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 بســــم  اهلل الرحمـن الـرحيم  
 

جامعػة لمػناف دليػؿ الق ػنؿ  -تقدـ كمية ىندسة المطريػة   
 نلػة  الكميػة نالتلنيؿ نتنزيع الطػب  نالػ ي يلػمؿ  مػر تعريػؼ 

نأقسػػػػاميا المةتمنػػػػة ننظػػػػاـ الدراسػػػػة نقنا ػػػػد الق ػػػػنؿ نالتلػػػػنيب  
أل نائنػػػػا الطم ػػػػة  مػػػػر امقسػػػػاـ العمميػػػػة  الكميػػػػة نتنزيػػػػع الطػػػػب  

مػػػف  ونالطال ػػػا  ليكػػػنف مرجعػػػا متميػػػزا ىاديػػػا لمطالػػػ   مػػػا يلتنيػػػ
 .معمنما   ف الكمية

 نأةيػػرا أتقػػدـ  اللػػػكر نالتقػػدير لكػػػؿ مػػف سػػػاىـ  جيػػد  ػػػر     
ا ػػػداد ىػػػ ا الػػػدليؿ ناد ػػػنا اا سػػػ لانو نتعػػػالر أف ين قنػػػا جميعػػػا 

 .لةدمة نطننا العزيز ناا نلر التن يؽ
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 ق اإلعـــدادـفري
 

 ) ميد الكمية( أ.د. سمير ملمد الدمرداش
 نالملرؼ العاـ  مر التقرير

 أ.د. ةالد ملمند سامي
 )نكيؿ الكمية(

 الملرؼ  مر التقرير
 رئيس لجنة التقرير للريؼسمير  ألمد  ا .د.أ

  ضن لجنة التقرير راندا رضا كامؿ .د.أ 
  ضن لجنة التقرير سميماف ملمد النقر .د.ـ.أ

  ضن لجنة التقرير السيد  / سعاد   د الرلمف
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 فهرس المحتويات
 6   مقدمة
 8 قواعد قبول الطالب الجدد بالكمية اوال: 

 ثانيا: قيد  الطالب
        ػدء الدراسة  2-1
   لرنط القيد ) النس ة لمطب  الجدد(   2–2
      مرالؿ القيد  2-3
      اؼ القيدايق  2-4
      نقؿ القيد   5–2
       التجنيد  2-6

 ثالثا : الطالب الوافدون
              :النا ديف اللرنط الةاصة  الطم ة  3-1
    لرنط الق نؿ لمطب  النا ديف:   3-2
     مطمن   تقديميا األنراؽ  ال  3-3
            رسـ القيد نالمصرن ا  الدراسية    3-4
 ـن ػقرر  مف سداد رسػاإل ناءا  الم  3-5

          يةػدراسػا  الػرن ػيد نالمصػالق        
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 ا  ػـن نالمصرن ػكينية تسنية الرس  3-6
         الدراسية  ر لالة التلنيؿ أن نقؿ القيد      

 كينية استيناء طم ا  ن ب  النا ديف منح الط  3-7
    ناء مف المصرن ا  الدراسيةإلالتةنيض أن ا     

      رابعا: التحويـــالت
 يت ع الطب  القنا د امتية  ند الرغ ة  4-1

    ي التلنيؿ                                            
     تلنيب  التر تت ع قنا د المقاصةال 4-2

    قواعد التوزيع عمى البرامج األكاديميةخامسا: 
    التةصص نتنزيع طب  الكمية   5-1
      رامج السا ا  المعتمد    5-2
    الطب  الملنلنف مف كمية ىندسة لمناف   5-3
  الطب  الملنلنف مف كميا  اليندسة المناظره   5-4

    المالحق
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 في سطوركمية هندسة المطرية 
نضػػػم  الييػػػا  1975 ينليػػػن ػػػر اف أنلػػػئ  جامعػػػة لمػػػن 

التػػر أطمػػؽ  مييػػا أسػػـ كميػػة التكننلنجيػػا  كميػػة التكننلنجيػػا نالتر يػػة
 ،1976التكننلنجيػا  ػاـ   المطرية نتةرجػ  أنؿ د عػة مػف كميػة

ط قػػػ  البئلػػػة الداةميػػػة الجديػػػد  لمكميػػػة  عػػػد  1976 ػػػر صػػػيؼ 
المجمػػػػس األ مػػػػر لمجامعػػػػا  تلػػػػ  أسػػػػـ كميػػػػة  ا تمادىػػػػا مػػػػف

ما ػػػدا النرقػػػة  يػػػا  المطريػػػة  مػػػر جميػػػع النػػػرؽ الدراسػػػيةالتكننلنج
النيائيػػػة  ػػػر  لػػػؾ العػػػاـ نلػػػ    المػػػناد التر نيػػػة ند مػػػ  المػػػناد 

