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  قبول وتحويل الط�ب

شروط  – أسلوبه –شروط القبول لقبول وتحويل الطالب بالجامعة، وتوضيح 
التي  قساماألأو  الجامعةأو تحويل المسار داخل كليات 

بطالبها، وتسعى لوضع سياسات القبول التي تتوافق مع اإلطار العام الذي تضعه 
التي تتبناها الجامعة، وتعمل في الوقت ذاته على اجتذاب النوعية األفضل 

بكلياتها المختلفة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومن 

 .للجامعةدليل الطالب وعلى موقع الكلية االلكتروني 
  .شئون الطالب ومكتب بالجامعة

مكتب نائب يتم تنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع 

  .في التعرف على إجراءات ومتطلبات القبول بالجامعة

أكتوبر على التحديث الدوري لسياسات القبول والتحويل بها، وتقييمها بصورة مستمرة من كافة المستفيدين 

لشروط ل اً وفقمن الشهادات األجنبية  ما يعادلها

والكلية والذي يعلن قبل بداية كل فصل دراسي طبقا لقواعد المجلس األعلى 

    

١ 

) الط�ب والخريجون  -١(نموذج 
قبول وتحويل الط�ب :سياسةاسم ال

..................................................  

  ١٩/١١/٢٠١٤:  الجامعة

.............................................  

  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالبمكتب 

لقبول وتحويل الطالب بالجامعة، وتوضيح طار عمل 
أو تحويل المسار داخل كليات  ،األخرى الجامعات والمؤسسات التعليمية

بطالبها، وتسعى لوضع سياسات القبول التي تتوافق مع اإلطار العام الذي تضعه أكتوبر على االهتمام 
التي تتبناها الجامعة، وتعمل في الوقت ذاته على اجتذاب النوعية األفضل  تتوافق مع الرسالة والغايات واألهداف

  . المستقبليينمن الطالب، الذين يمثلون نواه لخريجيها 

بكلياتها المختلفة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، ومن شفافية إعالن إجراءات القبول أكتوبر على 
  :اإلجراءات التي تتخذها في سبيل ذلك، ما يلي

دليل الطالب وعلى موقع الكلية االلكتروني الطالب في  وتحويل
بالجامعةالطالب في صورة معلقات بلوحات اإلعالن  وتحويل

يتم تنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع 
 .رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، وٕادارة شئون الطالب

في التعرف على إجراءات ومتطلبات القبول بالجامعة لمساعدة الطالب الجدد بالجامعةيوجد مكتب استعالمات 

أكتوبر على التحديث الدوري لسياسات القبول والتحويل بها، وتقييمها بصورة مستمرة من كافة المستفيدين 

  :ما يلي ول وتحويل الطالبفي قب

 قواعد القبول العامة

  :يشترط فيمن يقبل للدراسة بالجامعة ما يلي

ما يعادلهاأن يكون حاصًال علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو 
  .الخاصة لكل تخصص

والكلية والذي يعلن قبل بداية كل فصل دراسي طبقا لقواعد المجلس األعلى قسم الللقبول ب

  

 

  
  
  
  

  سياسات شئون الط	ب: القسم

..................................................: رقم ا!جراء 

الجامعة/ تاريخ موافقة مجلس الكلية

.............................................: تاريخ أخر تعديل 

مكتب : الجھة المسئولة عن التنفيذ 
  شئون الطالب: اإلدارات المنفذة

طار عمل إوضع  :السياسةالھدف من 
الجامعات والمؤسسات التعليميةالتحويل من وآليات 

  .تقع ضمن كل كلية
  

  :السياسة
أكتوبر على االهتمام  ٦تحرص جامعة 

تتوافق مع الرسالة والغايات واألهدافالدولة، و 
من الطالب، الذين يمثلون نواه لخريجيها 

أكتوبر على  ٦كما تحرص جامعة 
اإلجراءات التي تتخذها في سبيل ذلك، ما يلي

وتحويلتعلن سياسات قبول  
وتحويلسات قبول تعلن سيا 
يتم تنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع  

رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، وٕادارة شئون الطالب
يوجد مكتب استعالمات  

