلميةبالكلية وأيضاً الثانوية العامة (أدبى) للتقدم إلى األقسام األدبية
بالكلية.
 تقديم ما يفيد تفرغ الطالب للدراسة حيث تقع الكلية فى نطاقالكليات العملية على أن يعامل الطالب كدارس جديد بال اعفاء من أى
مقررات مشابها لما سيقوم بدراسته.
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كلية
البنات

 تقبل بعض أقسام الكلية الطالبات الحاصالت على درجة الليسانسأو البكالوريوس ويمكن الرجوع لشروط التحويالت الخاصة بالكلية
لمعرفة شروط القبول بهذه األقسام

كلية
األلسن

 تنفيذ قرار المجلس األعلى للجامعات الذي ينص على قبول الطالبالراغبين في اإللتحاق للدراسة بالجامعات المصرية من الحاصلين على
الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهالت العليا من إحدى
الكليات الجامعية التابعة للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم
الجامعات رقم ( )49لسنة 1972يتم قبول طلبة المؤهالت العليا
بالكلية بشرط التفرغ الكامل للدراسة واإلنتهاء من أداء الخدمة
العسكرية  ،والصادر بالقرار الوزاري رقم ( )4600بتاريخ .2014/10/22

كلية
التمريض

 يجوز قبول الطالب الحاصلين على مؤهل جامعى (ثانوية عامةشعبة علوم) من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية ويتم قبولهم
بالفرقة األولى وبنسبة ال تزيد عن  %5من العدد المقبول شريطة
الحصول على تقدير جيد على األقل.
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قرر المجلس األعلى للجامعات رقم (  )651بتاريخ 2016/8/22

الموافقة على تطبيق قواعد وشروط قبول الطالب المصريين المكفوفين والمعاقين
الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العامة
المعادلة من الدول العربية بالجامعات المصرية على الطالب المصريين االمكفوفين
والمعاقين الحاصلين على الشهادة الثانوية األمريكية وإعفائهم من شرط الحصول
على شهادة إمتحان ال  SATواالكتفاء بشهادة ال  GPAفقط ؛ اسوة بما يتم مع
الطالب المكفوفين والمعاقين الحاصلين على الثانوية السعودية عند قبولهم
بالجامعات المصرية بشهادة الثانوية فقط دون اختبار القدرات .

صدر القرار الوزارى رقم (  ) 2555بتاريخ  2020/8/11بشأن قواعد وشروط قبول
الطالب المصريين ذوى اإلعاقة بالجامعات الحكومية المصرية-:
يتم قبول الطالب المصريين من ذوى االحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم بالجامعات
والمعاهد المصرية وذلك على النحو التالى:
 -1عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد طبقاً لقواعد الترشيح
المعلن عنها لجميع فئات الطالب
يحق للطالب من ذوى االحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم التقدم عن طريق التنسيق
اإللكترونى للكليات والمعاهد العملية والنظرية التى تقبل شهادتهم (ثانوية عامة
مصرية وما يعادلها -الشهادات الفنية المصرية) والتى تتفق مع ترتيب رغباتهم
ومجموع درجاتهم فى الشهادة الثانوية الحاصلين عليها واجتياز اختبار القدرات أو
اختبار المقابلة الشخصية الخاص ببعض الكليات والمعاهد التى تشترط ذلك ضمن
شروط االلتحاق بها وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
 -2عن طريق الجامعات مباشر ً
ة
يتم استثناء الطالب المصريين من ذوى اإلعاقة الحركية أو المكفوفين أو الصم والبكم
بمختلف فئاتهم وطالب الدمج من شرط المجموع الكلى (الحصول على  %50على
األقل فى الشهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات الثانوية العربية واألجنبية
المعادلة) و(الحصول على  %70على األقل فى الشهادات الفنية المصرية) ،وذلك عند
االلتحاق ببعض الكليات النظرية فقط وهى على النحو التالى-:
* بالنسبة للطالب من ذوى اإلعاقة الحركية:
كليات (اآلداب -الحقوق -التجارة) فقط بشرط أن تكون اإلعاقة تمنع الطالب من
الحركة أو تدوين المحاضرات إال بمعاونة اآلخرين.
* بالنسبة للطالب المكفوفين:
كليات (اآلداب -دار العلوم -األلسن -الحقوق -الخدمة االجتماعية) فقط.
* بالنسبة لطالب الصم والبكم:
كلية ( التربية النوعية واالقتصاد المنزلى) فقط
وذلك كله بشرط-:
 أن تكون الالئحة الداخلية للكلية التى يرغب الطالب فى التقدم إليها تقبل حملةالشهادات الثانوية الحاصل عليها هؤالء الطالب وضرورة استيفاء المواد المؤهلة
المطلوبة للكلية.
 أن يتم ذلك من خالل عرض هؤالء الطالب على اللجنة الطبية المركزية بالجامعةالمتقدمين لها والتى ُيشكلها رئيس الجامعة سنوياً ووفقاً للنظام والمواعيد التى
تعلنها الجامعات فى هذا الشأن.
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 ُيسمح للطالب الذين تمرفضهم من اللجنة الطبية بالجامعة
المتقدمين إليها بالتقدم ألمانة المجلس
األعلى للجامعات بتظلمات إلعادة الكشف
الطبى عليهم ويتم عرضها على اللجنة الطبية
المركزية بجامعة عين شمس وتكون نتيجة هذه
اللجنة نهائية.
 ال يحق للطالب المصريين من ذوى اإلعاقة المقبولينببعض كليات الجامعات المصرية وفقاً لهذا النظام التحويل
إلى كليات أخرى حيث أنه تم قبولهم باستثنائهم من شرط
المجموع ويمكنهم فقط نقل قيدهم إلى كليات أخرى بشرط
معلن من مكتب التنسيق عام حصولهم
استيفائهم للحد األدنى ال ُ
على الشهادة الثانوية.

 -6الف ّرق األعلى :
 يجوز تحويل الطالب من كلية إلى نظيرتها فى ذات الجامعة أو فى جامعة أخرىبموافقة مجلس الكليتين المختصين (المادة  86من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات البند “.)”2
 -7الطالب الوافدين-:
يتم تحويل الطالب الوافدين عن طريق اإلدارة العامة لقبول الطالب الوافدين وبموافقة
السيد أ.د /وزير التعليم العالى ،وذلك بعد عمل اإلجراءات الالزمة بالمكتب المركزى للتحويالت
مع مراعاة قواعد التحويالت التى أقرها المجلس األعلى للجامعات ووفقاً لشروط كل
كلية.
 -8الطالب المفصولين أو المستقيلين لعدم تحملهم الحياة العسكرية-:
قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2019/2/16الموافقة على قبول
الطالب المفصولين أو المستقيلين لعدم تحملهم الحياة العسكرية من الكليات والمعاهد
العسكرية (ومنهم المعهد الفنى للقوات المسلحة) بكليات الجامعات المصرية والمعاهد
العالية والمتوسطة فى السنة التالية لالستقالة بشرط ضرورة استيفاء الطالب الحد األدنى
معلن بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عام حصوله على الشهادة الثانوية
ال ُ
وقواعد القبول المقررة للكليات أو المعاهد التى يرغب فى االلتحاق بها.
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 نص قانون رقم  148لسنة  2020بتعديل بعض احكام القانون رقم  93لسنة  1975فىشأن النظام األساسى للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم  74لسنة  2013بإنشاء كلية
طب بالقوات المسلحة على اآلتى :
المادة األولى -:
تضاف فقرة أخيرة للمادة ( )17من القانون رقم  93لسنة  1975فى شأن النظام األساسى
للكلية الفنية العسكرية نصها اآلتى-:
مادة  17فقرة أخيرة-:
ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصالحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة
الصحية حق استكمال دراسته فى احدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة
للقانون رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم الجامعات.
المادة الثانية -:
تضاف فقرة أخيرة للمادة ( )12من القانون رقم  74لسنة  2013بإنشاء كلية طب بالقوات
المسلحة نصها اآلتى-:
مادة  12فقرة أخيرة-:
ويكون للطالب المفصول فى حالتى عدم الصالحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة
الصحية حق استكمال دراسته فى احدى كليات الطب بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون
رقم  49لسنة  1972بشأن تنظيم الجامعات.

 -9نظام االنتساب-:
يجوز االنتساب إلى كليات (اآلداب -الحقوق -التجارة) وغيرها من الكليات التى يحددها
المجلس األعلى للجامعات ،وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب
األحوال (المادة  88من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات).
* ويجوز استثناء أن ُيرخص فى االنتساب إلى هذه الكليات للطالب الذين كانوا مقيدين
فى إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة األزهر
أو الكليات العسكرية أو المعاهد العليا الخاضعة إلشراف وزارة التعليم العالى وذلك وفقاً
للشروط التى يضعها المجلس األعلى للجامعات.
 ويجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها من المؤهالت العاليةاالنتساب إلى الكليات المذكورة.
ً
 يجوز تحويل الطالب المنتسب وفقا لهذا النظام إلى طالب منتظم بشرط حصوله علىتقدير ال يقل عن جيد (طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته فى .)1993/12/4
 كما قرر المجلس األعلى للجامعات بجلسته فى  2017/12/16الموافقة على تحويلالموجه الحاصلين على تقدير جيد بكلية اآلداب فى ضوء
الطالب المقيدين بنظام االنتساب
َّ
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المجلس األعلى للجامعات الصادر
بجلسته فى  1993/12/4والمتضمن
أنه يجوز تحويل الطالب المنتسب طبقاً
لنظام االنتساب الم َّوجه إلى طالب منتظم
بشرط حصوله على تقدير عام جيد على األقل
إلى (نظام الساعات المعتمدة) أو أى نظام آخر
بالكلية يعمل بنظام االنتظام فى القبول بالكلية
مع تطبيق الالئحة الجديدة.
 يجوز تحويل الطالب المنقول إلى فرقة دراسية أعلى فىالموجه إلى كلية مناظرة فى جامعة
ظل نظام االنتساب
َّ
أخرى( .طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات).
 -10نظام الشهادات المعادلة-:
يتم قبول تحويل الطالب الحاصلين على الثانوية المعادلة العربية أو
األجنبية طبقاً لما يلى-:
أ -يتم نقل قيد الطالب الحاصلين على الشهادة المعادلة من األعوام السابقة بعد
عمل اإلجراءات الالزمة بالمكتب المركزى للتحويالت بالجامعة الستطالع رأى مكتب
خال بالكلية التى يرغب الطالب االلتحاق بها.
التنسيق عن وجود مكان ٍ
ب -يجوز قبول الطالب المفصولين الحاصلين على الثانوية المعادلة العربية أو األجنبية
بكليات (اآلداب -الحقوق -التجارة) طبقاً للحد األدنى الذى قبل فى هذه الكليات من أبناء
هذه الفئة عام الحصول على الثانوية المعادلة أو عام إعادة القيد أيهما أفضل للطالب
وذلك بعد عمل اإلجراءات الالزمة بالمكتب المركزى للتحويالت بالجامعة وذلك الستطالع
خال بالكلية التى يرغب الطالب االلتحاق بها.
رأى مكتب التنسيق عن وجود مكان ٍ
 -11التحويل ونقل القيد من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون
تنظيم الجامعات-:
 ال يجوز تحويل ونقل قيد الطالب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعةلقانون تنظيم الجامعات إال إذا كان الطالب حاص ًال على الحد األدنى فى شهادة الثانوية
العامة أو ما يعادلها للقبول بالكلية المعنية التى يرغب فى تحويله أو نقل قيده إليها،
وعلى أن يتم التحويل مركزياً عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا
(المادة  87من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات),
مع إتمام باقى إجراءات التحويل عن طريق المكتب المركزى للتحويالت بعد ترشيح مكتب
التنسيق لهم.
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 -12الطالب الحاصلين على الحافز الرياضى-:
ناقش المجلس األعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ  2020/6/23كتابى
السيد أ.د /وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيد أ.د /وزير الشباب والرياضة المتضمنين
طلب الموافقة على مد فترة استقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات لدرجات الحافز
الرياضى من طالب الثانوية العامة ومايعادلها من شهادات ودبلومات المدارس الفنية
بنظاميها (الثالث والخمس سنوات) حتى  2020/9/30حال عودة النشاط الرياضى  ،وذلك
حرصا على مستقبل ابنائنا الطالب .
قرر المجلس الموافقة على مايلى -:
 -1تطبيق القرار رقم ( )130لسنة  2017بشأن منح الحافز الرياضي لالعبين في اإلتحادات
الرياضية التى أنهت بطوالتها وجزء من مسابقاتها للموسم الرياضي  2020/2019حال
إستكمال باقي البطوالت اإلتحادات الرياضية خالل الموسم الرياضي أو عدم التمكن من
إستكماله.
 -2يتم اعتماد نتائج الموسم الرياضي السابق  2019/2018كبطوالت يستحق عليها الحافز
الرياضي لالعبين في اإلتحادات الرياضية التى لم تستكمل بطوالتها وذلك لطالب الثانوية
العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية واألجنبية ودبلومات المدارس الفنية بنظاميها
(الثالث – الخمس)سنوات.
 -3استمرار فتح مكتب تنسيق للالعبين المستحقين درجات الحافز الرياضي من طالب
الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية واألجنبية ودبلومات المدارس الفنية
بنظاميها (الثالث-الخمس) سنوات المشاركين في البطوالت التى لم يتم إستكمالها
أو إقامتها حتى  2020/9/30وذلك حرصاً على مستقبل أبنائنا الطالب في تلك المرحلة
الدقيقة.
-13طالب خريجي مدارس النيل الثانوية الدولية ومدارس المتفوقين للعلوم
والتكنولوجيا-:
نحيط علم سيادتكم بأن طالب خريجي مدارس النيل الثانوية الدولية ومدارس المتفوقين
للعلوم والتكنولوجيا بجمهورية مصر العربية طالب حاصلين على شهادة الثانوية العامة
تعد هذه الشهادة ثانوية عامة مصرية طبقاً للقرار الوزارى رقم ( )121بتاريخ 2016/4/2
والذي ينص على:
المادة األولى :
شهادة النيل الدولية هي شهادة مصرية مصممة طبقاً للمعايير الدولية تحت إشراف
وحدة شهادة النيل الدولية بصندوق تطوير التعليم وبالشراكة مع هيئة اإلمتحانات الدولية
بجامعة كامبريدج البريطانية.
المادة الثانية:
تتولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،ومديريات التربية والتعليم المختصة إعتماد
الشهادتين اللتين تصدرهما المدارس التابعة لوحدة شهادة النيل الدولية ،والمدارس التى
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يرخص لها بذلك من
جهات الترخيص المعنية
بعد معادلتها بالمستوى
العلمى لمناهج المصرية وهما:
 شهادة إتمام مرحلة التعليماألساسي بمسمى شهادة النيل
اإلعدادية الدولية:
Certificate of Nile International Preparatory
)Education (CNIPE
 شهادة إتمام مرحلة الدراسة الثانوية بمسمىشهادة النيل الثانوية الدولية:
)Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE
المادة الثالثة :
تُمنح شهادة النيل اإلعدادية الدولية ( )CNIPEعند إتمام مرحلة التعليم
األساسي بالمدارس التى تصدر الشهادة عند إجتياز اإلمتحان بنجاح.
 يجوز عقد إمتحان دور ثان حسب القواعد التى تحددها وحدة شهادة النيلالدولية.
المادة الرابعة:
تمنح شهادة النيل الثانوية الدولية ( )CNISEوفق المتطلبات اآلتية:
 إجتياز إختبارات عدد سبع مواد كحد أدنى من المواد المؤهلة لدخول الجامعات منبينهما مادة اللغة العربية ،وفق الوارد في الجدول رقم ()1باإلضافة إلى مادتين من المواد
الواردة بالجدول رقم ( ، )2ومادتى التربية الدينية  ،والتربية الوطنية وفق مقررات وزارة التربية
والتعليم الفني.
المادة الخامسة:يجوز للطالب دراسة أى مستوى ( )L1,L2,L3من مستويات المواد الواردة بالجدول رقم ()1
مرة واحدة خالل الثالث سنوات  ( :الصفوف العاشر والحادى عشر و الثانى عشر) ويسمح
للطالب بإعادة دخول إمتحان المستوى بحد اقصي مرتين للمادة الواحدة فى خالل مدة
الدراسة.
 صدر القرار الوزارى رقم (  ) 2555بتاريخ  2020/8/11والذ ى ينص على -:000000000000000000 -1
 -2اعتبار محافظتى (القاهرة -الجيزة) نطاق جغرافى واحد ،ويضم جامعات (القاهرة-
عين شمس -حلوان) كما يضم الكليات التابعة لهذه الجامعات وتقع خارج هذا النطاق

