مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

قواعد القبول و التحويل و التوزيع للطالب المتقدمين
لكلية التمريض جامعة عين شمس
 إجـراءات القيد

-

يتم قبول الطلبة عن طريق التنسيق األلكترونى كامال منن النالل القوقنأل األلكتروننى لقكتن

التنسيق على شبكة القعلومات " األنترنت " .

-

بعننأ ي يننتم الترشننيا الننى الكليننة ومننوط الطال ن

و الطالبننة بالتمننأط الننى تالي ش ن وي التعلننيم

والطالب بالكلية للتأكأ من وجوت سقه ضقن الكشوف الوالتي من مكت التنسيق.
 يتم إجراء الكشف الطبى وفى حالة ما وكوي الطال الئماً طبياً ينتم سسنليم األولا النى إتاليش وي التعليم والطالب ثم إجراء األالتبال الشخصى وبعنأ إجتيناا األالتبنال الشخصنى حنينا ينتم
سأات الرسوط الألاسية بالكلية .

-

يتم التحويل من وإلى الكلية بالنسبة للطالب القستيأين عن طريق التنسيق األلكترونى .
مننا بالنسننبة للتحننويالت للعننرا األعلننى د نمننل الميننأ وكننوي عننن طريننق مكتنن التحننويالت

باليامعة بشرط إستيعاء شروط التحويل وهي :
 -1إستيعاء الحأ األتنى لقيقوع سنة الحصول على الثانوية العامة و السننة الحالينة ياقنا
فضل للطال .

-2

شرط التوايأل األقليقي للكلية

يتم سمأوم األولاا الى مكت التحويالت وهى :ن
 حياي حالة من الكلية القحول مناا .

 وصال سأات الكارباء موضا به عننواي السنكن بأسنم والنأ و والنأي الطالن بشنرط ي وكنوي
فى نطاا التواينأل اليغرافى  .والحأ من إجتياا األالتبال الشخصى بالنسبة لنمل الميأ .

-

ما فى حالة العرا األعلى الحأ من عقل مماصة للقوات التى سم الرسوب حاا بالكلية القحول منانا

والقوات الألاسية وفى حالة التطاحق مأل سوافر شرط التوايأل اليغرافى ستم القوافمة على التحويل .

 التحويل لكلية أخرى :

فنني حالننة عننأط الر بننة فنني االسننتقرال فنني الأ السننة بالكليننة وقكننن التحويننل إلننى كليننة مننناغري و يننر

مناغري ولكن بشروط سضقنتاا اللوائنا والموانين وهى :

 -1استيعاء شروط المبول فى عاط الحصول على الثانوية العامة فى الكلية التى سر
إلياا كالقيقوع و االتبال المألات اوالسنة الحالية ياقا فضل للطال .

فنى التحوينل

 -2استخراج حياي حالة من الكلية واعتقاته من اليامعة .

 -3التمأط إلنى الكلية القطلوب التحويننل إليانا منأل سمأيننم إيننصال مكننت التنسنيق وبطاقنة الترشنيا
باإلضافة إلى حياي الحالة إلى مكت التحويالت باليامعة القحولة إلياا .
 -4فى حالة موافمة الكلية التى ير

الطال التحويل إلياا فيتم سحويل القلف علنى ي سنتم متابعنة

األولاا باستقرال .
 -5ال ويوا سحويل الطالب إلى كلية الرى بعأ مرول شار من حأء العاط الألاسى .

 إلغــاء الترشيح :
فى حالة عنأط اسنتكقال إجنراءات المينأ كطالن مرشنا للكلينة النالل العتنري الممنينة التنى سحنأتها
اليامعة فقن حق الكلية مخاطبة مكت التنسيق إلغاء سرشيا الطال .