أكتوبر على التحديث الدوري لسياسات القبول والتحويل بها، وتقييمها بصورة مستمرة من كافة المستفيدين  ٦وتعمل جامعة 
  .واألطراف المعنية

في قبوتضم اإلجراءات التي تتبع 

قواعد القبول العامة: أوالً  .١

يشترط فيمن يقبل للدراسة بالجامعة ما يلي

أن يكون حاصًال علي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو  
الخاصة لكل تخصص

للقبول ب األدنىالحد يحقق 



   

  .أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، ولم تصدر ضده أية أحكام قضائية
   .ن الطالب

 .على الدراسة في حالة إيفاد الطالب لحساب إحدى الدول أو الهيئات

   
أن يكون قد حصل على ) اللغات والترجمة

 .على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

) ٥٠/ ٤٠(أن يكون قد حصل على ) االقتصاد واإلدارة

على ) ٥٠/ ٤٠(أن يكون قد حصل على 

إجراء اختبار قبول في بعض المهارات األساسية الالزمة 

يجرى الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في الدراسة بالجامعة، وتكون نتيجة الكشف الطبي محددًا 

المؤهلة لكل شهادة وعلي والمواد  الجامعة
  .ضوء القواعد المعلنة من المجلس األعلى للجامعات الخاصة والتي تعلن مع بداية كل فترة قبول

 /American Diplomaالدبلوم األمريكي 
طبًقا للتقييم الرقمي المتبع في المجلس األعلى 

السابق على قبول الطالب من حاملي الشهادات 

وذلك المختلفة لكل فصل دراسي،  الكليات
وتقبل  ).إن وجدت( والشروط الخاصة لكل تخصص

جرد إعالن نتيجة الثانوية العامة، ويفتح القبول 
 .في الكليات التي لم تستكمل أعدادها في الفصل الدراسي األول، وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني

    

٢ 

  
 .أن يكون الئقًا طبيًا وفق المستوى المقرر

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، ولم تصدر ضده أية أحكام قضائية
ن الطالب، والمعلن عنها في إدارة شئو المطلوبة لاللتحاق األوراق
على الدراسة في حالة إيفاد الطالب لحساب إحدى الدول أو الهيئات موافقة الجهة الموفدة

 .عقدها الجامعةترى  التيالقبول 

 .بالجامعةالنظم والتقاليد الخاصة 

. التقديم وقت وتعلن الجامعة مجلس يحددها أخرى شروط

اللغات والترجمة(بكلية ) اللغة اإلنجليزية(يشترط فيمن يتقدم للدراسة في تخصص 
على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

االقتصاد واإلدارة(يشترط فيمن يتقدم للدراسة في الشعب اإلنجليزية بكلية 
 .على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

أن يكون قد حصل على ) التربية(يشترط فيمن يتقدم للدراسة في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية 
 .األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

إجراء اختبار قبول في بعض المهارات األساسية الالزمة ) الفنون التطبيقية( يشترط فيمن يتقدم للدراسة بكلية
 ).وتعلن الكلية عن تفاصيل االختبار ومواعيده

يجرى الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في الدراسة بالجامعة، وتكون نتيجة الكشف الطبي محددًا 
 .لقبول الطالب من عدمه

  المعادلة األجنبيةخاصة بالشهادات 

الجامعةالذي تحدده  األدنىطبًقا للحد  الجامعةيتم القبول بمختلف كليات 
ضوء القواعد المعلنة من المجلس األعلى للجامعات الخاصة والتي تعلن مع بداية كل فترة قبول

الدبلوم األمريكي / IGCSEالثانوية االنجليزية (األجنبية  يتم تقييم كافة الشهادات
طبًقا للتقييم الرقمي المتبع في المجلس األعلى ....) البكالوريا الدولية/البكالوريا الفرنسية

  

السابق على قبول الطالب من حاملي الشهادات تنطبق باقي شروط القبول العامة الوارد ذكرها في البند 

الكلياتدراسي األعداد المقرر قبولها في  عامقبل بدء كل 
والشروط الخاصة لكل تخصصبناء على قرار مجلس الجامعات الخاصة واألهلية، 

