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 قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات 

 

 : قواعد قبول الطالب بالكلية . أ

سنوياً   ومكتب التنسيقيتم قبول الطالب بالكلية وفقاً للضوابط التى يحددها المجلس األعلى للجامعات   (1

 وأهمها: 

 على مستوى الجامعات الخاصة.  اإلعالمتحديد الحد األدنى للقبول بكليات  -

 تحديد أعداد الطالب فى ضوء اإلمكانات البشرية والمادية للكلية. -

 : تتمثل فى اآلتى ، (13المادة وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية بالكلية ) الطالب الشروط المطلوب توافرها فى  (2

 

 (: شروط القبول13مادة )

 

يكون ترشح الطالب للكلية طبقا لشروط وقواعد القبول التى يحددها مجلس الجامعات الخاصة ومجلس  

 الجامعة.

 وتقبل الكلية المؤهالت التالية: 

  .الثانوية العامة بشعبتيها األدبى والعلمى  -1

 . الشهادات المعادلة  -2

 .على ان يثبت الكشف الطبى صالحية الطالب لمتابعة الدراسة

 
 

 : قواعد التحويل فى األتى تتمثل فقاً ألحكام الالئحة الداخلية للكلية : و  قواعد التحويل للكلية .ب

   :تحويل الطالب ونقل قيدهم :(14مادة )

يجوز تحويل ونقل الطالب الى الكلية من كليات جامعية أو معاهد عليا مناظرة بشرط الحصول على الحد     

االدنى لمجموع الدرجات فى سنة التخرج وبما اليتعارض مع القواعد والضوابط التى يقرها مجلس الجامعة  

 والمجلس األعلى للجامعات الخاصة واألهلية.

 : رة أو غير مناظرة(: النقل من كلية مناظ15مادة )

يجوز نقل قيد الطالب الى كلية من الكليات الجامعية المناظرة أو غير المناظرة بشرط أن يكون حاصال     

على الحد األدنى لمجموع الدرجات التى وصل الية القبول فى الكلية سنة حصوله على الشهادة الثانوية العامة 

ل أفضل  أيهما  الجارية  السنة  أو  مايعادلها  قيد أو  يكون  الحالة  هذة  وفى  الكلية،  بموافقة عميد  وذلك  لطالب 
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الطالب فى المستوى الدراسي الذي يتناسب مع عدد الساعات المعتمدة التى تم اعتمادها ضمن خطته الدراسية 

 الجديدة.

 

على  وبصفة عامة يتم تنظيم إستقبال للطالب الجدد فى بداية العام الدراسى للتعريف بالكلية ونظام الدراسة 

 : النحو التالى 

 عريف الطالب بنظام الدراسة والتخصصات من خالل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.ت ◊

 اديمى(.شرح لنظام الساعات المعتمدة وتسجيل المقررات )التعريف بنظام اإلرشاد األك ◊

 

                                                      :  قواعد توزيع الطالب على األقسام العلمية .ت

 .المستوى الثالث التخصص يبدأ ب فقاً لالئحة الكلية الداخلية فإنو -

 يتم تعريف الطالب بطبيعة كل تخصص والمتطلبات للتخصص من المستوى الثانى عن طريق:  -

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل المحاضرات والمقابالت المخصصة لإلرشاد األكاديمى .  

طالما إستوفى عدد الساعات المعتمدة ،  وميولهم  وفقاً لرغباتهميتم توزيع الطالب على التخصصات      -

وذلك وفقاً ألحكام الالئحة الداخلية ساعة معتمدة( باإلضافة إلى المتطلبات السابقة لمقررات التخصص،    72)

 للكلية.

 

 ( من الالئحة والتى تنص على: 46كما يمكن للطالب تغيير التخصص وفقاً لما ورد بنص المادة )  -

 (: تغيير التخصص 46مادة )

"على رغبته أو بقرار إداري من الجامعة من بعد أخذ رأى الجهات المختصة ءيمكن تغيير الطالب لتخصصه بنا

لم ينجز   الثالث طالما  التغيير قبول مجلس القسم ،  الساعات المعتمدة المطلوبة لالنتهاء من المستوى    ويتطلب 

طلبات الدرجة العلمية المبينة فى ويطبق على الطالب مت  ومجلس الكلية الذي يطرح التخصص المرغوب فيه  

 التخصص فى بداية المستوى الرابع للطالب.
 

 إجراءات تسجيل )إختيار( الطالب للتخصص: ◊

                         .(LMSطلب اإللتحاق )على  التسجيل من خالل  .1

 .يتم إخطار الطالب بالتخصص من خالل )البريد اإللكترونى( .2

 التحويل لتخصص أخر، يتم إجراء مقابلة مع اللجنة المشكلة على مستوى الكلية.  فى حالة الرغبة فى .3

 

 