ندرسػػ   ييػػا منػػاىج تسػػاير أرقػػر المنػػاىج التػػر تػػدرس  اليندسػػية
ا نتةرج  أنؿ د عة مػف ىػ   كميا  اليندسة  الجامعا  المصرية

 ميػػػة اليندسػػػةنأصػػػ ح أسػػػـ الكميػػػة  ك 1979مػػػاين   ػػػي النظػػػاـ

نالتكننلنجيػػػػػا  نقػػػػػد تػػػػػـ ت ييػػػػػر اسػػػػػـ الكميػػػػػة الػػػػػر  كميػػػػػة اليندسػػػػػة 
 1995 اـ  " المطرية

مػػد  الدراسػػة  الكميػػة ةمػػس سػػننا  لتمػػنح درجػػة ال كػػالنرينس  ػػر 
اليندسػػػػػة  ػػػػػر ار عػػػػػة  ػػػػػرامج اساسػػػػػية نىػػػػػر اليندسػػػػػة الميكانيكيػػػػػة 

يػة  نىندسة السيارا  نالجرارا  ناليندسػة المعماريػة ناليندسػة المدن
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نتـ اضا ة  رنامجيف جديديف  السا ا  المعتمد ،  رنامج ىندسػة 
الطاقػػػة ن رنػػػامج اليندسػػػة امنلػػػائية  اللاسػػػ  املػػػر. نتقػػػع كميػػػة 
اليندسة  المطرية   منطقة  يف لمس تقاطع لار ر ا راىيـ   د 
الػػػػرازؽ مػػػػػع لػػػػػارع متلػػػػؼ المطريػػػػػة نتقػػػػػع الكميػػػػة  مػػػػػر مسػػػػػالة 

منيػػػا متػػػر مر ػػػع   47544  (  ػػػداف  مسػػػالة اجماليػػػة  11.31)
متر مر ع مب   نألنر متر مر ع طرقا  نال اقر م ػانر  1544
 . نلدائؽ
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 رؤية الكمية
تسعر الكمية أف تكنف مؤسسة تعميمية ن لثية متميز   ر 

 العمـن اليندسية نتط يقاتيا.
 

 رسالة الكمية
يندسة  المطرية ال تمتـز كميةلمناف رسالة جامعة   ي إطار
المتميز  نالقادر   مر تم ية التياجا  يندسية كنادر ال إ داد ال

التطنرا   إجراء ال لنث العممية لمناك ة  ينالرياد   سنؽ العمؿ
نتنمية  ةدمة المجتمعلالمعارؼ نتنطيف التقنية  العالمية ننقؿ

 ال يئة.
 

 شعار الكمية
 االبداع  -التميز  
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 قبول الطالب الجدد بالكمية قواعد  :  والأ
 أىػػـ لمقػػة  ػػيالكميػػة قنا ػػد الق ػػنؿ نالدراسػػة  ػػي تعت ػػر 

مػػف ةػػبؿ املتػػزاـ الملػػترؾ  الكميػػةالػػر ط التنظيمػػي  ػػيف الطالػػ  ن 
 مػر  .نالنا ػديف لممصػرييفاللرنط العامة لمق ػنؿ   ينيما  ي تنني 

نلنائح نتعميما  الجامعة  امة ة أف يتعيد الطال   املتزاـ  ةنظم
ع الطالػػػػػ  الرسػػػػػـن الدراسػػػػػية أف يػػػػػد . ن نأقسػػػػػاميا ةاصػػػػػة ةكميػػػػػالن 

لسػػػ   المقػػػرر  ن ػػػي النقػػػ  الملػػػدد نيعت ػػػر مػػػدينا   سػػػداد الرسػػػنـ
 . األنظمة نالمنائح المنظمة ل لؾ

الق نؿ  نظػاـ المناضػمة  ػيف الطػب  ن قػا لممجمػنع الكمػر  يتـ -
لػػدرجا  النجػػاح لطػػب  الثاننيػػة العامػػة أن مػػا يعادليػػا مػػع 

 قػػػػا لقنا ػػػػد مكتػػػػ  طتلقيػػػػؽ التنزيػػػػع الج را ػػػػر نامقميمػػػػر 
الطػب  مػف  تسػمح  ق ػنؿ نالتػيالتنسيؽ لمق نؿ  الجامعا  

  ط قا لآلتر :جمينرية مصر العر ية  أ ناء

    لياد  الثاننية العامة مر اللاصمنف الطب. 
    (جن يةأ/ )  ر ية معادلة ليادا  مر  اللاصمنفالطب 
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  ةمػػػس الثاننيػػػة الننيػػػة الصػػػنا ية  مػػػر  نفالطػػػب  اللاصػػػم
 نا  سن

   عد(  صنا ي إ داد  نييفف  مر ) د مـن الطب  اللاصمن  
 .المعادلة تل  الراؼ المجمس ام مر لمجامعا 

 