جرد إعالن نتيجة الثانوية العامة، ويفتح القبول الجامعة الطالب الجدد على دفعة واحدة سنويًا، ويبدأ القبول بم
في الكليات التي لم تستكمل أعدادها في الفصل الدراسي األول، وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني

  

 

  
  

  .الخاصة للجامعات
أن يكون الئقًا طبيًا وفق المستوى المقرر 
أن يكون الطالب حسن السير والسلوك، ولم تصدر ضده أية أحكام قضائية 
األوراقأن يقدم كافة  
موافقة الجهة الموفدة 
القبول  اجتياز امتحانات 
النظم والتقاليد الخاصة  بإتباعأن يتعهد  
شروط أي يستوفي أن 
يشترط فيمن يتقدم للدراسة في تخصص  
على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة) ٥٠/ ٤٥(
يشترط فيمن يتقدم للدراسة في الشعب اإلنجليزية بكلية  

على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة
يشترط فيمن يتقدم للدراسة في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية  

األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة
يشترط فيمن يتقدم للدراسة بكلية 

وتعلن الكلية عن تفاصيل االختبار ومواعيده(للدراسة بالكلية 
يجرى الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في الدراسة بالجامعة، وتكون نتيجة الكشف الطبي محددًا  

لقبول الطالب من عدمه

خاصة بالشهادات القبول الروط ش: ثانياً  .٢

يتم القبول بمختلف كليات  
ضوء القواعد المعلنة من المجلس األعلى للجامعات الخاصة والتي تعلن مع بداية كل فترة قبول

يتم تقييم كافة الشهادات 
البكالوريا الفرنسية /األلمانيبيتور األ

 .للجامعات المصرية
تنطبق باقي شروط القبول العامة الوارد ذكرها في البند  

 .األجنبية المعادلة

  أسلوب القبول: ثالثاً  .٣

قبل بدء كل  الجامعةتحدد  
بناء على قرار مجلس الجامعات الخاصة واألهلية، 

الجامعة الطالب الجدد على دفعة واحدة سنويًا، ويبدأ القبول بم
في الكليات التي لم تستكمل أعدادها في الفصل الدراسي األول، وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني



   

 وفقاً  شروط القبول جميع عليهم تنطبق

ويكون القبول من وجدت،  إن القبول واختبارات
بأسبقية التقديم، وسداد خالل تنسيق الجامعة باختيار الطالب مرتبًا حسب أعلى المجاميع في الثانوية العامة، و 

  .واجتياز اختبارات القبول التي يتم عقدها من خالل الجامعة

  :وفقا للشروط التالية معترف بها،
يطلب االنتقال إليها، وبما أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة، وشروط القبول في الكلية التي 

 .ساعة معتمدة أو فصل دراسي كامل على األقل

 .)C(ال يتم إعفاء الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر حصل فيه على تقدير أقل من تقدير 

متطلباته السابقة، مهما كانت / م إعفاء الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر لم ينجح في متطلبه

 ).٢(يتم فقط احتساب المقررات التي تؤدي إلى حصول الطالب على معدل تراكمي إجمالي ال يقل عن 

أكتوبر عن  ٦الطالب المحول دراستها في جامعة 
أكتوبر في  ٦من عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة 

أكتوبر أنه فصل من  ٦أال يكون الطالب قد فصل من جامعته ألسباب تأديبية، وٕاذا اتضح لجامعة 
 .تبر قيده ملغيًا من تاريخ قبول تحويله للجامعة

أن يكون قد حصل ) اللغات والترجمة(بكلية 
 .على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

/ ٤٠(أن يكون قد حصل على ) االقتصاد واإلدارة
 .على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

) ٥٠/ ٤٠(أن يكون قد حصل على ) التربية

إجراء اختبار قبول في بعض المهارات األساسية 
 ).وتعلن الكلية عن تفاصيل االختبار ومواعيده

لكشف الطبي يجرى الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في التحويل إلى الجامعة، وتكون نتيجة ا