للعام الجامعى 2021 - 2020
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الجغرافى وكذلك الكليات التابعة لجامعات أخرى وتقع داخل هذا النطاق الجغرافى على أال
يتم تحويل مناظر بين هذه الكليات.
 -3يتم القبول بكافة كليات الجامعات الحكومية المصرية وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافى
ما عدا الكليات والمعاهد التالية التى تقبل وفقاً لقواعد التوزيع اإلقليمى للطالب الحاصلين
علي شهادات ثانوية عامة ومايعادلها من الشهادات العربية واألجنبية .
 كليات التربية  -كليات التربية النوعية  -كليات التمريض  -المعاهد الفنية للتمريض -4يتم قبول الطالب خريجى المعاهد الفنية للتمريض والمعاهد الفنية الصحية (شعبة
فنيات تمريض) بكليات التمريض بالجامعات الحكومية المصرية وفقاً لقواعد التوزيع
الجغرافى وليس اإلقليمى.
000000000000000000000000-5
 -6يتم قبول الطالب الحاصلين على الشهادات الفنية بكليات التربية والتربية النوعية وفقا
لقواعد التوزيع الجغرافى وليس االقليمى لقلة اعداد الكليات التي تقبل هذه الفئة من
الطالب
ملحوظة هامة-:
 يتم الرجوع إلى شروط التحويالت ونقل القيد الخاصة بكل كلية والتى تم الموافقة عليهاللعام الجامعى .2021/2020

دليل المكتب المركزى للتحويالت
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كلية

اآلداب

كلية

اآلداب
مدة الدراسة أربع سنوات.

نـظـام
الدراسة
بالكلية
شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية-:

تمنح جامعة عين شمس بناءاً على طلب كلية اآلداب درجة
الليسانس فى اآلداب فى أحد تخصصات األقسام المذكورة
فى الالئحة-:
 -1قسم اللغة العربية وآدابها
 -2قسم اللغة العبرية وآدابها
 -3قسم اللغات الشرقية وآدابها (فارسى -تركى -أوردى)
 -4قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
 -5قسم اللغة الفرنسية وآدابها
 -6قسم الحضارة واللغات األوروبية القديمة
 -7قسم التاريخ
 -8قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية
 -9قسم الدراسات الفلسفية
 -10قسم علم النفس
 -11قسم علم االجتماع
 -12قسم اآلثار (مصرى -يونانى ورومانى -إسالمى)
 -13قسم اإلرشاد السياحى (شعبة عامة -فرنسى)
 -14قسم علوم االتصال واإلعالم
 -15قسم المكتبات والمعلومات
 -16قسم الدراما والنقد المسرحى

• قسم اللغة العربية وآدابها-:
-1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
-2يقبل القسم المؤهالت العليا بالمستوى األول.
-3يقبل القسم نقل القيد والمفصولين في ضوء شروط األقسام
ووفقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
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• قسم اللغة العبرية وآدابها-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
 -2ال يقبل القسم طالب المؤهالت العليا.
 -3ال يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين في ضوء شروط األقسام ووفقاً للطاقة
اإلستيعابية لكل قسم.
 -4اليقبل القسم المحولون.
• قسم اللغات الشرقية وآدابها-:
-1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
-2ال يقبل المؤهالت العليا و ال يقبل المحولون من كليات أخرى او الراسبين من اقسام
اخرى.
-3ال يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين في ضوء شروط األقسام ووفقاً للطاقة
اإلستيعابية لكل قسم..
• قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
 -2يقبل القسم شهادات الوافدين و الشهادات المعادلة بنفس شروط التشعيب بالقسم.
-3ال يقبل القسم طالب المؤهالت العليا و ال يقبل المحولين وال يقبل المنتسبين من اى فرقة.
-4ال يقبل الحاصلين على ليسانس التربية بالفرقة الثالثة مؤهالت عليا .
 -5ال يقبل القسم نقل القيد وال يقبل المفصولين نظراً ألن القسم يقبل اإلنتظام فقط.
• قسم اللغة الفرنسية وآدابها-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
 -2ال يقبل القسم نقل القيد.
-3يقبل الطالب المفصولين في ضوء شروط األقسام وفقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
-4ال يقبل المؤهالت العليا.
• قسم الحضارة واللغات األوروبية القديمة-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
-2يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين في ضوء شروط األقسام وفقاً
للطاقةاإلستيعابية لكل قسم.
-3يقبل القسم المؤهالت العليا بالفرقة األولى بتقدير (جيد).
-4ال يقبل القسم الراسبين.
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كلية

اآلداب

تابع
شروط
التحويل
ونقل القيد

الخاصة
بالكلية-:

• قسم التاريخ-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
 -2يقبل القسم المؤهالت العليا بدون شروط .
 -3يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين في ضوء شروط
األقسام وفقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
-4ال يقبل القسم الحاصلين على ليسانس التربية..
• قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية -:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
-2ال يقبل القسم طالب المؤهالت العليا .
 -3ال يقبل المحولين من أقسام أو كليات آخرى.
-4ال يقبل القسم حاالت نقل القيد ويقبل المفصولين فى ضوء
شروط األقسام وفقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
• قسم الدراسات الفلسفة-:
 - 1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
 -2يقبل القسم طالب المؤهالت العليا بالفرقة األولى ؛ على
أن يقوم بعمل مقاصة لهؤالء الطالب وتحويلهم إلى نظام
الساعات المعتمدة.
 -3يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين في ضوء شروط
األقسام وفقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
• قسم علم النفس-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
-2ال يقبل القسم طالب اإلنتساب.
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-3ال يقبل القسم المؤهالت العليا.
-4ال يقبل المحولين من الخارج و ال يقبل المحولين من أقسام الكلية.
-5ال يقبل القسم نقل القيد وال يقبل المفصولين نظراً ألن نظام الدراسة إنتظام فقط.
• قسم علم االجتماع-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة مع استيفاء شروط القسم؛ بعد إجراء مقابلة
شخصية لتحديد مستوى الطالب للقبول في القسم نظراً لطبيعة الدراسة العلمية بالقسم.
-2يقبل القسم طالب المؤهالت العليا من جميع التخصصات .
-3ال يقبل القسم الطالب الحاصلين على ليسانس التربية بالفرقة الثالثة و إنما يتم قبولهم
في المستوى األول.
-4ال يقبل القسم نقل القيد وال يقبل المحولين من الخارج وال الراسبين من األقسام األخرى
بالكلية ويقبل المفصولين فى ضوء شروط األقسام وفقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
• قسم اآلثار ( مصرى – يونانى ورومانى – إسالمى )-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
-2ال يقبل القسم المؤهالت العليا.
 -3ال يقبل المحولين من الخارج
-4ال يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين وفقاً لشروط األقسام طبقاً للطاقة
اإلستيعابية لكل قسم.
• قسم اإلرشاد السياحى-:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
-2ال يقبل القسم المؤهالت العليا في أى فرقة من الفرق الدراسية.
-3ال يقبل القسم الطالب الراسبين و المحولين من الكليات و األقسام اآلخرى بالكلية.
-4ال يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين وفقاً لشروط األقسام وطبقاً للطاقة
اإلستيعابية لكل قسم.
• قسم اإلرشاد السياحى الفرنسى:
 -1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
 .2و يقبل الراسبين و يقبل المحولين من الكليات و األقسام اآلخرى بالكلية
.3يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين طبقاً للطاقة اإلستيعابية لكل قسم في ضوء
شروط األقسام.
.4ال يقبل القسم طالب المؤهالت العليا في أى فرقة من الفرق الدراسية.
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كلية

اآلداب

تابع
شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية-:

• قسم علوم االتصال واإلعالم-:
.1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
.2ال يقبل القسم طالب اإلنتساب.
 .3ال يقبل المحولين من الخارج و ال يقبل التحويل من أقسام أخرى
بالكلية
.4ال يقبل القسم طالب المؤهالت العليا
.5اليقبل القسم طالب نقل القيد واليقبل التحويالت من الكليات
اآلخرى وال يقبل المفصولين نظراً ألن القسم يقبل انتظام فقط.
• قسم المكتبات-:
.1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
.2يقبل القسم طالب المؤهالت العليا بالفرقة األولى بعد عمل
مقابلة مع رئيس القسم.
ً
.3يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين وفقا لشروط األقسام
والطاقة اإلستيعابية لكل قسم.
• قسم الدراما والنقد المسرحى-:
-1يقبل القسم المكفوفين والحاالت الخاصة في ضوء شروط
التشعيب بالقسم .
.2يقبل القسم طالب المؤهالت العليا بالفرقة األولى بعد إجتياز
امتحان القبول الخاص بالقسم.
.3يقبل القسم نقل القيد بعد إجتياز اإلمتحان التحريري ويقبل
المفصولين في ضوء شروط األقسام ووفقا للطاقة اإلستيعابية
لكل قسم.
.4ال يقبل القسم الطالب الحاصلين على ليسانس التربية بالفرقة
الثالثة مؤهالت عليا لعدم وجود أقسام مناظرة.

ملحوظة:
الكلية ال تقبل طالب الفرق األعلى بجميع األقسام
نظراً لطبيعة الدراسة بنظام الساعات المعتمدة.
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كلية

الحقوق

نـظـام
الدراسة
بالكلية

مدة الدراسة أربع سنوات.
 تمنح الكلية درجة الليسانس فى الحقوق. درجة الليسانس فى الحقوق (شعبة اللغة اإلنجليزية). -درجة الليسانس فى الحقوق (شعبة اللغة الفرنسية).