 الب: قيد  الطانيثا
 الدراسة  ءدـب  0-0

 ر تم سػمػف لػير  الثػاني األسػ نع  ي الجامعيي دأ العاـ 
مقسػمة  مػر  صػميف سػ ن ا ثبثػيف أ الدراسةمف كؿ  اـ نتستمر 

لمػػد  أسػػ ن يف ن قػػا لممن ػػد  كػػنف  طمػػة نصػػؼ العػػاـنتدراسػػييف 
 .المجمس ام مر لمجامعا ال ي يلدده 

 

  (النسبة لمطالب الجدد)بشروط القيد   0–0
يػػتـ قيػػد الطػػب   الكميػػة ط قػػا لتنزيػػع مكتػػ  التنسػػيؽ نم 
يعت ػػر القيػػد نيائيػػا إم  عػػد اسػػتيناء أنراؽ الطالػػ  نتنقيػػع الكلػػؼ 

نسػػػداد الرسػػػـن الدراسػػػية مػػػف التجنيػػػد  نتلديػػػد منقنػػػوالط ػػػي  ميػػػو 
المقػػػرر  نيعػػػد لكػػػؿ طالػػػ  مقيػػػد  الكميػػػة ممنػػػا يلتػػػني  مػػػر جميػػػع 

يسػػتةدمو   يالػػ كارنيػػو الكميػػةاألنراؽ الةاصػػة  ػػو نيمػػنح الطالػػ  
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لمطالػػ  اللػػؽ الطالػػ  لملصػػنؿ  مػػر كا ػػة الةػػدما  الطب يػػة. ن 
ء  مػر  ي استةراج كا ة اللػيادا  المث تػة للالػة قيػده  الكميػة  نػا

طم و مع تلديد الجية الطال ة نلمطالػ  اللػؽ  ػي اللصػنؿ  مػر 
ا تمػػػػاد اسػػػػتمارا  ال طاقػػػػا  اللةصػػػػية أن اسػػػػتمارا  الػػػػتراكا  
المناصب   كا و أننا يا نالتر م تعتمد إم أثناء العػاـ الجػامعي 

  قط . 
مف ةػبؿ قسػـ لػئنف الطػب   عمػؿ سػجؿ لكػؿ  الكميةتقنـ   -

الطػػب   امقسػػاـ العمميػػة المةتمنػػة  رقػػة  مػػر لػػد   جميػػع 
 : نىر كامتر لكؿ  رقة  كؿ ما يتعمؽ   يانا  الطال 

  القيػػػػػػػد )ريةيػػػػػػػا ا يػػػػػػػاف ألػػػػػػػناؿ الطالػػػػػػػ  الدراسػػػػػػػية نتن
  .(نتقديراتياناممتلانا  ننتائجيا 

   المنقعة  ميو التةدي ية ياف العقن ا.  
  التر يػػػػػػػػة  –تلديػػػػػػػػد منقػػػػػػػػؼ الطالػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف التجنيػػػػػػػػد 

 ت ارا  ام  –العسكرية 
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 مراحل القيد:  0-3

  ػػػػف طريػػػػؽ امنترنػػػػ  ان صػػػػنر  الترلػػػػيح   طاقػػػػةإلضػػػػار 
 .منيا

 تلديد المنقؼ التجنيدي لمطب  ال كنر  

  . سل  استمار  الكلؼ الط ي مف لئنف الطب 

  إجراء الكلؼ الط ي مف النلػد  العبجيػة  المػدف الجامعيػة
  جنار الكمية. 

  ف الطب  ناسػتبـ إ ف تقديـ نتيجة الكلؼ الط ي إلر لئن
 الد ع. 

  .د ع المصرن ا  الدراسية المقرر   ةزينة الكمية 

  . استةراج كارنيو الكمية مف لئنف الطب 

   نيػػتـ تسػػمـ ممػػؼ الطالػػ   عػػد التةكػػد مػػف نجػػند اسػػـ الطالػػ
نمراجعػػػػة مجمن ػػػػو  الكلػػػػؼ المرسػػػػؿ مػػػػف مكتػػػػ  التنسػػػػيؽ 

 ية:ط قا لملد امدنر لمكمية مع ار اؽ امنراؽ امت

  استمار  المؤىؿ اللاصؿ  ميػو ط قػا لممجمػنع الػنارد  كلػؼ
 مكت  التنسيؽ
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   لياد  الميبد 

   صنر لةصية 

   ال طاقة العسكرية لمطب  ال كنر 

   صنر  مف  طاقة الرقـ القنمي 
 

 اف القيد:ايق  0-4

يجػػنز لمجمػػس الكميػػة أف ينقػػؼ قيػػد الطالػػ  لمػػد  سػػنتيف  
ف ةػػبؿ سػػننا  الدراسػػة  ػػي الكميػػة دراسػػيتيف متتػػاليتيف أن متنػػرقتي

إ ا تقػػدـ  عػػ ر مق ػػنؿ يمنعػػو مػػف امنتظػػاـ  ػػي الدراسػػة ن ػػر لالػػة 
 الضرنر  يجنز لمجمس الجامعة زياد  مد  نقؼ القيػػد.