من الكليات العسكرية وكلية الشرطة لعدم 
الصالحية للحياة العسكرية أو المفصولين الستنفاد عدد مرات الرسوب بالفرقة األولى وبشرط أن يكون 

    

٣ 

تنطبق ممن الجامعةالمتقدمين لشغل األماكن بكليات  
واختبارات الشخصية والمقابلة العامة الثانوية اختبار شهادة

خالل تنسيق الجامعة باختيار الطالب مرتبًا حسب أعلى المجاميع في الثانوية العامة، و 
واجتياز اختبارات القبول التي يتم عقدها من خالل الجامعة

  :قواعد التحويل من جامعة أخرى

معترف بها، من جامعات أخرى المحولين بالطال أكتوبر
أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة، وشروط القبول في الكلية التي 

 .ال يتعارض مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة واألهلية

ساعة معتمدة أو فصل دراسي كامل على األقل ١٨أن يكون الطالب قد درس في جامعته ما ال يقل عن 
ال يتم إعفاء الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر حصل فيه على تقدير أقل من تقدير 

م إعفاء الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر لم ينجح في متطلبه
 .درجة نجاحه في هذا المقرر

يتم فقط احتساب المقررات التي تؤدي إلى حصول الطالب على معدل تراكمي إجمالي ال يقل عن 
الطالب المحول دراستها في جامعة ال يجب أن تقل عدد الساعات المعتمدة التي يطلب من 

من عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة 
 .التخصص المطلوب

أال يكون الطالب قد فصل من جامعته ألسباب تأديبية، وٕاذا اتضح لجامعة 
تبر قيده ملغيًا من تاريخ قبول تحويله للجامعةجامعته ألسباب تأديبية فيع

بكلية ) اللغة اإلنجليزية(يشترط فيمن يتقدم للدراسة في تخصص 
على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة) ٥٠

االقتصاد واإلدارة(بكلية  يشترط فيمن يتقدم للدراسة في الشعب اإلنجليزية
على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة

التربية(يشترط فيمن يتقدم للدراسة في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية 
 .لثانوية العامةعلى األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان ا

إجراء اختبار قبول في بعض المهارات األساسية ) الفنون التطبيقية(يشترط فيمن يتقدم للدراسة بكلية 
وتعلن الكلية عن تفاصيل االختبار ومواعيده(الالزمة للدراسة بالكلية 

يجرى الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في التحويل إلى الجامعة، وتكون نتيجة ا
 .محددًا لقبول تحويل الطالب من عدمه

من الكليات العسكرية وكلية الشرطة لعدم  بغير الطريق التأديبييجوز نقل قيد الطالب المفصولين 
الصالحية للحياة العسكرية أو المفصولين الستنفاد عدد مرات الرسوب بالفرقة األولى وبشرط أن يكون 

  

 

  
  

 بين المفاضلة تكون 

اختبار شهادة في لدرجاتهم
خالل تنسيق الجامعة باختيار الطالب مرتبًا حسب أعلى المجاميع في الثانوية العامة، و 

واجتياز اختبارات القبول التي يتم عقدها من خالل الجامعة وفاتالمصر 

  الطالب تحويل .٤
قواعد التحويل من جامعة أخرى  .أ 

أكتوبر ٦جامعة تقبل 
أن يستوفي الطالب شروط القبول في الجامعة، وشروط القبول في الكلية التي  

ال يتعارض مع قرارات مجلس الجامعات الخاصة واألهلية
أن يكون الطالب قد درس في جامعته ما ال يقل عن  
ال يتم إعفاء الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر حصل فيه على تقدير أقل من تقدير  
م إعفاء الطالب الراغب في التحويل من أي مقرر لم ينجح في متطلبهال يت 

درجة نجاحه في هذا المقرر
يتم فقط احتساب المقررات التي تؤدي إلى حصول الطالب على معدل تراكمي إجمالي ال يقل عن  
ال يجب أن تقل عدد الساعات المعتمدة التي يطلب من  

من عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس من جامعة % ٦٠
التخصص المطلوب

أال يكون الطالب قد فصل من جامعته ألسباب تأديبية، وٕاذا اتضح لجامعة  
جامعته ألسباب تأديبية فيع