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

• اوال -بالنسبة (للتحويل وتعديل الترشيح)-:
 ان يكون الطالب حاص ًال على الحد األدنى الذى وصل إليهالقبول في الكلية.
 ان يكون حاص ًال على الثانوية العامة من المناطق التابعةللتوزيع الجغرافى للجامعة ؛ أو مقيم فى منطقة تابعة للجامعة
 تحديد نسبة التحويالت وتوحيدها على مستوى الكليات بحدأقصي .%5
 من حق الطالب الناجح نجاحاً كام ًال أو منقول بمادة أو مادتينالتحويل.
• ثانيا -نقل القيد-:
يجوز نقل قيد الطالب من كلية إلى كلية آخرى غير مناظرةفي ذات الجامعة أو في جامعة أخرى بقرار من مجلس الكليتين
بشرط أن يكون سنة حصوله على الثانوية العامة مستوفياً
الشروط المؤهلة للقبول بالكلية و حاص ًال على المجموع الذي
قبلته الكلية في تلك السنة .
ال يجوز تحويل ونقل قيد الطالب من كليات أو معاهد غيرتابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
28

إذا كان الطالب حاص ًال على الحد األدنى في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبولبالكلية.
• ثالثاً  :المفصولين -:
يتم قبول المستنفدين عدد مرات الرسوب من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم
الجامعات رقم ( )49لسنة  1972أو الكليات العسكرية أو جامعة األزهر أو الجامعات الخاصة
المصرية أو المعاهد العليا الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالى كطالب منتسبين في
كليات غير مناظرة بغض النظرعن الشهادات الثانوية الحاصل عليها (ثانوية عامة –
ثانوية معادلة – ثانوية فنية –ثانوية أزهرية) وفقاً للشروط و الضوابط التالية -:
-1حصول الطالب على الحد األدنى المطلوب للكلية التى يرغب فى اإللتحاق بها سواء عام
حصوله على شهادة الثانوية العامة أو عام إعادة القيد أيهما أفضل للطالب.
-2يسمح للطالب بالتقدم إلعادة قيده بالكليات المعنية فى العام التالى لفصله و بحد
أقصى عامان دراسيان متتاليين فقط كفاصل زمنى بين عام فصل الطالب و عام اإللتحاق
بالكلية المعنية على أن يترك ما زاد على ذلك لمجلس كل جامعة.
-3يظل الطالب مقيداً وفق نظام (اإلنتساب) حتي حصوله على شهادة البكالوريوس أو
الليسانس.
-4ال يستفيد الطالب المستنفد مرات الرسوب من هذا النظام (أى إعادة القيد إال مرة واحدة).
أما بالنسبة للطالب المفصولين أو المستقيلين من الشرطة يتم قبولهم طبقاًللمادة ( )20من الالئحة الداخلية للجامعة لمرحلة البكالوريوس أو الليسانس والتي
تنص على -:
•الطالب المستقيل من كلية الشرطة وكان مقيداً بالفرقة األولى يجب عند تحويله أن
يكون مستوفياً لشرط المجموع لقيده بكلية الحقوق أو أن يتم نقل قيده الى الكلية
التى يؤهله مجموعه لها .
•طالب الفرق األعلى من األولى المستقيلين من كلية الشرطة يتم قبولهم بعد عمل
مقاصة للمقررات التي تم دراستها والى الفرقة التي تحددها الكلية وفقاً لهذه المقاصة
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كلية

الحقوق

• رابعا  :المؤهالت العليا -:
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على بكالوريوس أو ليسانس معادل.
 -2أن يكون الطالب حاص ًال على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 -3أن يتم قبولهم في حدود األعداد المقرر قبولها من الطالب المحولين.
خامسا  :الفرق األعلى -:
 -1أن يكون التحويل بين الكليات المتناظرة بالجامعات مركزياً على مستوى الجامعة،
ويشترط لقبول تحويل الطالب للفرق األعلى أن يكون طبقاً لشروط المجلس األعلى
للجامعات.
 -2أال تزيد نسبة المحولين عن ( )% 10من عدد الطالب المقيدين بالفرقة المطلوب التحويل
إليها وذلك وفقاً لقواعد عامة معلنة  ،وترى الكلية أن تكون األفضلية في التحويل لألعلى
مجموعاً ثم للطالبات في حالة تماثل المراكز القانونية.
 -3عدم قبول تحويل الطالب الراسبين بالفرقة األولى من الكليات المتناظرة.
سادسا:شروط التحويل الى الشعبة االنجليزية للعام الجامعى -:2021/2020
 -1يقبل حاالت نقل القيد بشرط أن تنطبق على الطالب شروط اإللتحاق بالشعبة للعام
الجامعي .2020/2019
 -2الدراسة بالشعبة نظامية وال تقبل حاالت اإلنتساب نهائياً .
ُ -3يقبل المحولون من جامعات أخرى بشرط أن يتم تحويلهم في المواعيد المعلنة
بالجامعات طالب انتظام  ،على أن يكون ذلك قد تم قبل غلق باب القبول بالشعبة
اإلنجليزية،وفقاً للشروط التى يحددها مجلس إدارة الشعبة وبشرط ان يكون الطالب
حاص ًال على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات األجنبية فى العام الدراسي
(.)2020/2019
 -4تقبل تحويالت حتى الفرقة الثانية من الكليات المناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجح
بدون مواد.
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سابعاً :شروط التحويل إلى الشعبة الفرنسية للعام الجامعى -:2021/2020
أوالً :التحويل من جامعة أخرى إلى الكلية-:
-1أن يكون الطالب منتظماً ومقيداً بالشعبة الفرنسية بكلية الحقوق التى قام بالتحويل
منها.
-2يشترط لقبول تحويل الطالب أن يكون ناجحاً نجاحاً كامالً.
-3أن يكون الطالب قد درس ذات المواد باللغة الفرنسية التى تدرس بكلية الحقوق جامعة
عين شمس و أال يتم تحميله بها.
-4تكون األولوية ألسبقية التحويل وفى المواعيد المقررة للتحويل وفى هذه الحالة يتم
المفاضلة بين الطالب على أساس التقدير العام ودرجات الطالب فى مواد اللغة الفرنسية.
-5ال يجوز التحويل إلى الفرقتين الثالثة والرابعة.
ثانياً :التحويل بين الشعبتين الفرنسية والعربية بالكلية-:
-1ال يجوز تحويل الطالب من القسم العربيى إلى الشعبة الفرنسية بالكلية.
-2يجوز تحويل طالب الشعبة الفرنسية إلى الشعبة العربية فى الفرقة األولى فقط.

ملحوظة:
ال تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الليسانس أو
البكالوريوس وال الطالب المفصولين من الحاصلين
على الشهادات الفنية.
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التجارة
مدة الدراسة أربع سنوات.
 تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى التجارة فى إحدى ُش ْعب
التخصصات اآلتية-:
 -1إدارة األعمال.
 -2المحاسبة.
 -3البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة فى-:
أ -المحاسبة والتمويل.
ب -األسواق والمؤسسات المالية.
جـ -التسويق.
د -االقتصاد.

نـظـام
الدراسة
بالكلية

هـ -اإلحصاء وبحوث العمليات.
و -المحاسبة والمراجعة.
» اتفاقية التعاون األكاديمى بين جامعة عين شمس
وجامعة  KEANلمنح درجة البكالوريوس فى التجارة إحدى
ُ
ش ْعب التخصصات اآلتية-:
(المحاسبة والتمويل -اإلدارة -التسويق -األعمال الدولية).
القسم اإلنجليزى-:
 -1شعبة إدارة األعمال.
 -2شعبة المحاسبة.
القسم الفرنسى-:
 -1شعبة إدارة األعمال.
 -2شعبة المحاسبة.
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وافق مجلس الكلية في 2019/12/21على الشروط اآلتية :
• أوال  :بالنسبة للفرقة األولى :
 )1تعديل الترشيح:
بالنسبة للطالب الجدد يتم تعديل الترشيح وفقاً لشروط المجلس
األعلى للجامعات.

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

 )2نقل القيد:
يتم نقل القيد للفرقة األولى من الكليات غير المناظرة بشرط
حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلية سنة الحصول
على الثانوية.
 )3المفصولين-:
يتم اإللتحاق بالكلية بشرط حصول الطالب على مجموع
فى الثانوية العامة يكون قد قبلته الكلية عند حصوله على
الثانوية العامة أو هذا العام أيهما أفضل للطالب كما يتم
التحاق الطالب المفصولين من كليات الهندسة الحاصلين على
دبلوم المدارس الصناعية نظام السنوات الخمس.
 )4المؤهالت العليا:
 -1يتم التحاق المؤهالت العليا بالكلية بالفرقة األولى انتساب
موجه دون النظر لسنة تخرجهم.
 -2بالنسبة للحاصلين على بكالوريوس العلوم العسكرية
يشترط موافقة هيئة التدريب بالقوات المسلحة على اإلنتساب.
-3بالنسبة للحاصلين على ليسانس حقوق وشرطة (ضابط
شرطة) يشترط موافقة إدارة شئون األفراد بوزارة الداخلية على
اإلنتساب.
• ثانياً  :بالنسبة للفرقة الثانية والثالثة :
ال إلى فرقة أعلى فى الكلية
 – 1أن يكون الطالب ناجح و منقو ً
المحول منها .
 – 2أن يكون محل اإلقامة ضمن التوزيع الجغرافى للكلية .
 – 3ال تزيد نسبة المحولين عن ( )% 20من عدد الطالب المقيدين
بالفرقة المطلوب التحويل إليها.
 -4أال تزيد المواد التحميلية ومواد الرسوب مجتمعه عن ( )3ثالث
مواد .
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تابع
شروط
التحويل

• ثالثاً  :بالنسبة للفرقة الثانية إعداد فنيين - :
– يتم تحويل الطالب الحاصلين على إعداد الفنيين بدون النظر
لنوع الثانوية العامة الحاصلين عليها قبل إلتحاقهم بالمعهد.
• رابعاً :برامج الساعات المعتمدة (انجليزى)-:
 الئحة برنامج الساعات المعتمدة باللغة اإلنجليزية ال تنص علىقبول تحويالت.
• خامساً:برامج الساعات المعتمدة (اللغة العربية) -:
 يقبل تحويالت من الجامعة طبقا للمادة ( )16من الالئحةالطالبية ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية.

ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

ملحوظة:
 -1عدم قبول أى تحويالت الى شعبة اللغات من الكليات
المناظرة للعام الجامعى .2021/2020
 -2عدم قبول أي تحويالت من تجارة القاهرة – تجارة حلوان
(القاهرة الكبرى).
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العلوم

نـظـام الدراسة بالكلية
مدة الدراسة أربعة مستويات دراسية ويشمل
المستوى الواحد على فصلين دراسيين عاديين.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى العلوم األساسية
فى أحد التخصصات التالية-:
أوالً :تخصص
منفرد

ثانياً :تخصص
مزدوج

ثالثاً :تخصص رئيسى
وتخصص فرعى
تخصص رئيسى

تخصص فرعى

الرياضيات
 إحصاء رياضى علوم حاسب الرياضيات البحتة/ الفيزياءعلوم الحاسب
 الفيزياء الحيوية إحصاء رياضى /علوم الكيمياءالحاسب
(أ)
 الكيمياء التطبيقية(ج)
بحتة/
رياضيات
الرياضيات
 الجيولوجيافيزياء
إحصاء رياضى
رياضى
إحصاء
 علم النباتبيولوجى
الكيمياء
الفيزياء/
علوم حاسب
 علم الحيوان الفيزياء /علومالحشرات
 علمالحاسب
 الحشرات الطبية الجيولوجيا /الكيمياء الميكروبيولوجى الجيولوجيا/ الكيمياء الحيويةالجيوفيزياء
 الجيوفيزياء علم النبات /الكيمياء علم الحيوان/“برامج مميزة بنظام
الكيمياء
الساعات المعتمدة”
(ب)
 علم الحشرات/ جيوفيزياء البترول(د)
علم النبات
الكيمياء
(برنامج خاص وله
 الكيمياء الحيوية/فيزياء
علم الحيوان
الئحة مستقلة)
الكيمياء
 التكنولوجيا الحيويةرياضيات بيولوجية
علم الحشرات
 الميكروبيولوجى/التطبيقية.
إحصاء تطبيقى
الميكروبيولوجى
الكيمياء
 المواد وعلوم النانوالكيمياء الحيوية
 الميكروبيولوجياالتطبيقية والتحليلية.
 يختار الطالب أحد التخصصات الرئيسية من المجموعة (أ) وأحد التخصصات الفرعية من المجموعة (ج) أويختار الطالب أحد التخصصات الرئيسية من المجموعة (ب) وأحد التخصصات الفرعية من المجموعة (د).
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• أوالً :بالنسبة لتعديل الترشيح ونقل القيد إلى المستوى
األول-:
يمكن تعديل ترشيح الطالب أو نقل قيدهم لاللتحاق بالمستوى
األول بشرط حصولهم فى الثانوية العامة على الحد األدنى
للمجموع الذى قبل بالكلية فى نفس العام واستيفاء شرط
اإلقامة فى النطاق الجغرافى للجامعة وبحد أقصى  %2من عدد
ُ
بالش ْعب المميزة التى بها
الطالب المقبولين ويلتحق الطالب
أماكن شاغرة بالكلية حسب إمكانيات الكلية.