 مع مرا ا  امتي: 
  مػػر الطالػػػ  الراغػػػ   ػػػر ايقػػػاؼ قيػػػده مػػػف العػػػاـ الجػػػامعر 

ضػػػػرنر  التقػػػػدـ  ػػػػر من ػػػػد غايتػػػػو اللػػػػير األنؿ مػػػػف العػػػػاـ 
 جامعر .ال

  مر الطالػ  الراغػ   ػر التقػدـ  عػ ر مرضػر  ػف امتلػاف 
ألػػد النصػػميف الدراسػػييف ضػػرنر  التقػػدـ  طمػػ  ةػػبؿ لػػير 

 مف  داية النصؿ الدراسر .
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   جميػػػػع اإل ػػػػ ار المرضػػػػية ينظػػػػر  ييػػػػا  عػػػػد قيػػػػاـ الطالػػػػ
 عػػرض  ػػ ره  مػػر امدار  الط يػػة  الجامعػػة ن لػػؾ م تمػػاد 

 التعميـ نالطب  . الع ر ق ؿ  رضو  مر لجنة لئنف
 

 ل القيد نق  5–0
  يجنز نقؿ قيد الطال  مف كمية الر اةػري غيػر منػاظر   ػر

 ا  الجامعة ان  ػر جامعػة أةػري  قػرار مػف مجمػس الكميػة 
الملػػػػػنؿ الييػػػػػا ن لػػػػػؾ  لػػػػػرط أف يكػػػػػنف الطالػػػػػ   ػػػػػر سػػػػػنة 

 مػػػػر الثاننيػػػػة العامػػػػة مسػػػػتن يا اللػػػػرنط المؤىمػػػػة  ولصػػػػنل
المجمنع ال ي ق متو الكميػة  ػر  لمق نؿ  الكمية نلاصب  مر

 .تمؾ السنو
 يكنف التلنيؿ مركزيا  مر مستني كؿ جامعة.  
  معاىػػد  م يجػػنز تلنيػػؿ ننقػػؿ قيػػد الطػػب  مػػف كميػػا  ان

 .  الةاضعة لقاننف تنظيـ الجامعا غير تا عة لمجامعا
  ا ا كاف الطال  المرلح يرغ   ر نقؿ قيده الر كمية اةري

دنػػػػر لمػػػػدرجا   ػػػػر لػػػػياد   لػػػػرط لصػػػػنلو  مػػػػر اللػػػػد ام
الثاننيػػة العامػػة ان مػػا يعادليػػا  الكميػػة المعنيػػة المػػراد تلنيمػػو 
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الييػػػػػػا يػػػػػػتـ التلنيػػػػػػؿ  ػػػػػػف طريػػػػػػؽ مكتػػػػػػ  تنسػػػػػػيؽ الق ػػػػػػنؿ 
 .)تعديؿ الترليح( الجامعا  نالمعاىد العميا 

  مضػر  مػر لصػنليـ الطػب  المقيػديف  ةيػة  رقػة دراسػية ن
نيرغ ػػنف  ػػر  ؿاألقػػ  مػػر الثاننيػػة العامػػة  ػػاـ جػػامعر  مػػر

 نقؿ القيد لكميا  أةري يلترط اف يكنف: 
  لمق نؿ ناللػد امدنػر الػ ي  المؤىمةاللرنط مستن يا  الطال

العامػػػػة  ػػػػر الكميػػػػة تػػػػـ ق نلػػػػو سػػػػنة لصػػػػنلو  مػػػػر الثاننيػػػػة 
 .الراغ   ييا

  مرا ا  قنا د التنزيع الج را ر.     
 مرا ػػا  قنا ػػد ق ػػنؿ الملػػنليف  الكميػػة التػػر يرغػػ  التلنيػػؿ 

 .ن لؾ  منا قة مجمسي الكميتيفإلييا 
  مف  دد المقيديف  النرقة 14م تزيد نس ة الملنليف  ف %

كميػػة الملػػنؿ ال )إم إ ا أقػػر مجمػػسالمطمػػن  التلنيػػؿ الييػػا 
 ( إلييا نس ة ةبؼ  لؾ

 لملاصميف  مر المجمنع ام مر لمطب  امنلنية.  
 