يشترط فيمن يتقدم للدراسة في تخصص  
٥٠/ ٤٥(على 

يشترط فيمن يتقدم للدراسة في الشعب اإلنجليزية 
على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة) ٥٠

يشترط فيمن يتقدم للدراسة في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية  
على األقل في مادة اللغة اإلنجليزية في امتحان ا

يشترط فيمن يتقدم للدراسة بكلية  
الالزمة للدراسة بالكلية 

يجرى الكشف الطبي على جميع الطالب الراغبين في التحويل إلى الجامعة، وتكون نتيجة ا 
محددًا لقبول تحويل الطالب من عدمه

يجوز نقل قيد الطالب المفصولين  
الصالحية للحياة العسكرية أو المفصولين الستنفاد عدد مرات الرسوب بالفرقة األولى وبشرط أن يكون 



   

لي الذي وصل إليه القبول بالجامعة سنة حصوله على المؤهل أو سنة 

إلى نفس ) ٢(ال يحول الطالب المفصول بسبب استنفاذ مرات الرسوب، أو يكون معدله أقل من 

بعد  - أكتوبر ٦ت في جامعة يحال ملف الطالب الراغب في التحويل من جامعة أخرى إلى لجنة المعادال
وذلك للبت في إمكانية قبوله، وتحديد االختصاص والمستوى المناسبين، ويحال الملف بعدها إلى 
عميد الكلية لتحديد المقررات المعادلة التي حصل فيها الطالب على معدل النجاح المطلوب في ضوء 
األكاديمي للطالب المقررات التي تم معادلتها له 

أي أنها مقررات ) TC(وتدخل في احتساب معدله التراكمي، ويثبت أمام تقدير كل مقرر الملحوظة 

الفصل الدراسي بشهر على األقل الستكمال 
 

أو من  لكليةانفس تخصص دراسي إلى آخر ب
  

  .إليه في ضوء خطة القبول لهذا التخصص

التخصص الجديد  فيالكلية المحول منها وقبلت له 
سجله دون أن  فيقى الكلية المحول إليها فتب

توصية المرشد األكاديمي في ضوء الوضع التعليمي للطالب وظروفه، ومدى استعداده للتخصص المراد 
الحالة يفتح له سجل دراسي التحويل إليه، ويجوز للطالب أن يطلب معاملته كطالب مستجد، وفى هذه 

 قبل بدء أي فصل دراسي إدارة شئون الطالب بالجامعة

  .حتى يتسنى اعتمادها من وزارة التعليم العالي

  )من المصريين والوافدين

    

٤ 

لي الذي وصل إليه القبول بالجامعة سنة حصوله على المؤهل أو سنة الطالب حاصًال على المجموع الك
 .الفصل أيهما أفضل للطالب

ال يحول الطالب المفصول بسبب استنفاذ مرات الرسوب، أو يكون معدله أقل من 
  .التخصص، أو نفس الكلية

يحال ملف الطالب الراغب في التحويل من جامعة أخرى إلى لجنة المعادال
وذلك للبت في إمكانية قبوله، وتحديد االختصاص والمستوى المناسبين، ويحال الملف بعدها إلى 
عميد الكلية لتحديد المقررات المعادلة التي حصل فيها الطالب على معدل النجاح المطلوب في ضوء 

األكاديمي للطالب المقررات التي تم معادلتها له  وتثبت في السجل. المقررات المحددة للتخصص المطلوب
وتدخل في احتساب معدله التراكمي، ويثبت أمام تقدير كل مقرر الملحوظة 

الفصل الدراسي بشهر على األقل الستكمال يتم التقدم إلى التحويل في جميع الحاالت قبل بداية 
 .من الوزارة في المواعيد المحددة اإلجراءات حتى يتسنى اعتمادها

   الجامعة

تخصص دراسي إلى آخر بمن  قيده تحويل المقيد بإحدى كليات الجامعة
  :وبالشروط التالية - طلبهبناء على  -  الجامعةكلية إلى أخرى داخل 