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

• ثانياً :بالنسبة لتحويالت الساعات المعتمدة-:
يقبل طالب البرامج الجديدة طبقاً لتنسيق داخلى مثل باقى
برامج الكلية ،ويستثنى طالب البرامج الجديدة من شرط التوزيع
الجغرافى وعدم التحويل داخل القاهرة الكبرى.
• ثالثاً :بالنسبة لقواعد التحويل للكلية للسنوات الدراسية
األعلى من المستوى األول-:
 -1أن يكون الطالب ناجحاً بتقدير جيد على األقل ومنقول للفرقة
األعلى فى الكلية المح َّول منها وتكون األولوية للتقديرات
األعلى وذلك بحد أقصى ( )%2من عدد الطالب المقيدين من
كل فرقة وغلق باب التحويالت عند اكتمال العدد.
 -2أن يكون مقيماً فى النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس.
 -3يلتزم الطالب بدراسة جميع المواد التى تفرضها الكلية
وترى أنها أساسية لدراسة الطالب بحيث ال يتجاوز عدد المواد
التى تُفرض عليه والتى قد يكون راسباً بها عند التحويل عن
ما يكافئ عدد  9ساعات معتمدة فى نفس المستوى المح َّول
إليه وما سبقه.
 -4ال يقبل تحويل الطالب من الجامعات والكليات الموجودة
بالقاهرة الكبرى (جامعة حلوان وجامعة القاهرة).
ُ -5يسمح بقبول الطالب المح َّولين للدراسة بالمستويين
الثانى والثالث وحسب التنسيق الداخلى بالكلية فى ُ
الش ْعب
التى تتوافر بها أماكن شاغرة بينما يتم قبول طالب للدراسة
بالمستوى الثانى ببرامج قسمى الميكروبيولوجى والكيمياء
الحيوية بتقديرعام جيد جداً على األقل فى حالة توافر أماكن
شاغرة
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التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

• رابعاً :بالنسبة للتحويالت من كلية البنات-:
ليس لدى الكلية مانع من قبول التحويل من كلية البنات قياساً
على السنوات السابقة.
خامساً :بالنسبة لقبول الطالب الحاصلين على درجة البكالوريوس
من جامعات أخرى على أن يكون قبولهم بالمستوى األول
ُ
بالش ْعب التخصصية بالشروط اآلتية-:
 .1التفرغ الكامل للدراسة.
ُ .2يشترط أن يكون التقدير العام (جيد) على األقل و ُيشترط
موافقة القسم المختص على التحاق الطالب به.
 .3أن تكون المصروفات الدراسية طبقاً لقرار المجلس األعلى
للجامعات باإلضافة إلى المصروفات الدراسية التى أقرها مجلس
الجامعة وفى حالة الرسوب يتم دفع  150جنيه للمادة الواحدة
باإلضافة إلى المصروفات الدراسية.
 .4االنتهاء من أداء الخدمة العسكرية للبنين.
 .5تُجرى مقاصة فى متطلبات البرنامج كامل ًة.
 .6بالنسبة للمعيدين والمدرسين المساعدين بكليات ومعاهد
جامعة عين شمس ُيشترط الحصول على موافقة مجالس
األقسام ومجالس الكليات المعينين بها على االلتحاق والدراسة
ُ
بالش ْعب التخصصية.
بالكلية
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الـطــب

(الئحة قديمة) مدة الدراسة ست سنوات.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة من خالل
برنامجى:
* البرنامج األساسى للبكالوريوس بكلية الطب جامعة عين
شمس.
* البرنامج الطبى الموسع بنظام الوحدات المتكاملة.

(الئحة حديثة) مدة الدراسة خمس سنوات تنقسم إلى
مرحلتين-:

نـظـام
الدراسة
بالكلية

* المرحلة األولى (قبل السريرية  )Pre-clerkshipوتشمل ست
فصول دراسية فى ثالث سنوات.
* المرحلة الثانية (السريرية  :)Clerkshipوتشمل سنتين دراسيتين
يتم التدريس اإلكلينيكى فيهم بالتناوب بين األقسام
اإلكلينيكية.
ويعقب الدراسة سنتان للتدريب اإلجبارى كطبيب امتياز ,يمنح
بعدها الخريج تصريح مزاولة المهنة ويقيد فى نقابة األطباء.
 تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة MB BCHمن خالل برنامجين-:
* البرنامج العام (.)Main stream program
* البرنامج الخاص :البرنامج الطبى الم ّوسع بنظام الوحدات
المتكاملة (.)EMP extended modular program
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شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

• أوال -التحويل للفرق األعلى-:
 .1أن يكون الطالب ناجحاً وحاص ًال على تقدير (ممتاز).
ُ .2يفتح باب التحويل لمدة شهر اعتباراً من بدء التحويالت.
 .3يتم تحويل الطالب بشرط النجاح فى المواد الطبية األساسية
وانتقاله من مرحلة إلى أخرى.
 .4ال مانع من قبول الطالب الناجحين فى المواد الطبية
األساسية وعليهم مواد غير أساسية (حاسب آلى -حقوق
إنسان -إنجليزى -علوم سلوكية) حيث أنها ال تحول دون
االنتقال إلى المرحلة التالية.
 -5يقدم الطالب أصل معتمد من بيان الحالة الدراسية
بالتقديرات والدرجات من الكلية المح َّول منها موضحاً النهاية
الصغرى والعظمى لكل مادة من المواد التى نجح فيها وأيضاً
دور االمتحان الذى تقدم له الطالب وكذلك درجات الرفع والرأفة
إن وجدت.
 .6أن يكون الطالب مقيماً فى نطاق التوزيع الجغرافى للكلية
وإثبات ذلك بالرقم القومى.
 .7أال يكون الطالب قد سبق له التحويل من جامعة أجنبية.
 .8يقبل التحويل من الكليات ذات البرامج التدريسية المتوافقة
بعد السنة الثالثة الئحة قديمة.
 .9أن يتم االلتزام بالمواعيد المحددة لتحويل الطالب سواء
بالنسبة للطلبة الجدد أو طلبة المراحل المختلفة ولن ُيسمح
بتجديد فترة قبول طلبات التحويل بعد المواعيد المحددة.
 .10ال تقبل تحويالت الطالب الراسبين والمؤجلين ولهم حق
دخول امتحان الدور الثانى.
 .11ال تقبل تحويالت من داخل القاهرة الكبرى.
 .12ال تقبل تحويالت من الجامعات الخاصة.
 .13ال تقبل تحويالت لطالب سبق حصولهم على مؤهل عالى.
 .14ال تقبل تحويالت بالسنة األولى والثانيةو الثالثة الئحة جديدة
الختالف المناهج بين الكليات.
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التحويل
ونقل القيد
الخاصة

 .15ال تقبل تحويالت بعد السنة الرابعة الختالف لوائح كليات
الطب والمقررات الدراسية.
 .16ال تقبل تحويالت من كليات الطب التابعة لـ (جامعة
اإلسكندرية ،جامعة قناة السويس ،جامعة جنوب الوادى) وذلك
بنا ًء على المقاصات التى سبق عرضها لعدم تطابق مناهج
التدريس.
• ثانيا -نقل القيد-:
تقبل الكلية نقل القيد من أى كلية شرط أن يكون الطالب سنة
حصوله على الثانوية العامة مستوفى الحد األدنى لكلية الطب
جامعة عين شمس.
• ثالثا -البرنامج الطبى الموسع بنظام الوحدات المتكاملة
(ساعات معتمدة) -:
التحويل الى البرنامج بعد الفرقة الثالثة ويشترط حصول الطالب
على تقدير عام (ممتاز).

بالكلية
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الهندسة

نـظـام
الدراسة
بالكلية

مدة الدراسة:
 الحد األدنى لمدة الدراسة المسموح به هو تسعة فصولدراسية رئيسية.
 الحد األقصى لمدة الدراسة المسموح به هو عشرونفص ًال دراسياً رئيسياً (عشر سنوات).
تمنح الكلية درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة على
النحو التالى-:
 -1بكالوريوس العلوم فى الهندسة الميكانيكية.
* برنامج التصميم وهندسة اإلنتاج.
* برنامج هندسة القوى الميكانيكية.
* برنامج هندسة السيارات.
* برنامج هندسة الميكاترونيات.
* برنامج هندسة المواد.
* برنامج هندسة التصنيع.
* برنامج هندسة الميكاترونيات واألتمتة.
 -2بكالوريوس العلوم فى الهندسة المعمارية.
* برنامج الهندسة المعمارية.
* برنامج عمارة تنسيق المواقع.
* برنامج العمارة والعمران البيئى.
* برنامج اإلسكان والتنمية الحضرية.
 -3بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية.
* برنامج هندسة القوى واآلالت الكهربائية.
* برنامج هندسة اإللكترونيات واالتصاالت.
* برنامج هندسة الحاسبات والنظم.
* برنامج هندسة نظم االتصاالت.
* برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة.
* برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات.
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 -4بكالوريوس العلوم فى الهندسة المدنية.
* برنامج الهندسة اإلنشائية.
* برنامج هندسة المياه والمنشآت الهيدروليكية.
* برنامج المرافق والبنية التحتية.
* برنامج هندسة البناء.
* برنامج الهندسة المدنية والبنية التحتية.

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

ُيسمح للطالب المقيدين فى كلية الهندسة بجامعة أخرى
حكومية أن يتم نقل قيدهم إلى كلية الهندسة بجامعة
عين شمس إذا استوفوا الشروط التالية-:
 -1يجب أن ينتقل الطالب إلى المستوى  1فقط من مستوى
مكافئ آخر ،ال يجوز نقل الطالب من المستويات األعلى
إلى المستوى .1
 -2يجب أن يكون الطالب حاص ًال على معدل تراكمى ال
يقل عن  2.3فى المستوى العام إذا كان تحويله من نظام
ساعات معتمدة أو أن يكون التقدير “جيدجدا” فى السنة
اإلعدادية على األقل إذا كان تحويله من نظام الفصلين
الدراسيين.
 -3ال ُيسمح بنقل الطالب المفصولين من كليتهم بسبب
تجاوز الحد األقصى لعدد التحذيرات األكاديمية أو مرات
الرسوب.
 -4يتم اعتماد طلبات التحويل فى إدارة جامعة عين شمس.
 -5يجوز للجنة شئون التعليم والطالب دراسة اجراء أى
تعديل على هذه القواعد وفقاً للمتطلبات الدراسة واقراره
من مجلس الكلية .
ثانياً :التحويل إلى البرامج التخصصية الدقيقة-:
 يجب أن يكون الطالب المنقول إلى البرامج التخصصيةالدقيقة مقيداً فى النظام الرئيسى فى جامعته.
 يجب أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة منمدرسة داخل النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس.
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كلية