 التجنيد  0-6
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 أف يلػػػػدد منقنػػػػة مػػػػف  الطالػػػػ  المقيػػػػد  الكميػػػػة  ػػػػر ترطيلػػػػ
 - ا نػػاء مؤقػػ  -أدي الةدمػػة  - نيػػائي التجنيػػد )معػػاؼ

مجنػػػػد ( نتقػػػػـن الكميػػػػة  تةجيػػػػؿ تجنيػػػػد الطالػػػػ  لتػػػػر السػػػػف 
  اـ. 28 القانننية

 الطالػػ  المقيػػد السػػف القػػانننر يعامػػؿ تجنيػػػديا   نػػد  مػػنغ- 
 . هنينقؼ قيده لليف أنتياء تجنيد

  لتةمػؼ  ميػو الطالػ   ػر دةػنؿ امتلػاف مػناد ا إ ا مػا رغػ
لتجنيػػد  مػػر دةػػنؿ ا اف يتقػػدـ  طمػػ  مر قػػا  ػػو منا قػػة ىيئػػة

ن لؾ لمطب  ال يف يدةمنف اممتلاف مف الةارج  اممتلاف
  قط.

   إ ا جنػػد الطالػػ  الػػتنظ  مكانػػو  ػػر الكميػػة لتػػر انتيػػاء  تػػر
 التجنيد ن مر الطال  إةطار الكمية  المنقؼ التجنيدي. 

 لطالػ  أن  صػمو أن تركػو التجنيد  نر تةػرج ا تةطر منطقة
 . الدراسة ألي س   ما

 

 : الطالب الوافدون ثالثا
 :الوافدين الشروط الخاصة بالطمبة  3-0
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 مػػع املتػػزاـ  اللػػرنط العامػػة لق ػػنؿ الطم ػػة يلػػترط  مػػر

 : الطال  النا د تنا ر مايمي
 أف يكػػنف لاصػػب  مػػر جػػناز سػػنر سػػاري المنعػػنؿ ةػػبؿ 

 . تر  دراستو  ي الجامعة
 تػػػػػػزاـ  كا ػػػػػػة األنظمػػػػػػة ناإلجػػػػػػراءا  المعمػػػػػػنؿ  يػػػػػػا  ػػػػػػيامل 

 لػػػػػػػةف النا ػػػػػػػديف مػػػػػػػف العػػػػػػػر   مصػػػػػػػر العر يػػػػػػػةجمينريػػػػػػػة 
 .ناألجان 

 الجيػة المةتصػة ) مثػؿ السػنار   ػي  أف يلضر المنا قة مف
 مصر(

 أف يكنف لدية إقامة رسمية  

   ميجػنز اف يزيػػد  ػدد المق ػػنليف أن الملػػنليف  ػر كػػؿ كميػػة
% مف  دد الطب  المق نليف 14مف الطم ة النا دنف  مر 

 مف أ ناء جمينرية مصر العر ية.  
 

  شروط القبول لمطالب الوافدين:  3-0
  اللصػػػػػنؿ  مػػػػػر لػػػػػياد  الثاننيػػػػػة العامػػػػػة المصػػػػػرية أن مػػػػػا

 يعادليا لع ة الرياضيا . 
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  المػػناد المؤىمػػة يػػتـ ق ػػنؿ الطػػب  ط قػػا لممػػناد المؤىمػػة لكػػؿ
 ج ارية. مجمن ة )لع ة(  امضا ة لممناد ام

  النجاح  ر المناد المؤىمة لمق نؿ  الكمية المراد املتلاؽ  يا 

   تسديد رسـ القيد نالمصرن ا  الدراسية 

  م يػػػػػػػتـ قيػػػػػػػد الطالػػػػػػػ  النا ػػػػػػػد إم  عػػػػػػػد تسػػػػػػػديد رسػػػػػػػـ القيػػػػػػػد
 نالمصرن ا  الدراسية

  يتلػػػػدد من ػػػػد سػػػػتة أسػػػػا يع مػػػػف تػػػػاري   ػػػػدء العػػػػاـ الدراسػػػػر
ديدىـ الرسػػػـن نانتظػػػاميـ إلتمػػػاـ قيػػػد الطػػػب  النا ػػػديف نتسػػػ

 . الدراسة 
  الطب  ال يف يتقػدمنف  عػد  لػؾ يػتـ ق ػنؿ أنراقيػـ  مػر أف

يؤجػػػػػػؿ قيػػػػػػدىـ إلػػػػػػر العػػػػػػاـ الدراسػػػػػػي التػػػػػػالي ط قػػػػػػا لمقػػػػػػرار 
مػػػف البئلػػػة  271المػػػاد   1994 تػػػاري   465الجميػػػنري 

 .التنني ية  مر أف يسدد الرسـن المقرره  ميو
  جا  المقػرر لمكميػة المػراد إستيناء اللد امدنػر لمجمػنع الػدر

 املتلاؽ  يا 
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 ينمػػػا مػػػف  45يسػػػقط لػػػؽ الطالػػػ   ػػػر الترلػػػيح  عػػػد مػػػرنر
 تاري  ظينر نتيجة ترليلو  ر لالة  دـ استينائو امنراؽ. 