إليه في ضوء خطة القبول لهذا التخصصتوافر أماكن شاغرة في التخصص الذي يرغب التحويل 
 .لتخصص المراد التحويل إليهللطالب في ا توافر شروط القبول

الكلية المحول منها وقبلت له  فيدرسها  التيتحتسب للطالب تقديرات المقررات 
الكلية المحول إليها فتب فيلم تقبل له  التيضمن متطلبات التخرج، أما المقررات 

 .التراكميحساب المعدل 

  .استيفاء أي شروط للقبول بالكلية أو التخصص المحول إليه
توصية المرشد األكاديمي في ضوء الوضع التعليمي للطالب وظروفه، ومدى استعداده للتخصص المراد 

التحويل إليه، ويجوز للطالب أن يطلب معاملته كطالب مستجد، وفى هذه 

إدارة شئون الطالب بالجامعة/ إدارة الكليةتقدم طلبات تغيير التخصص إلى 
حتى يتسنى اعتمادها من وزارة التعليم العالي بأسبوعين على األقل

من المصريين والوافدين والمحولينالمستجدين (بالجامعة  الطالبتطبق هذه السياسة على جميع 

  

 

  
  

الطالب حاصًال على المجموع الك
الفصل أيهما أفضل للطالب

ال يحول الطالب المفصول بسبب استنفاذ مرات الرسوب، أو يكون معدله أقل من  
التخصص، أو نفس الكلية

يحال ملف الطالب الراغب في التحويل من جامعة أخرى إلى لجنة المعادال 
وذلك للبت في إمكانية قبوله، وتحديد االختصاص والمستوى المناسبين، ويحال الملف بعدها إلى  -اكتماله

عميد الكلية لتحديد المقررات المعادلة التي حصل فيها الطالب على معدل النجاح المطلوب في ضوء 
المقررات المحددة للتخصص المطلوب

وتدخل في احتساب معدله التراكمي، ويثبت أمام تقدير كل مقرر الملحوظة 
 .معادلة

يتم التقدم إلى التحويل في جميع الحاالت قبل بداية  
اإلجراءات حتى يتسنى اعتمادها

الجامعةالتحويل داخل   .ب 

المقيد بإحدى كليات الجامعة جوز للطالبي
كلية إلى أخرى داخل 

توافر أماكن شاغرة في التخصص الذي يرغب التحويل  
توافر شروط القبول 
تحتسب للطالب تقديرات المقررات  

ضمن متطلبات التخرج، أما المقررات 
حساب المعدل  فيتدخل 

استيفاء أي شروط للقبول بالكلية أو التخصص المحول إليه 
توصية المرشد األكاديمي في ضوء الوضع التعليمي للطالب وظروفه، ومدى استعداده للتخصص المراد  

التحويل إليه، ويجوز للطالب أن يطلب معاملته كطالب مستجد، وفى هذه 
 .جديد

تقدم طلبات تغيير التخصص إلى  
بأسبوعين على األقل

  

  :التطبيقمجال 
تطبق هذه السياسة على جميع 

  
  
  
  
  
  
  



   

، لشئون التعليم والطالب رئيس الجامعة
  .طالب العام الجديد يتم اعتماد التعديالت المقترحة لتطبيقها على

التي تصدر دوريًا من المجلس (وثيقة نظام القبول بالجامعات الخاصة واألهلية 

    

٥ 

رئيس الجامعةنائب تخضع هذه السياسة في تطبيقها للرقابة والمتابعة المباشرة من 
يتم اعتماد التعديالت المقترحة لتطبيقها علىوتراجع سنويًا، و وتنفذها اإلدارات ذات الصلة، 

:  
وثيقة نظام القبول بالجامعات الخاصة واألهلية  - سياسات شئون الطالب المرتبطة

  ).األعلى للجامعات الخاصة واألهلية

  

 

  
  

 

   :الرقابة والمتابعة والتقييم
تخضع هذه السياسة في تطبيقها للرقابة والمتابعة المباشرة من 

وتنفذها اإلدارات ذات الصلة، 
  

:السياسات ا2خرى ذات الع�قة

سياسات شئون الطالب المرتبطة
األعلى للجامعات الخاصة واألهلية

  