الهندسة

تابع
شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

 إذا لم يتحقق الشرط السابق يجب أن يكون محل إقامةالطالب يقع ضمن النطاق الجغرافى لجامعة عين شمس.
“يجب إثبات ذلك عن طريق بطاقة الرقم القومى للطالب
ويجب أن تكون صادرة أكثر من  6شهرا.
 ال ُيسمح للطالب بتغيير محل إقامته إلى عنوان آخر خارجالنطاق الجغرافى لجامعة عين شمس إال بعد مرور  12شهر
على القيد فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس.
 ال ُيسمح بتحويل الطالب من جامعة أخرى داخل القاهرةالكبرى (القاهرة ،شبرا ،حلوان ،المطرية).
 ال ُيسمح للطالب باستخدام المدينة الجامعية طالما أنهطوال فترة دراسته بكلية الهندسة بجامعة عين شمس.
 الحد األقصى لعدد الطالب المنقولين إلى المستوى األولهو  %5من إجمالى عدد الطالب فى نفس المستوى بكلية
الهندسة بجامعة عين شمس.
 يتم ترتيب طلبات الطالب المتقدمين بالترتيب التنازلى بنا ًءعلى درجاتهم فى السنة الدراسية األولى أو درجات السنة
التحضيرية إذا كان هناك طالبين متساوين يتم األخذ فى
االعتبار درجات مرحلة الثانوية العامة.
 لالنضمام إلى برنامج معين يجب أن تكون درجة الطالبأكثر من الحد األدنى لدرجة هذا البرنامج بكلية الهندسة
بجامعة عين شمس.
ً
 يتم توزيع الطالب بين البرامج المختلفة بناءا على تنسيقخاص بشرط أن يكون الحد األقصى لعدد الطالب المنقولين
أقل من  %5من إجمالى عدد الطالب فى نفس المستوى فى
هذا البرنامج.
 يحتفظ الطالب بأحقية التعليم المجانى طوال فترة دراستهبالبرنامج التخصصى الدقيق.
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ثالثاً :التحويل إلى البرامج التخصصية البينية-:
 ُيسمح بتحويل الطالب من أى كلية هندسة بأى جامعة حكومية إلى البرامجالتخصصية البينية مع دفع الرسوم الدراسية المنفصلة التى تقرها جامعة عين
شمس فى نفس عام االلتحاق.
 من الممكن نقل الطالب من المستويات األعلى إلى المستوى  ،1ولكن بحد أقصى 68ساعة معتمدة أو ما يعادله فى نظام الفصل الدراسى.
 يدفع الطالب رسوم معادلة للمقررات التى اجتازها فى جامعته األصلية مقدارهاساعتين معتمدتين كرسوم إدارية.
رابعاً :التحويل من الكلية الفنية العسكرية-:
 يجب أن يكون الطالب قد استقال أو تم فصله ألسباب طبية فقط. للتحويل إلى المستوى العام يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد األدنى لمكتبالتنسيق لكلية الهندسة بجامعة عين شمس لالنضمام إلى البرامج التخصصية
الدقيقة أو الحد األدنى لمكتب التنسيق لكليات القطاع الهندسى لالنضمام إلى
البرامج التخصصية البينية فى نفس العام الذى حصل فيها على الثانوية العامة.
 لالنتقال إلى مستوى أعلى يتم إجراء معادلة للمقررات التى إجتازها.خامساً :التحويالت من كليات غير الهندسة-:
يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد األدنى لمكتب التنسيق لكلية الهندسة بجامعة
عين شمس لالنضمام إلى البرامج التخصصية الدقيقة أو الحد األدنى لمكتب التنسيق
لكليات القطاع الهندسى لالنضمام إلى البرامج التخصصية البينية فى نفس العام
الذى حصل فيها على الثانوية العامة.
سادساً :المؤهالت العليا-:
فتح باب قبول طالب المؤهالت العليا طبقا لقرار االئحة الداخلية للكلية الصادرة
بالقرار الوزارى رقم ( )4319فى .2018/9/18
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كلية

الـزراعة
مدة الدراسة أربع سنوات
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى-:

نـظـام
الدراسة
بالكلية

أ -العلوم الزراعية فى أحد البرامج (التخصصات الرئيسية)
التالية-:
البرامج الرئيسية-:
 -1برنامج اإلنتاج النباتى.
 -2برنامج اإلنتاج الحيوانى.
 -3برنامج علوم األغذية.
 -4برنامج وقاية النبات.
 -5برنامج التكنولوجيا الحيوية.
 -6برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية.
 -7برنامج األراضى والمياه.
ب -الهندسة الزراعية.
 -8برنامج الهندسة الزراعية.
ويضم كل برنامج عدداً من التخصصات الفرعية على
النحو التالى-:

البرنامج
 -1برنامج اإلنتاج النباتى
 -2برنامج اإلنتاج الحيوانى
 -3برنامج علوم األغذية

التخصصات الفرعية
بساتين

محاصيل

-

إنتاج حيوانى

إنتاج الدواجن

إنتاج األسماك

صناعات غذائية تكنولوجيا األلبان

-

 -4برنامج وقاية النبات
 -5برنامج التكنولوجيا الحيوية
 -6برنامج العلوم االقتصادية
واالجتماعية الزراعية
 -7برنامج األراضى والمياه

حشرات
اقتصاد زراعى

مبيدات
تنمية ريفية

أمراض نبات
-

-

-

-

 -8برنامج الهندسة الزراعية

-

-
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جـ -البرامج الخاصة
 -1برنامج الزراعة العضوية (باللغة اإلنجليزية).
 -2برنامج إدارة الجودة (باللغة اإلنجليزية).
 -3برنامج التكنولوجيا الحيوية الزراعية (باللغة اإلنجليزية).

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

أوال:قواعد عامة-:
-1يتم تعديل الترشيح عن طريق مكتب التنسيق اإللكترونى.
-2يتقدم الطالب الراغب فى التحويل إلى المكتب المركزى
للتحويالت بجامعة عين شمس.
-3ال يتم التحويل إال بعد موافقة مجلس الكليتين المح َّول
منها الطالب والمح َّول إليها وال يكون التحويل نهائياً إال
بعد اعتماد التحويل من رئيس الجامعة وورود الملف.
ال تزيد نسبة المح َّولين عن ( )%10من عدد الطالب المقيدين
بالفرقة المطلوب التحويل إليها موزعة كما يلى-:
 %4من طالب مح َّولين من كليات مناظرة.
 %4من طالب مح َّولين من كليات غير مناظرة.
 %2حاالت التحويل الورقى.
وال يجوز قبول طلبات تحويل الطالب بين الكليات المناظرة
بعد مضى شهر من بدء الدراسة.
-4أن يكون الطالب حاص ًال على شهادة الثانوية العامة من
منطقة تتبع جغرافياً جامعة عين شمس أو يتقدم بإثبات
سكن باسم األب يتبع جغرافياً لجامعة عين شمس.
ال من كلية مناظرة تطبق الئحة
-5أن يكون الطالب مح َّو ً
الساعات المعتمدة.
-6يرفق الطالب ضمن أوراق التحويل بيان حالة من الكلية
المح َّول منها موضحاً به موافقتها على التحويل وتقديرات
المواد التى درسها وكذلك المحتوى العلمى للمواد وعدد
الساعات العملية والنظرية لكل مادة على حدة لمعادلة ما
درسه الطالب مع ما يدرس فى الكلية.
-7ال يعتد بأى بيان حالة يقدمه الطالب بعد الذى قدمه
الطالب للكلية عند تقديم أوراق التحويل أول مرة.
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كلية

الـزراعة

تابع
شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

ثانيا:شعبة العلوم-:
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على شهادة الثانوية العامة
(شعبة علوم).
 -2يقبل التحويل من كليات مناظرة (شعبة علوم).
 -3ال تقبل الكلية  :مح َّولون من كلية الزراعة (سابا باشا)
باإلسكندرية وكلية الزراعة بالعريش (شعبة العلوم البيئية)
جامعة قناة السويس وطالب شعبة التربية الزراعية بمشتهر
لك ّون الدراسة بها تخصصية.
 -4يتم عمل مقاصة للطالب بعد مطابقة المقررات فى
األقسام العلمية و ُيحسب عدد الساعات المعتمدة للمقررات
المطابقة وبنا ًء عليه يلتحق الطالب بالمستوى الثانى إذا
حقق  32ساعة معتمدة أو أكثر.
ثالثاً :شعبة الهندسة الزراعية-:
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على شهادة الثانوية العامة
شعبة (رياضة).
 -2يتم قبول الطالب المح َّولون من كليات الزراعة التى بها
شعبة هندسة زراعية فقط وبعد عمل مقاصة ومطابقة
محتويات المقررات التى تم دراستها مع ما يدرس فى
األقسام العلمية بالكلية و ُيحسب عدد الساعات المعتمدة
للمقررات المطابقة وبنا ًء عليه يلتحق الطالب بالمستوى
الثانى إذا حقق  32ساعة معتمدة أو أكثر.
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رابعاً:نقل القيد-:
 -1يكون الطالب حاص ًال على الحد األدنى للمجموع الذى قبلته الكلية سنة حصوله
على شهادة الثانوية العامة.
 -2يكون الطالب حاص ًال على شهادة الثانوية من منطقة تتبع جغرافياً جامعة
عين شمس أو يتقدم بإثبات سكن باسم األب يتبع جغرافياً لجامعة عين شمس.
 -3إحضار بيان حالة من الكلية المح َّول منها بالموافقة على التحويل.
ُ -4يقيد بالسنة األولى مستجد وال ُيعتد بالمواد التى نجح فيها بالكلية المح َّول
منها الطالب.
خامساً  :البرامج الجديدة-:
يتم المفاضلة بين الطالب المتقدمين لاللتحاق بالبرامج الجديدة بالكلية على أساس
المجموع االعتبارى للطالب فى شهادة الثانوية العامة القسم العلمى (علوم) +
درجة اللغة اإلنجليزية.
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كلية

التربية
مدة الدراسة أربع سنوات
أوالً :تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية:
 -1درجة الليسانس فى اآلداب والتربية فى أحد التخصصات
التالية للتعليم اإلعدادى والثانوى.

نـظـام
الدراسة
بالكلية

 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. اللغة اإلنجليزية. اللغة الفرنسية. اللغة األلمانية. التاريخ. الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية. علم النفس. الفلسفة واالجتماع (فلسفة أساسى واجتماع فرعى /اجتماعأساسى وفلسفة فرعى)

 -2درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى أحد
التخصصات التالية لمعلم اإلعدادى والثانوى.
 الكيمياء (باللغة العربية /باللغة اإلنجليزية). الفيزياء (باللغة العربية /باللغة اإلنجليزية). العلوم البيولوجية والجيولوجية :بيولوجى أساسى وجيولوجيافرعى /جيولوجيا أساسى وبيولوجى فرعى (باللغة العربية/
باللغة اإلنجليزية).
 -الرياضيات (باللغة العربية /باللغة اإلنجليزية).

 -3درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية الخاصة فى إحدى
التخصصات التالية لمعلم التعليم األساسى والثانوى:
 الكيمياء. الفيزياء. العلوم البيولوجية :بيولوجى أساسى وجيولوجى فرعى/جيولوجى أساسى وبيولوجى فرعى.
 -الرياضيات.
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 -4درجة الليسانس فى اآلداب والتربية الخاصة فى أحد التخصصات التالية لمعلم
التعليم األساسى والثانوى:
 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. اللغة اإلنجليزية. علم النفس. التاريخ. الجغرافيا. الفلسفة واالجتماع :فلسفة أساسى واجتماع فرعى /اجتماع أساسى وفلسفةفرعى.
ثانياً :تمنح كلية التربية الدرجات العلمية التالية-:
 -1درجة الليسانس فى اآلداب والتربية شعبة التعليم األساسى (الحلقة األولى) فى أحد
التخصصات التالية-:
 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية. اللغة اإلنجليزية. الدراسات االجتماعية. -2درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية شعبة التعليم األساسى (الحلقة األولى) فى
أحد التخصصات التالية-:
 الرياضيات (باللغة العربية /باللغة اإلنجليزية). -العلوم (باللغة العربية /باللغة اإلنجليزية).
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التربية

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

أوال :نقل القيد -:
تقبل الكلية تحويل طالب الفرقة األولى ونقل قيدهم
بشرط أال يزيد عدد الطالب عن الطاقة االستيعابية للكلية
على النحو التالى-:
أ -عدد طالب الفرقة األولى (المح َّولين من كليات مناظرة
أو المنقول قيدهم ،أو المح َّولين من التعليم العام إلى
التعليم األساسى بداخل الكلية) ُ
بش ْعب اللغات ال يتجاوز
 %10من عدد الطالب المقيدين بهذه ُ
الش ْعب وذلك طبقاً
ألعلى الدرجات.
ُ
ب -يشمل التحويل ونقل القيد للش ْعب العلمية التى تدرس
باللغة اإلنجليزية (الرياضيات -الفيزياء -الكيمياء -العلوم
البيولوجية والجيولوجية) بنفس شروط القبول بهذه
ُ
الش ْعب.
ثانيا :فرق أعلى-:
تقبل الكلية تحويالت طالب الفرقة الثانية (التعليم العام
أو األساسى) من كليات التربية أو الكليات المناظرة خارج
نطاق التوزيع الجغرافى وفقاً للشروط التالية-:
 -1عدد الطالب المح َّولين ال يتجاوز نسبة ( )%5من عدد
الطالب المقيدين بالشعبة المطلوب التحويل إليها.
 -2أن يكون الطالب المح َّول ناجحاً فى جميع المقررات
التى درسها فى السنة األولى بتقدير جيد جداً.
 -3أن يحتوى ملف الطالب على المحتوى العلمى لمقررات
النجاح؛ وذلك لعمل المقاصة لحالته ،باإلضافة إلى بيان
بالدرجات العددية التى حصل عليها الطالب.
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 -4فى حالة عدم وجود درجات عددية للطالب فى مقرر ما يعطى الطالب الحد
األدنى للتقدير الذى حصل عليه الطالب فى هذا المقرر.
 -5إذا زادت المواد المفروضة على الطالب بعد عمل المقاصة عن مادتين ،يتم قبول
الطالب بالفرقة األدنى وتكون حالته “باقياً لإلعادة”.
ثالثا:ال تقبل الكلية-:
 -1التحويل من الفرقة األولى من الكليات المناظرة التى تقع فى نطاق القاهرة
(تربية حلوان وكلية البنات جامعة عين شمس).
 -2التحويل إلى الفرقة الثالثة والرابعة (تعليم عام /تعليم أساسى).
رابعاً:المؤهالت العليا-:
تقبل الكلية عدداً من الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما
يعادلها من كليات أو معاهد معترف بها من المجلس األعلى للجامعات بنسبة
ُ
بالش ْعب
 %5من عدد الطالب المقبولين بالكلية كما يسمح لهؤالء الطالب االلتحاق
العلمية باللغة اإلنجليزية (الفيزياء -الكيمياء -رياضيات -علوم بيولوجية وجيولوجية)
مع إلغاء شرط الخمس سنوات من الحصول على الدرجة الجامعية األولى.
و ُيشترط لقبول الطالب الحاصلين على درجة الليسانس والبكالوريوس بالكلية
ما يلى-:
 -1الحصول على الثانوية العامة (علمى) للتقدم إلى األقسام العلمية بالكلية
وأيضاً الثانوية العامة (أدبى) للتقدم إلى األقسام األدبية بالكلية.
 -2تقديم ما ُيفيد تفرغ الطالب للدراسة حيث تقع الكلية فى نطاق الكليات
العملية على أن يعامل الطالب كدارس جديد بال اعفاء من اى مقررات مشابها لما
سيقوم بدراسته.
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كلية