  ( يج  استيناء نما ج نمستندا  الترليح لمطب  النا ػديف
ةطػػػػػا  السػػػػػنار   اللاصػػػػػؿ منيػػػػػا الطالػػػػػ   مػػػػػر اللػػػػػياد  

اسػػػتمارا   –ؽ طالػػػ  نا ػػػد  الدراسػػػة طمػػػ  اللػػػا –الثاننيػػػة 
 اإلقرار مف جيو تمنيؿ الدراسة (  –األمف 

  ػػدـ لضػػنر أي طالػػ  نا ػػد لمدراسػػة  الجامعػػا  المصػػرية 
إم  عػػد إةطػػار الجيػػا  المةتصػػة  المنا قػػة النيائيػػة  مػػر 

 ق نلو 

  م يجػػنز تلنيػػؿ الطػػب  النا ػػديف مػػف الجامعػػا  األجن يػػة
ي  نػد مػف  نػند الترلػيح ان تلػ  ا إلر الجامعا  المصرية

التعػػػػػديؿ ان ا ػػػػػاد  الترلػػػػػيح ... الػػػػػ  ام مػػػػػف ةػػػػػبؿ نزار  
التعمػػيـ العػػالي ليػػث يػػتـ  لػػؾ  عػػد اتةػػا  امجػػراءا  الننيػػة 

النا ػػػػػديف  مػػػػػف ق ػػػػػؿ امدار  العامػػػػػة لق ػػػػػنؿ  نمػػػػػنح الطػػػػػب 
  .نزير التعميـ العالي النزار  ن منا قة 
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 ن إلػػبؿ طالػػ  م يجػػنز ترلػػيح الطالػػ  ألكثػػر مػػف مقعػػد أ
ملػػػػؿ أةػػػػر أن تعػػػػديؿ الترلػػػػيح إم  ػػػػي لالػػػػة نجػػػػند مقعػػػػد 
لػػاغر أن إ تػػ ار صػػال و نم يتجػػانز  لػػؾ المن ػػد الملػػدد 

  .لمق نؿ

  م يجنز تلنيؿ الطب  المصرييف مف الجامعػا  امجن يػة
 ان العر ية ام  ف طريؽ مكت  تنسيؽ الق نؿ  الجامعا .

 بع رأي مكتػػػ  األمػػػف تتػػػنلر اإلدار  العامػػػة لمنا ػػػديف اسػػػتط
  النزار  ليؤمء الطب  نا بغ الجيا  المعنية   لؾ. 

 
 

 األوراق  المطموب  تقديمها    3-3
 ع ) المعادلػػػػػػة ( معتمػػػػػػد  نمصػػػػػػدقا  مييػػػػػػا مػػػػػػف .لػػػػػػياد  ث

السػػػػػنار   اللاصػػػػػؿ منيػػػػػا الطالػػػػػ   مػػػػػر اللػػػػػياد  الثاننيػػػػػة 
 ع  ر الدنلة المانلة لملياد  .ـ.ج

 نية العامة المصػرية تقػدـ اسػتمار  إ ا كاف لاصؿ  مر الثان
 النجاح     

 .لياد  الميبد األصمية أن مستةرج رسمي منيا 
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  صنر لةصية  6 دد 

  إسػػػػتيناء  يانػػػػا  األنراؽ داةػػػػؿ المظػػػػرنؼ الػػػػ ي  يلصػػػػؿ
 ميو مف السنار  التا ع ليا الطال   القػاىر  نمكتػ  اللػئنف 

 .العر ية 

 ( 555طم  املتلاؽ ) تنسيؽ 
 دئر  طاقة ترليح م  

  )  استمار  المعمنما  ) أر ع نس 

 
 

 

 رسم القيد والمصروفات الدراسية    3-4
 ثبثػة امؼ  لدراسية السػننية لمكميػةرسـ القيد نالمصرن ا  ا

جنيػو اسػترليني ر رسػـن  1544)رسػـ القيػد جنيو اسػترلينر 
 جنية استرليني( 1544المصرن ا  الدراسية 

 ف األنؿ  ػػر  دايػػة تػػؤدي المصػػرن ا  الدراسػػية  مػػر قسػػطي
 ػػي  العػػاـ الدراسػػي نالثػػاني مػػع  ػػدء النصػػؿ الدراسػػي الثػػاني

 . لالة الطب  مف الةارج  قط )النا ديف(
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  المصػػػرن ا  الدراسػػػية لمطالػػػ  المػػػرةص لػػػو اممتلػػػاف مػػػف
 ( جنيو استرلينر.1444الةارج )

 

ــــــــد   3-5 ــــــــن ســــــــداد رســــــــوم القي ــــــــررة م ــــــــاءات المق  اإلعف
 والمصروفات الدراسية

 نزير التعمػػػػػػيـ العػػػػػػالي مػػػػػػنح إ نػػػػػػاء مػػػػػػف الرسػػػػػػـن يجػػػػػػنز لػػػػػػ
 نالمصرن ا  الدراسية كميا أن يعضيا .  

