
 



 رؤية الكلية: االرتقاء بمستوى خريج الكلية ليحتل مكانة متميزة بين الكليات 

 واألقسام المناظرة محلياً وإقليميً ا 

 
 

القومية األكاديمية، من خالل تقديم برامج معتمدة تتيح   رسالة الكلية: إعداد خريج مؤهل أكاديمياً ومهنياً ونفسياً في ضوء المعايير 

، والتطوير المستمر للقطاعات أجمعها، وإعداد البحوث العلمية المتطورة المواكبة ألحدث الطفرات العلمية العالمية، فرص التعلم الذاتي

 ل جديد في علم الطفولة للمنافسة المحلية واإلقليمية.وتتبع ك

 

 لــــــــــــــــالتحوي

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على : 86تنص المادة ) - 

 : يتم تحويل ونقل قيد الطالب بين الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وفقا لآلتي 

 تحويل طالب الفرقة االعدادي أو األولى في الكليات التي ليس بها سنة اعدادية .  -1

 تيفاء الحد األدنى للمجموع اس -أ

 تحويل بناء على توصية من القومسيون   -ب 

 ٪  ٢٠تحويل ضمن نسبة الـ  -ج

تحويـل طـالب السنوات األعلـى فيجـوز بموافقة مجلـس الكليتين وشـروط تحويـل الطـالب والتي يتم    -٢

 حاليا التحويل بها في ضوء قرارات المجلس األعلى للجامعات : 

 

 

 

 

 

بيان الحالة للطالب المحول البد أن يشتمل على موقف الطالب في العام الجديد أي العام الذي سيتم تحويل  

 الطالب فيه والبد أن يشتمل على تقدير المواد والدرجات لكل مادة . 

االخذ   فقد قرر مجلس إذا تعذر الحصول على درجـات المـواد في بيان الحالة حالة وجود التقديرات فقط - 

 بالحد االدنى لتقدير المادة

ال يجوز تحويل طالب الدبلومات الفنية المرشحين للكليات أو تعديل ترشيحهم حتى ولو كانوا مستوفين    -

 لمجموع الذي قبلته الكلية المراد التحويل لها أو تعديل ترشيحه إليها الحد األدنى ل

المراد  يمكن تحويل طالب الدبلومات الفنية للفرق األعلى إذا كان الطالب ناجح ومنقول وأن تكون الكليـة    - 

 التحويل إليها تقبل تخصصه  

 ال يجوز تحويل طالب األزهر لكليات الجامعة . -

أو   كليات التربية والتربية النوعية والتمريض اقليمية فال يجوز التحويل إليها إال في حالة نقل عمل الوالد   - 

 زواج الطالبة. 

قبول    - يتم  اال  البـاق لإلعـاده لظروف مرضية على  الطالب  تحويل  الموافقة على  األعلى  المجلس  قرر 

 . تحويله إال إذا تم عرضه على اللجنة الطبية الخاصة بالجامعة فإذا ثبتت حالته المرضية من اللجنة تم تحويله

التـي    - الجامعيـة  الرسوم  اياها  تخوله  التي  بالمزايا  الطالب  تابعهـا  يحتفظ  التي  السنة  وأعمـال  دفعهـا 

 واالمتحانات التي اداها وذلك فيما ال يتعارض مع احكام الالئحة الداخلية للكلية المحول إليها . 

بها  الفرق اإلعدا ليس  التى  الكليات  أو األولى فى  ى 

إعدادى يكون التحويل عن طريق مكتب التنسيق و قد  

وافق السيد أ.د/الوزير على أن تقوم الجامعة بتحويل  

 ورقى لهذه الفئات لتقليل اإلغتراب 

األ من  األعلى  أن  الفرق  يشترط  اإلعدادية  أو  ولى 

 يا فارو منقول مستوفى جغ يكون الطالب ناجح 
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جامعة عين شمس مناظرة    -وفقا لقرارات المجلس األعلى للجامعات فإن األقسام التربوية بكلية البنات    -

جامعة عين شمس   -ألخرى واألقسام األدبية األربعة بكلية البنات  لكليات التربية في الجامعات المصرية ا

مناظرة لكليات اآلداب بالجامعات المصرية واعتبار األقسام العلمية واألدبية مناظرة لنظيرتها من األقسام 

 .بكليات العلوم واآلداب بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات 

(  ٨٧ـات والمعاهـد الغير خاضعة لقـانون تنظيم الجامعـات تنظمـة المادة )تحويـل الطـالب مـن الجامع  -

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يكون التحويل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالقاهرة  

 . شرط استيفاء الطالب للحد األدنى الذي قبلته الكلية المراد التحويل أو نقل القيد إليها 

لقرارات المجلس األعلـى فـإن تحديـد نـقـل الطـالـب إلى فرقة أعلـى أو بقائه لإلعـاده يـكـون وفقا    وفقا  -

 لنظام االمتحان بالكلية المحول منها وأن التحويل من حق الكلية المحول إليها .

ها تبقى دينا  المقررات التي لم يدرسها الطالب في الكلية المحول منها وكانت مقررة في الكلية المحول إلي 

عليه وقد وافق مجلس شئون التعليم والطالب على أن الطالب المحمل بمواد من تحويله يحصل على التقدير  

 . الحاصل عليه بالفعل وأن استحق مرتبة الشرف حصل عليها عند النجاح فيها

فـال  ي فرقة أعلـى  إذا كـان الطالب المحـول قـد نـجـح فـي مـقـررات تـدرس بالكليـة المـحـول إليهـا فـ  - 

محول من جامعة  ( أمـا إذا كـان  4( مـن الالئحة التنفيذيـة بنـد )86يـهـا وفقا لنص المـادة )يـعـاد امتحانـه ف

 .( من قانون تنظيم الجامعات ١٧٠أجنبية فيطبق في شأته المادة )

 . االعفاء من المقررات للطلبة المحولين ال يمكن لمقررات الفرقة النهائية  -

 يكون االعفاء من سلطة السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة بموجب التفويض الممنوح له . -

 االعذار وإيقافات القيد 

المادة ) الطالب عن دخول  80تنص  ثالثا "إذا تخلف  فقرة  الجامعات  لقانون تنظيم  التنفيذية  الالئحة  ( من 

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم  االمتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فال يحسب غيابه رسوبا وقد 

دستورية نص هذه المادة على أن فرص االعذار ثالثة اعذار فقط وبالتالي اصبح للطالب الحق في العذر  

 دون تحديد عدد مرات له . 

 .يعتبر الطالب المتغيب عن االمتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا -

 

 

 :  يعتمد                                                                               

 ــزة ى حممصطفأ.د  /عميد الكلية  

  