ا
ل
ـ
ب
ـ
ن
ـ
ا
لآلداب وال ت
علو

م والتربية

كلية

البـنـات
مدة الدراسة أربع سنوات
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية:

نـظـام
الدراسة
بالكلية

أوالً :درجات التخصصات األدبية العامة:
درجة (الليسانس فى اآلداب) فى أحد التخصصات التالية-:
 -1اللغة العربية وآدابها.
 -2اللغة اإلنجليزية وآدابها.
 -3اللغة الفرنسية وآدابها.
 -4التاريخ.
 -5الجغرافيا.
 -6الفلسفة.
ُ
 -7االجتماع إلحدى الش ْعب اآلتية-:
أ -االجتماع.
ب-االجتماع (شعبة اإلعالم).
جـ-االجتماع (شعبة األنثروبولوجيا والفلكلور).
 -8علم النفس.
ثانياً :الالئحة العلمية بنظام الساعات المعتمدة:
تمنح الكلية الدرجات العلمية التالية-:
(أ) درجة البكالوريوس فى العلوم (تخصص منفرد) فى إحدى
التخصصات التالية-:
 -5الكيمياء الحيوية والتغذية
			
 -1الرياضيات
 -6الفيزياء الحيوية
			
 -2الفيزياء
 -7الرياضيات والعلوم اإلكتوارية
			
 -3الكيمياء
 -8العلوم البيولوجية التطبيقية
		
 -4علم الحيوان
(ب) درجة البكالوريوس فى االقتصاد المنزلى فى تخصص
المالبس والنسيج.
 ويجوز أن تنشأ بالكلية تخصصات أخرى وفقاً ألحكامقانون تنظيم الجامعات.
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(ج) درجة البكالوريوس فى العلوم (تخصص مزدوج) فى أحد التخصصات التالية:
 -2الفيزياء والكيمياء
		
 -1الفيزياء والرياضيات البحتة
 -4الكيمياء والنبات
			
 -3الفيزياء والحاسب اآللى
 -6الكيمياء والحيوان
		
 -5ميكروبيولوجى وكيمياء
ويجوز أن تنشأ بالكلية تخصصات مزدوجة وفقاً ألحكام قانون تنظيم الجامعات.
ثالثاً :التخصصات التربوية-:
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية-:
 -1درجة الليسانس فى اآلداب والتربية فى أحد التخصصات اآلتية-:
 اللغة الفرنسية.		
 اللغة اإلنجليزية. اللغة العربية. علم النفس.			
 الجغرافيا.			
 التاريخ. الفلسفة واالجتماع :فلسفة أساسى واجتماع فرعى /اجتماع أساسى وفلسفةفرعى.
 -2درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات اآلتية-:
 الفيزياء.			
 الكيمياء.			
 الرياضيات. العلوم البيولوجية والجيولوجيا بيولوجى أساسى وجيولوجيا فرعى.تكنولوجيا التعليم والمعلومات.		
 االقتصاد المنزلى. -3درجة الليسانس فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى فى أحد التخصصات اآلتية-:
 الدراسات االجتماعية.		
 اللغة اإلنجليزية.		
 اللغة العربية. -4درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى فى أحد التخصصات اآلتية-:
 العلوم.				
 الرياضيات. -5درجة بكالوريوس العلوم والتربية فى الطفولة.
 -6درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات اآلتية-:
)MATHEMATICS (ENGLISH
)PHYSICS (ENGLISH
)CHEMISTRY (ENGLISH
)BIOLOGY_GEOLOGY (ENGLISH
 -7درجة البكالوريوس فى برنامج تصميم النظم التكنولوجية التعليمية باللغتين
العربية واإلنجليزية نظام الساعات المعتمدة.
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كلية

البـنـات

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

أوالً:الفرق األعلى-:
 .1أن يكون التحويل بين الكليات واألقسام المناظرة
مركزياً عن طريق الجامعة.
 .2أن تكون الطالبة ناجحة بتقدير عام جيد ومنقولة إلى
الفرقة األعلى فى الكلية المح َّولة منها.
 .3ال تقبل الكلية الطالبات المح َّوالت إليها للفرقة الثالثة
والرابعة نهائياً والحاالت الحرجة للفرقة الثالثة تعرض على
مجلس الكلية
 .4إذا زاد عدد المواد المحملة عن اثنين بعد إجراء المقاصة
لن ُيقبل التحويل أو يتم كتابة إقراربإعادة السنة طبقاً
للمقاصة.
 .5يتم قبول نسبة  %1من الطالبات الجدد المقبوالت فى
الكلية واألولوية ألعلى المجاميع.
 .6االلتزام بقواعد التوزيع الجغرافى لجامعة عين شمس
ويتم إثبات ذلك بالرقم القومى ولن يقبل أى استثناءات
أخرى مثل إيصاالت الكهرباء والغاز.
 .7ال يجوز قبول التحويالت نهائياً من القاهرة الكبرى
(عين شمس -القاهرة -حلوان).
 .8ال يعتبر التحويل نهائياً إال بعد موافقة الكلية.
ثانياً :نقل القيد-:
 -1أن تكون الطالبة حاصلة على الحد األدنى الذي قبلته
الكلية سنة حصولها على الثانوية العامة.
 -2تلتحق الطالبات بالشعب التى بها أماكن شاغرة فقط
بالكلية حسب إمكانيات الكلية.
 -3في حالة زيادة األعداد ووصول الكلية إلى الطاقة
اإلستيعابية القصوى يتم إيقاف نقل القيد تماماً.
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ملحوظة هامة-:
 -1ال يجوز قبول أى تحويالت أو نقل قيد بعد مضى شهر من بدء التحويالت.
 -2ال يجوز نهائياً قبول أى تحويالت ورقية للطالبات المستجدات من داخل كليات
قبل
جامعة عين شمس أو أى جامعة أخرى وفى حالة قبول أى تحويالت ورقية من ِ
مكتب التحويالت المركزية بالجامعة لن تقبل الكلية ملف التحويل ويعتبر التحويل
الغي والكلية غير مسئولة نهائياً عن مصاريف التحويل.
قبل الكلية والوصول إلى
 -3فى حالة زيادة أعداد الطالبات عن األعداد المقترحة من ِ
الطاقة االستيعابية الكبرى يتم إيقاف تماماً جميع التحويالت ونقل القيد .
ثالثا :برامج الساعات المعتمدة المميزة وأقسام اللغات-:
 -1يجوز قبول التحويل إلى البرامج المميزة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة (تصميم
النظم التكنولوجية التعليمية -الرياضيات والعلوم اإلكتوارية -العلوم البيولوجية
التطبيقية) من الجامعات المصرية األخرى وذلك بعد موافقة الكلية على أن تكون
الطالبة حاصلة على مجموع القطاع الذى تم القبول فيه .
 -2يجوز قبول التحويالت إلى الشعب العلمية التربوية التى تُدرس باللغة اإلنجليزية
على أن تكون الطالبة مستوفية نفس شروط طالبات الكلية.
 شروط قبول حملة المؤهالت العليا -:القسم

الشروط

الرياضيات

 -1أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى
رياضة فقط.
 -2أن تكون الطالبة خريجة إحدى الكليات العملية.
 -3أال يمر على تخرجها أكثر من ثالث سنوات.
 -4أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جداً فى المؤهل
الحاصلة عليه.
 -5التفرغ التام للدراسة.
 -6يتم عمل المقاصة بين الئحة الكلية والئحة الجهة التى
تم التخرج منها من المستوى األول.
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كلية

البـنـات

القسم

الشروط

الفيزياء

 -1أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى.
 -2أن تكون خريجة إحدى الكليات العملية.
 -3أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جداً فى المؤهل
الحاصلة عليه.
 -4أال يمر على تخرجها أكثر من عامين.
 -5التفرغ التام للدراسة.
 -6يتم عمل المقاصة بين الئحة الكلية والئحة الجهة التى
تم التخرج منها من المستوى األول.

الكيمياء

لن يقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على
الليسانس أو البكالوريوس .

النبات

 -1أن تكون الطالبة خريجة إحدى الكليات العملية.
 -2أال يمر على تخرجها أكثر من ثالث سنوات.
 -3أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جداً فى المؤهل
الحاصلة عليه.
 -4يتم عمل المقاصة بين الئحة الكلية والئحة الجهة التى
تم التخرج منها من المستوى األول.
 -5التفرغ الكامل للدراسة.
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القسم

علم الحيوان

الكيمياء الحيوية
والتغذية

تكنولوجيا التعليم
والمعلومات

تربية الطفل

الشروط
 -1أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى.
 -2يقبل القسم خريجات كلية التربية علمى فقط.
 -3أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جداً فى المؤهل
الحاصلة عليه.
 -4أال يمرعلى تخرجها أكثر من ثالث سنوات.
 -5يتم عمل المقاصة بين الئحة الكلية والئحة الجهة التى
يتم التخرج منها من المستوى األول.
 -6التفرغ الكامل للدراسة.
 -1أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى.
 -2أن تكون الطالبة خريجة إحدى الكليات العملية.
 -3أال يمر على تخرجها أكثر من ثالث سنوات.
 -4أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد جداً فى المؤهل
الحاصلة عليه.
 -5يتم عمل المقاصة بين الئحة الكلية والئحة الجهة التى
يتم التخرج منها من المستوى األول.
 -6التفرغ الكامل للدراسة.
 -1أن تكون الطالبة حاصلة على الثانوية العامة علمى
فقط.
 -2أال يمر على تخرجها أكثر من خمس سنوات.
 -3أن تكون خريجة إحدى التخصصات العلمية (العلوم
االساسية) أو حاصلة على بكالوريوس العلوم او
بكالوريوس الحاسبات والمعلومات.
 -4أن تجتاز الطالبة اختبار االستعدادات التكنولوجية التى
يقترحها القسم ويوافق عليها مجلس الكلية.
-1أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد فى المؤهل الحاصلة
عليه.
-2يفضل خريجات آداب علم نفس واجتماع وكليات التربية ماعدا
التربية النوعية.
-3أال يمر على تخرجها أكثر من عامين.
 -4التفرغ التام للدراسة.
 -5اجتياز المقابلة الشخصية.
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كلية

البـنـات
القسم

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

اللغة الفرنسية

التاريخ

الشروط
اليقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على
الليسانس أو البكالوريوس.
يقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على الليسانس
أو البكالوريوس طبقا للشروط اآلتية-:
-1يشترط التفرغ الكامل للدراسة بالكلية.
-2أن يكون المؤهل العالى الحاصلة عليه مسبوقاً بالحصول على
الثانوية العامة أو ما يعادلها وال تقل درجة اللغة اإلنجليزية عن 45
درجة.
-3أال يزيد سن المتقدمة عن  25سنة.
-4أن تجتاز الطالبة أختبار القبول الذي يقرره القسم.
-5أن تلتحق الطالبة بشعبة اإلنتساب الموجه بالقسم.
-6أن تلتزم الطالبة بشروط الالئحة الداخلية الخاصة بالكلية بشأن
الدراسة واإلمتحانات.
يقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على الليسانس
أو البكالوريوس طبقا للشروط اآلتية-:
-1أال يمر على تخرج الطالبة أكثر من خمس سنوات.
-2أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد على األقل في المؤهل
الحاصلة عليه .
-3أن تجتاز الطالبة اختبار القبول الذى يقرره القسم .
 -4أن تلتزم الطالبة بشروط الالئحة الداخلية الخاصة بالكلية
بشأن الدراسة واالمتحانات

يقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على
الليسانس أو البكالوريوس.
 -1يقبل القسم الطالبات الحاصالت على الليسانس أو
البكالوريوس.

الجغرافيا

 -2أن تكون الطالبة حاصلة على تقدير جيد فى المؤهل
الحاصلة عليه.
 -3أال يمر على تخرجها أكثر من خمس سنوات.
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القسم

الشروط
يقبل القسم الطالبات الحاصالت على الليسانس أو البكالوريوس
طبقاً للشروط اآلتية-:

-1أن يكون المؤهل العالى الحاصلة عليه مسبوقاً بالحصول
على الثانوية العامة أو ما يعادلها

-2أال يمر على تخرجها أكثر من خمس سنوات.