  1991قػػػػػػرر  نزار  التعمػػػػػػيـ  العػػػػػػالي  ػػػػػػالقرار رقػػػػػػـ  لسػػػػػػنة  
 تلصػػيؿ نسػػ ة المصػػرن ا  المقػػرر   الجنيػػة المصػػري مػػف 
الطػػػػػػػػب  الػػػػػػػػػ يف تنط ػػػػػػػػػؽ  مػػػػػػػػييـ قنا ػػػػػػػػػد اإل نػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػف 

 المصرن ا  )  دم مف ام ناء الكامؿ ( 

  إ ناء ىؤمء الطب  مف رسـن القيد  العممة الصع ة. 
  مػػػػف المصػػػػرن ا  14يسػػػػدد ىػػػػؤمء الطػػػػب  مػػػػا يعػػػػادؿ %

 الدراسية  الجنيو المصري 

  يط ؽ التةنيض  مر الطب  المستجديف 

   يسػػػػػػتمر التةنػػػػػػيض لمطالػػػػػػ  النػػػػػػاجح أمػػػػػػا الراسػػػػػػ   يسػػػػػػدد
 المصرن ا    العممة الصع ة  ف  اـ الرسن  
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   مف أ ناء ن نا  المصريا  المتزنجا  مف معاممة الطب
أجانػػػػ  معاممػػػػة الطػػػػب  المصػػػػرييف  يمػػػػا يتعمػػػػؽ  الرسػػػػـن 

 الجامعية 

  أ ناء ن نا  المصريا  المطمقا  ناألرامؿ 

  أ نػػػاء ن نػػػا  المصػػػريا  الػػػ يف يث ػػػ   ال لػػػث اإلجتمػػػا ر
 جػػزىـ   ػػف سػػداد الرسػػنـ الجامعيػػة ) ال يػػر قػػادريف  مػػر 

 السداد (. 

 ملػؿ المػيبد داةػؿ  يميف إقامة دائمة  مصػرالطب  المق (
العر ية نلاصؿ  مر جميع مرالؿ  التعميـ  جمينرية مصر

  يا (

  أ ناء العامميف  اللكنمة المصرية الملاليف لممعاش 

  الطالػػ  النا ػػػد غيػػػر المقيػػػد  مػػػر منلػػػو نالػػػ ي يتمتػػػع  م ػػػدأ
التةنػػيض مػػف المصػػرن ا  الدراسػػية المقػػرر   مػػر الطػػب  

الملػػػدد  مػػػف ق ػػػؿ الػػػنزار   أف يقػػػـن  سػػػداد الرسػػػـن النا ػػػديف 
 (  271اإلضا ية النارد   الماد  )
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   ن ر لالة  دـ سداد الرسـن نالمصػرن ا  يػتـ منػع الطالػ
 مف دةنؿ اممتلاف نيعد الطال  منقن ا قيده لي ا العاـ  

 

 كيفيــــــــة تســــــــوية الرســــــــوم والمصــــــــروفات الدراســــــــية   3-6
 دفى حالة التحويل أو نقل القي

)قــرار المجمــس بالنســبة لممصــروفات الدراســية لالجانــب  - أ
 (00/7/0976األعمى لمجامعات في 

  أف يكنف القسط األنؿ مف لؽ الكمية الملنؿ منيا 
  أف يكنف القسط الثاني مف لؽ الكمية الملنؿ الييا 

 

 بالنسبة لرسم المختبرات  - ب

   يكنف مف لؽ الكمية التر قيد  يا الطال  أنؿ مر 
 

 كيفيــــــة اســــــتيفاء طمبــــــات و الطــــــالب الوافــــــدين  مــــــن    3-7
 عفاء من المصروفات الدراسيةإلأو ا التخفيض

  أو األرممةالمطمقة أو  م المصريةألأبناء ا - أ
 ـ المصػػػػػػرية المطمقػػػػػػة أن ألتلريػػػػػػر النمػػػػػػن ج الةػػػػػػاص  ػػػػػػا

 انظر المبلؽ()امرممة 
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  الرقـ القنمر ”صنر  مف  طاقة امـ” 
 3-ـ  ةنيػا مازالػ  ألف اصنر  مف نثيقة الطػبؽ ناقػرار مػ

 مطمقة
   صنر  مف لياد  ميبد الطال 
 ـ ألصنر  مف  قد زناج ا 

  منقػػػؼ الطالػػػ  مػػػف سػػػداد الرسػػػـن     يػػػاف لالػػػة دراسػػػية 
 .    نالمصرن ا  الدراسية ا ا كاف غير مستجد

 

  عمى السداد  ةغير القادر الم المصرية و ألا    -ب   
  ( انظر المبلؽ” ) 2” تلرير النمن ج رقـ 
 ـ ألصنر  مف  طاقة ا 
   صنر  مف لياد  ميبد الطال 
  ةطػػا  مػػف جيػػة  مػػؿ النالػػد أن صػػنر  مػػف  قػػد العمػػؿ

 . منضلا  و الدةؿ الليري منثؽ نمعتمد 
  جتما ر مف مكتػ  اللػئنف امجتما يػة التػا ع ليػا إ لث

 .سكف الطال  
  صنر  مف جناز سنر النالد 
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   داد الرسػػػـن  منقػػػؼ الطالػػػ  مػػػف سػػػ   يػػػاف لالػػػة دراسػػػية
 . نالمصرن ا  الدراسية ا ا كاف غير مستجد 

الطالب المقيمون اقامة دائمة بالبالد )مولودون بمصر    -ج  
 وحاصمون عمى جميع المراحل الدراسية بها(.