الفلسفة

-3أن ال يزيد سن المتقدمة عن  26سنة.
-4أن تجتاز الطالبة اختبارات القبول الذي يقرره القسم.
-5أن تلتحق الطالبة للدراسة بشعبة اإلنتساب الموجه .
 -6أن تلتزم الطالبة بشروط الالئحة الداخلية الخاصة بالكلية
بشأن الدراسة واإلمتحانات.

علم االجتماع

اليقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على
البكالوريوس أو الليسانس.

علم النفس

اليقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على
البكالوريوس أو الليسانس.

االقتصاد المنزلى

يقبل القسم طالبات المؤهالت العليا الحاصالت على
الليسانس أو البكالوريوس بشرط أن تكون الثانوية العامة
علمى ( علوم).
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كلية

ا
أل
ل
ـ
سـن

كلية

األلـسـن
مدة الدراسة أربع سنوات
تمنح الكلية درجة ليسانس األلسن فى إحدى لغات
التخصص وآدابها وهى كالتالى-:

نـظـام
الدراسة
بالكلية

 -1قسم اللغة العربية ويشمل:
أ -شعبة اللغة العربية (تخصص).
ب -شعبة اللغة العربية لغيرالناطقين بها.
 -2قسم اللغة اإلنجليزية.
 -3قسم اللغة الفرنسية.
 -4قسم اللغة االيطالية.
 -5قسم اللغة اإلسبانية.
 -6قسم اللغة األلمانية.
 -7قسم اللغة الروسية.
 -8قسم اللغة التشيكية.
 -9قسم اللغة اليابانية.
 -10قسم اللغة الصينية.
 -11قسم اللغات اإلفريقية ويشمل:
أ -شعبة اللغة السواحيلية.
ب -شعبة لغة الهوسا.
 -12قسم اللغات الشرقية اإلسالمية ويشمل:
(أ) شعبة اللغة الفارسية.
(ب) شعبة اللغة التركية.
(جـ) شعبة اللغة األردية.
 -13قسم اللغات السامية ويشمل:
(أ) شعبة اللغة العبرية.
(ب) شعبة اللغة الحبشية.
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 -14قسم اللغة الكورية.
 -15قسم اللغة البرتغالية.
 برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة-:• برنامج ليسانس الترجمة التحريرية والفورية (شعبة الترجمة التحريرية أو شعبة
الترجمة التحريرية والفورية) بنظام الساعات المعتمدة بقسم اللغة الفرنسية.
• برنامج ليسانس الترجمة التحريرية والفورية (شعبة الترجمة التحريرية أو شعبة
الترجمة الفورية) بنظام الساعات المعتمدة بقسم اللغة اإلنجليزية.
• برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الصينية بنظام الساعات المعتمدة.
• برنامج الترجمة التحريرية والشفهية فى اللغة الروسية بنظام الساعات المعتمدة .
• برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية(بنظام الساعات المعتمدة).

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

أوال:فرق أعلى-:
َّ
 تنفيذ لقرار المجلس األعلى للجامعات بشأن قبول الطالبالمستجدين فى محيط التوزيع الجغرافى وأن كل طالب ُوّزع
على حسب مكانه المحدد له فى الجامعات المصرية وعلى
هذا األساس لن تقبل كلية األلسن أية تحويالت من الكليات
األخرى المناظرة ،والجدير بالذكر أن التحويالت تتم على أساس
مكان الثانوية العامة التى حصل عليها الطالب وأن كلية
األلسن أصبحت األن كلية معتمدة وال يوجد كلية معتمدة
مناظرة لها.
ثانياً:نقل القيد-:
 -1أن تقبل الكلية هذه التحويالت بشرط حصول الطالب
على مجموع كلية األلسن وأن يُراعى مجموع اللغات الثالث.
 -2أن يبدأ الطالب المنقول قيده بكلية االلسن من الفرقة
األولى أن تطبق عليه شروط التشعيب فى السنة التى حصل
فيها على شهادة الثانوية العامة .
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ثالثا -:المؤهالت العليا-:
 تنفيذ قرار المجلس األعلى للجامعات الذى ينص على قبولالطالب الراغبين فى االلتحاق للدراسة بالجامعات المصرية
من الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو غيرها
من المؤهالت العليا من إحدى الكليات الجامعية التابعة
للجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم
( )49لسنة  1972يتم قبول طلبة المؤهالت العليا بالكلية
بشرط التفرغ الكامل للدراسة واالنتهاء من أداء الخدمة
العسكرية.
رابعا:برامج الساعات المعتمدة-:
 تشترط الكلية لقبول الطالب أن يكون حاص ًال على مجموعالكلية أو مجموع إحدى كليات األلسن الواقعة ضمن قطاع
األلسن الذى يشمل كليات األلسن فى (اإلسماعيلية -كفر
الشيخ -بنى سويف -المنيا -سوهاج -األقصر -أسوان) وفق
ما يقره مكتب تنسيق الثانوية العامة.

الخاصة
بالكلية
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كلية

الصيدلة
مدة الدراسة خمس سنوات منهم سنة إعدادية
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتي (الئحة قديمة)

نـظـام
الدراسة
بالكلية
شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

-1درجة البكالوريوس فى الصيدلة .)Bachelor in Pharmacy
-2درجة البكالوريوس فى الصيدلة (التصميم الدوائى)
بنظام الساعات المعتمدة.
()Bachelor in Pharmacy Drug Design
تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية (الئحة حديثة)
-1درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى – )Pharm D
طبقاً لنظام الساعات المعتمدة.
 -2درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى – )Pharm D
(صيدلة اكلينيكية) طبقاً لنظام الساعات المعتمدة.
 -1االلتزام بقرار المجلس األعلى للجامعات الصادر فى
 2005/3/10وللكلية أن تفاضل بين الطالب وفقاً للتقديرات
على أن يتم ترتيب الطالب حسب المجموع ترتيباً تنازلياً.
 -2يجوز للطالب الناجح نجاحاً كام ًال أو منقول بمادة أو
مادتين التحويل على أن يكون الحد األقصى للمواد التى
ُيح َّول بها الطالب بعد عمل المقاصة ثالث مواد أساسية
بخالف مواد التخلف.
 -3تحديد نسبة تحويالت الفرقة األولى والثانية بحد أقصى
( )%5من عدد طالب الفرقة واألولوية للتقدير األعلى.
 -4ال يجوز قبول تحويالت من القاهرة الكبرى (القاهرة-
حلوان) عدا البرامج الجديدة.
 -5االلتزام بقواعد التوزيع الجغرافى لجامعة عين شمس.
 -6التأكيد على عدم قبول أى تحويالت إلى الفرق النهائية.
 -7عدم قبول أى تحويالت إال بموافقة الجامعة.
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نقل القيد:
ليس لدى الكلية مانع من نقل القيد للكلية في العام الجامعى /2020
2021بالشروط التالية-:
-1حصول الطالب على الحد األدنى للقبول بالكلية لنفس عام حصوله على الثانوية
العامة أو مايعادلها
-2أن ال يكون الطالب قد تم فصله من الكلية المراد نقل قيده منها.
-3أن يقع عنوان الطالب بالحيز الجغرافي لجامعة عين شمس من واقع بطاقة الرقم
القومى للطالب بشرط أن يكون قد مضى على إثبات عنوانه ببطاقة الرقم القومى
مدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ تقدمه لمكتب التحويالت المركزى بطلب نقل
قيده.
وافق مجلس الكلية في  2019/12/29على تحويالت برنامج بكالوريوس في الصيدلة
(التصميم الدوائى) بنظام الساعات المعتمدة:
المستويات العليا-:
-1يقبل البرنامج التحويل من الكليات المناظرة .
-2ال يقبل بالبرنامج أى طالب راسبين فى أى فرقة دراسية وأن يكون الطالب ناجح
ال بمادة أو مادتين إلى فرقة أعلى في الكلية المحول منها.
نجاحاً كام ًال أو منقو ً
-3يقبل البرنامج تحويالت من جميع الجامعات المصرية الحكومية بما فيها جامعات
القاهرة الكبرى .
-4التحويل يكون فقط على المستوى الثالث (السنة الثالثة) على أالتقل الدراسة عن
 %60من البرنامج طبقاً لقرار المجلس األعلى للجامعات وال يقبل تحويالت على
المستويات األعلى من ذلك و التأكيد على عدم قبول تحويالت إلى المستويين الرابع
والخامس.
-5عدم قبول أى تحويالت إال بموافقة الجامعة.
وافق مجلس الكلية في  2019/12/29على شروط برنامج بكالوريوس الصيدلة فارم
دى(صيدلة اكلينيكية) بنظام الساعات المعتمدة-:
اوالً :تعديل ترشيح -:
 يقبل البرنامج الطالب الحاصلين على الثانوية العامة أو مايعادلها والذين تمترشيحهم الى احدى كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية أو الحاصلين
على الحد األدنى من مجموع القطاع الصيدلى الحكومى .
ثانياً :نقل القيد -:
نقل القيد يكون فقط للطالب الذين تنطبق عليهم شروط اإللتحاق بكليات الصيدلةفارم دى وهم الحاصلون على الثانوية العامة أو مايعادلها في عام  2019بمجموع
الحد األدنى للقطاع الصيدلى وتم ترشيحهم الى كلياتهم في العام الجامعى
.2020/2019
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ثالثاً -:المستويات العليا -:
 -1يقبل البرنامج التحويل من الكليات المناظرة 0
-2ال ُيقبل بالبرنامج تحويل أي طالب راسبين في أي فرقة
ال
دراسية وأن يكون الطالب ناجحاً نجاحاً كام ًال أو منقو ً
بمادة أومادتين الى فرقة أعلى في الكلية المحول منها .
-3يقبل البرنامج تحويالت من الجامعات الحكومية المصرية.
-4التحويل يكون فقط على المستوى الثانى واليقبل
تحويالت على المستويات األعلى من ذلك والتأكيد على
عدم قبول تحويالت الى المستويات الثالث والرابع والخامس
في العام الجامعى  2021/2020حيث أن بدأ تطبيق الدراسة
بنظام بكالوريوس فارم دى (صيدلة اكلينيكية) في العام
الجامعى . 2020/2019

الخاصة
بالكلية

ملحوظة:
عدم قبول أي تحويالت أو نقل قيد إال بموافقة إدارة الجامعة
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نـظـام
الدراسة
بالكلية
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مدة الدراسة خمس سنوات.
 تمنح الكلية درجة البكالوريوس في كال من-: -1طب وجراحة الفم واألسنان .B.D.S
 -2برنامج طب األسنان اإلكلينيكى.
 وافق مجلس الكلية فى  2019/12/15على مايلى -:غلق باب التحويالت للنظام العادى ماعدا تقليل اإلغتراب و النقل اإلداري
و القومسيون الطبيللعام الجامعي . 2021/2020
وافق مجلس الكلية في  2020/2/16على شروط تحويل ونقل قيدبرنامج طب األسنان اإلكلينيكى بنظام الساعات المعتمدة طبقاً
لالئحة البرنامج-:
يسمح بالقيد بهذا البرنامج للطالب المصريين والوافدين الحاصلينعلى شهادة الثانوية العامة شعبة علوم أو مايعادلها ممن تم
توزيعهم عن طريق مكتب التنسيق أو إدارة الوافدين أو من المحولين
من كليات أخرى  ،بحيث التتجاوز القدرة اإلستيعابية للكلية وبما
اليتعارض مع جودة العملية التعليمية.
على الطالب التقدم بكافة المستندات المطلوبة والمعلن عنهابإدارة شئون التعليم والطالب  ،وكذلك تعبئة النماذج الخاصة بهم .
على الطالب ضرورة تقديم شهادة إتقان اللغة اإلنجليزية من جهةيعتمدها مجلس الكلية .
ضرورة اجتياز الطالب بنجاح الكشف الطبي وفق القواعد التي يقررهامجلس الكلية .
ال يجوز قبول الطالب المفصولين نهائيا من جامعة أخرى حكومية .يجوز تحويل الطالب المقيدين في إحدى كليات طب األسنانبالجامعات المصرية الحكومية أو إحدى الجامعات األجنبية المعترف
بها  ،على أن يدلرس الطالب بكلية طب األسنان جامعة عين شمس
( )6فصول دراسية على األقل وال يتعد الحد األقصى المسموح به
للفرقة عن ( )100طالب.
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مدة الدراسة أربع سنوات

نـظـام
الدراسة
بالكلية
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ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

 تمنح الكلية درجة بكالوريوس الحاسبات والمعلوماتفى أحد التخصصات التالية -:
.1علوم الحاسب ؛ برنامج أساسى.
.2نظم المعلومات؛ برنامج أساسى.
.3الحسابات العلمية؛ برنامج أساسى.
.4نظم الحاسبات؛ برنامج أساسى.
برامج مميزة بنظام الساعات المعتمدة
 -5برنامج تقنية المعلومات الحيوية.
 -6برنامج هندسة البرمجيات.
 -7برنامج الذكاء االصطناعى.
 -8برنامج األمن السيبرانى
 -9برنامج الوسائط المتعددة.
أوالً :المح َّولين من الكليات المناظرة-:
 -1يقتصرالتحويل على الطالب المنقولين إلى الفرقة
الثانية فقط ؛ على ان يكون محول من كلية تتبع نظام
الساعات المعتمدة .
 -2يتم قبول التحويالت مركزياً بإدارة الجامعة .
 -3يتم عمل المقاصة الالزمة بعد وصول أوراق التحويل .
 -4أن يكون الطالب ناجح نجاحاً كام ًال ومنقول إلى
الفرقة الثانية فى العام الجامعى  2021/2020فى الكلية
المحول منها.
 -5سبب التحويل هو تقليل االغتراب وبالتالى يجب أن
يكون سكن الطالب يتبع جامعة عين شمس جغرافياً
مثبت ببطاقة الرقم القومى.
ومحل اإلقامة ُ
84

 -6ال يجوز قبول تحويالت من كليات الحاسبات والمعلومات بالقاهرة الكبرى 0
القاهرة – حلوان ) عدا البرامج الجديدة الخاصة .
 -7نسبة قبول المحولين التزيد عن ( )%10من عدد الطالب المقيدين بالفرقة الثانية
بالكلية في العام الجامعي .2021/2020
 -8تكون األولوية للطالب المحولين بأعلى المجاميع طبقا للتقدير والمجموع
الكلى في الفرقة األولى ؛ وفى حالة تساوى المجموع ينظر لمجموع الثانوية العامة.
 -9ال يجوز قبول تحويالت بعد بدء الدراسة.
ثانياً :نقل القيد-:
-1تقبل الكلية بنسبة ال تزيد عن ( )%5من المقيدين بالفرقة األولى للعام الجامعى
 2020/2019من الطالب الراغبين فى نقل القيد للكلية بشرط حصول الطالب على
الحد األدنى الذى قبلته الكلية سنة حصوله على الثانوية العامة ومحل إقامته يتبع
مثبت ببطاقة الرقم القومى.
جامعة عين شمس جغرافياً وأن يكون محل اإلقامة ُ
 -2تكون أولويات القبول كاآلتى-:
 الطالب الناجحون نجاحاً كام ًال والمنقولون للفرق األعلى بالنسبة للمح َّولين منكليات الهندسة المختلفة أوالمعتذرين عن دخول االمتحان.
 -3يكون نقل قيد طالب الجامعات الخاصة أو المعاهد الخاصة إلى برامج الساعات
المعتمدة فقط بشرط حصول الطالب على الحد األدنى للقبول بكليات الحاسبات
والمعلومات فى الثانوية العامة أو ما يعادلها فى نفس سنة حصوله على المؤهل.
ثالثاً :قواعد تحويل طالب البرامج الجديدة (برامج الساعات المعتمدة)-:
-1يجوز تحويل الطالب المستجد المقيد بنظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الدراسة
بالساعات المعتمدة.
-2يجوز تحويل الطالب المستجد الحاصل على الثانوية العامة شعبة علمى علوم
أو ما يعادلها على أن يكون قد درس مقرر رياضة ( )2من أحد الكليات إلى برامج
الساعات المعتمدة بشرط حصول الطالب على الحد األدنى للقبول بكليات الحاسبات
والمعلومات فى الثانوية العامة.
-3يجوز تحويل الطالب الناجح نجاحاً كام ًال أو منقول بمادة أو منقول بمادتين
والمقيد بنظام الفصلين الدراسيين إلى نظام الدراسة بالساعات المعتمدة ويتم عمل
المقاصة الالزمة.
-4يجوز التحويل بعد الفرقة األولى والثانية فقط.
-5ال ُيشترط عند التحويل أن يكون سكن الطالب يتبع جامعة عين شمس جغرافياً
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رابعاً :تحويل الطالب المقيدين بالكلية من النظام
العادى الى نظام الساعات المعتمدة الخاصة-:

 -1يجوز تحويل الطالب المستجد المقيد بنظام
الفصلين الدراسيين إلى نظام الدراسة بالساعات
المعتمدة بشرط أال يكون مقيداً بإحدى الفرقتين
النهائتين  ،ويتم إجراء مقاصة للمقررات التي اجتازها
الطالب في النظام المقيد به وتحدد المقررات
المكافئة لها في البرنامج الدراسى المطلوب
التحويل اليه.
 -2ال يجوز تحويل طالب نظام الفصلين الدراسين
المفصولين الستنفاد مرات الرسوب في السنة
اإلعدادية (أو األولى في الكليات التي ليس بها
سنة إعدادية) أو السنوات الالحقة إلى نظام الدراسة
بالساعات المعتمدة.
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مدة الدراسة أربع سنوات.
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بالكلية

تمنح الكلية الدرجات العلمية اآلتية-:
درجة البكالوريوس فى التربية النوعية فى التخصصات
التالية-:
أ -التربية الموسيقية.
ب -التربية الفنية.
ج -اإلعالم التربوى
 -1صحافة وإذاعة وتليفزيون  -2مسرح مدرسى.
د -تكنولوجيا التعليم -حاسب آلى.
هـ -االقتصاد المنزلى
 -1شعبة تغذية وعلوم أطعمة.
 -2شعبة مالبس ونسيج.
 -3شعبة إدارة مؤسسات األسرة والطفولة.
ثانياً :درجة البكالوريوس فى التربية النوعية (شعبة التربية
الخاصة) فى أحد التخصصات العلمية الواردة عاليه بالبند
السابق
أوالً :نقل القيد-:
.1أن يكون الطالب حاص ًال على الحد األدنى للمجموع الذى
تم قبوله بالكلية سنة حصوله على الثانوية العامة.
.2إمكانية نقل قيد الطالب الحاصلين على دبلوم اعداد
الفنيين الصناعيين نظام سنتين بعد الثانوية العامة أو
دبلوم المدارس الفنية الصناعية (نظام الخمس سنوات)
بشرط حصوله على الحد األدنى للقبول بالكلية ويخضع
لنظام التشعيب بالكلية.
.3أن يكون محل إقامته تابعاً للتوزيع الجغرافى للكلية.
.4القبول بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية بالكلية
بشرط أن يكون الطالب قد إجتاز إختبار القدرات الفنية
أو الموسيقية المنعقدة بالكلية بنجاح
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ثانياً :الفرق األعلى-:
 .1أن يكون الطالب حاص ًال على الثانوية العامة أو الشهادة الفنية وناجحاً بكليته
أو منقول بمادة أو مادتين .
 .2التحويل فى نفس التخصص مع إحضار المحتوى العلمي بالساعات المقررة التي
درسها بكليته لعمل مقاصة فى المواد التى لم يدرسها وينتقل إلى الفرقة األعلى
بشرط أال تتعدى مواد المقاصة عن ثالث مواد واذا زاد عدد المواد عن ذلك يتم عرض
إختياريين على الطالب أن يبقي باإلعادة في نفس السنة ويدرس باقي المواد (مواد
المقاصة) لنقله للفرقة األعلى على أن ال يعتبر باقي لإلعادة في نفس السنة (يحتفظ
بتقديره) ويكون له فرصه واحدة فقط للبقاء في نفس السنة وإذا رفض الطالب يتم
بقاؤه بكليته ويرفض تحويله.
 .3أال يكون الطالب مفصول من كليته.
 .4ال يجوز تحويل الطالب للفرقة النهائية
ثالثاً :يتم تحويل الطالب الوافدين أو نقل قيدهم عن طريق اإلدارة العامة
للوافدين.
رابعاً :عدم جواز قبول تحويل الطالب المكفوفين أو المعاقين أو طالب األزهر.
خامساً :نقل قيد الشهادات المعادلة يتم عن طريق مكتب التنسيق.

89

كلية
الت
ـ
م
ـ
ر
ي
ض

كلية
ال

تـمـريـض

نـظـام
الدراسة
بالكلية

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالكلية

مدة الدراسة أربع سنوات.
تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى علوم التمريض.
أوالً :نقل القيد-:
بالنسبة لتحويل الطلبة والطالبات المستجدين-:
 -1حصول الطالب /الطالبة على الحد األدنى للقبول بالكلية
كذلك الحصول على ( )%65فى درجة اللغة اإلنجليزية طبقاً
لالئحة الداخلية بالكلية.
 -2أن يكون الطالب /الطالبة مستوفياً لشروط التوزيع
الجغرافى (السكن -المدرسة الحاصل منها على الثانوية
العامة).
 -3بالنسبة للكليات المناظرة استيفاء شروط التوزيع
الجغرافى للكلية.
 -4أال يزيد عدد المح َّولين /المح َّوالت عن  %5من أعداد
المرشحين المقبولين مع ضرورة اجتياز االختبار الشخصى
عن العام الجامعى  2021/2020وأن ُيقفل باب التحويل
بمجرد استكمال العدد المطلوب.
 -5استبعاد الطالب /الطالبة الذين لديهم إعاقات جسدية.
الفرق األعلى-:
ْ
فرق أعلى
 -1فى حالة قبول تحويل الطالب /الطالبة إلى ْ
وتحميلهم مادة تمريض يتم قيده باقى لإلعادة بالفرقة
األقل طبقاً لالئحة الداخلية للكلية.
 -2أن يكون تابع للتوزيع الجغرافى للكلية.
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ال تقبل الكلية-:
 -1التحويل بعد مضى شهر من بدء الدراسة.
-2التحويل بالفرقة الثالثة والرابعة.
المؤهالت العليا-:
 يجوز قبول الطالب الحاصلين على مؤهل جامعى (ثانوية عامة شعبة علوم) منإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية ويتم قبولهم بالفرقة األولى وبنسبة ال تزيد
عن  %5من العدد المقبول شريطة الحصول على تقدير جيد على األقل.

المعهد الفنى للتمريض
مدة الدراسة سنتان
 يمنح المعهد الفنى للتمريض التابع لكليات التمريض الشهادات العلميةاآلتية-:
 -1دبلوم المعهد الفنى للتمريض.
 -2دبلوم البرنامج التجسيرى للحصول على دبلوم المعهد الفنى للتمريض.
 -3الدبلوم التخصصى فى التمريض.

شروط
التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالمعهد

موافقة مجلس كلية التمريض في  2019/12/25على
الشروط اآلتية -:
ال  :نقل القيد -:
أو ً
حصول الطالب /الطالبة على الحد األدنى للقبول بالمعهدأن يكون الطالب /الطالبة مستوفيا لشروط التوزيعالجغرافى.
اال يزيد عدد المحولين /المحوالت عن  %5من أعدادالمرشحين المقبولين مع ضرورة إجتياز اإلختبار الشخصى
عن العام الجامعى  2021/2020وأن يقفل باب التحويل
بمجرد إستكمال العدد المطلوب.
-استبعاد الطالب /الطالبة الذين لديهم اعاقات جسدية .
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ثانياً :الفرق األعلى -:
-1أن يكون تابع للتوزيع الجغرافى للمعهد.
-2عدم قبول التحويل بعد مضي شهر من بدء الدراسة.
-3عدم قبول التحويل بالفرقة الثانية.

تابع
شروط

المعهد الفنى للتمريض
التابع للمستشفى التخصصى

التحويل
ونقل القيد
الخاصة
بالمعهد

أوال :شروط نقل القيد من والى المعهد-:
 -1يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فقط وفقاً
للنظام والشروط التى يضعها مجلس الجامعة بعد رأى
مجلس الكلية.
 -2ال يجوز نقل الطالبة من معهد إلى نظيره فى ذات
الجامعة.
 -3تحتفظ الطالبة بالرسوم الجامعية التى دفعتها وأعمال
السنة واالمتحانات التى أدتها قبل النقل.
 -4يتم نقل القيد بالكليات والمعاهد الغير مناظرة بعد
ثبوت الكشف الطبى الخلو من األمراض المعدية لصالحية
متابعة الدراسة.
 -5االلتزام بقواعد التوزيع الجغرافى لجامعة عين شمس.
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ثانيا -:شروط التحويل من وإلى المعهد-:
 -1أن يكون التحويل عن طريق الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية.
 -2يجوز تحويل الطالبة من المعهد الناجحة نجاحاً كام ًال أو بمادة أو مادتين بالفرقة
األولى.
 -3ال يجوز تحويالت من القاهرة الكبرى سوى الحاالت االستثنائية التى تعرض على
مجلس شئون التعليم والطالب.
 -4عدم قبول أى تحويالت إلى الفرقة النهائية بالمعهد.
 -5عدم تحويل طالب وافدين إلى المعهد (إدارة المستشفى ال تسمح بتعيين غير
المصريين بعد التخرج).
 -6ال يجوز التحويل بعد بدء الدراسة ( 3أسابيع) حفاظاً على أعداد المقبولين بالمعهد.
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لألستفسار  ..يمكنكم التواصل معنا عبر :
• للتواصل معنا عبر االيميل :

info@students.asu.edu.eg

• للتواصل معنا عبر موقع الجامعة :

www.asu.edu.eg