  (انظر المبلؽ)”  3” تلرير النمن ج رقـ 
   صنر  مف لياد  ميبد الطال 
 تػا ع ليػا  لث اجتما ر مف مكتػ  اللػئنف امجتما يػة ال

 سكف الطال  
  ةطػػا  مػػف جيػػة  مػػؿ النالػػد أن صػػنر  مػػف  قػػد العمػػؿ

 .ضلا  و الدةؿ الليري منثؽ نمعتمدمن 
  اللاصؿ  مييا الطالػ   صنر  مف الليادا  الدراسية  (

 الثاننية (   – دادية إلا – تدائية إلا
  صنر  مف جناز سنر النالد 
    رسػػػـن  منقػػػؼ الطالػػػ  مػػػف سػػػداد ال  يػػػاف لالػػػة دراسػػػية

 نالمصرن ا  الدراسية ا ا كاف غير مستجد 
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  سػػػػالنة الػػػػ كر صػػػػنر المسػػػػتندا  جميػػػػع  أف تكػػػػنفين  ػػػر
صػنؿ ألمعتمد  مف الكمية أن المعيػد  عػد امطػبع  مػر ا

 .نتنقيع المنظؼ المسئنؿ  مييا
 

 التحويـــالت: رابعا 
يػػتـ التلنيػػؿ ننقػػؿ قيػػد الطػػب   يمػػا  ػػيف الكميػػا  التا عػػة 
لمجامعػػا  الةاضػػعة لقػػاننف تنظػػيـ الجامعػػا  ن قػػا  لؤللكػػاـ التػػر 
مكانيػػػػػا  الكميػػػػػة نمنا قػػػػػة  يقرىػػػػػا المجمػػػػػس األ مػػػػػر لمجامعػػػػػا  ناف

نيػػػتـ نقػػػؿ القيػػػد  ػػػف طريػػػؽ المكتػػػ  المركػػػزي  مجمسػػػي الكميتػػػيف.
 يـ نالطب   جامعة لمناف.لمتلنيب   امدار  العامة للئنف التعم

 يتبع الطالب القواعد االتية عند الرغبة في التحويل: 4-0
  ف طريػؽ مكتػ   ـلمطب  المستجديف يتتعديؿ الترليح 

 .التنسيؽ الرئيسر  القاىر  م الر 
  نقػػػػػؿ قيػػػػػد أي طالػػػػػ   ػػػػػيف الكميػػػػػا  ال يػػػػػر متنػػػػػاظر  مػػػػػف

 ػناـ السػا قة  ػف ألاللاصميف  مر ليادا  معادلة مف ا
يؽ مكت  التلنيب  المركزي  الجامعة  عد اسػتطبع طر 

 رأي مكت  التنسيؽ نمعر ة اللد األدنر لمق نؿ.
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   أف يكػػػػػػػػنف تلنيػػػػػػػػؿ الطالػػػػػػػػ   ػػػػػػػػيف الكميػػػػػػػػا  المتنػػػػػػػػاظر
  الجامعا  مركزيا  مر مستني كؿ جامعة.

  م يلػػػػؽ لمطالػػػػ  الػػػػ ي لػػػػو  رصػػػػة مػػػػف الةػػػػارج التلنيػػػػؿ
 نيائيا.

  ؿ أن منقنؿ الر  رقة أف يكنف الطال  ناجلا  تقدير مق ن
اإل ا ا كانػػػػ  قنا ػػػػد )   يػػػػامنا مػػػػر  ػػػػر الكميػػػػة الملػػػػنؿ 

غيػػػػر  لػػػػؾ  الكميػػػػة الملػػػػنؿ إلييػػػػا  مػػػػر  التلنيػػػػؿ تػػػػنص
 .(الطال 

  م يزيػػػػػد نسػػػػػ ة الملػػػػػنليف مػػػػػف أ ػػػػػداد الطػػػػػب  المقيػػػػػديف
ن قػػا  إلييػػا  ػػف النسػػ ة الملػػدد  النرقػػة المطمػػن  التلنيػػؿ 

 ية.معمف  نيا  كؿ كمالعامة المقنا د ل

  أنلنيػػػة التلنيػػػؿ مػػػف  ػػػيف المتقػػػدميف لمطػػػب  اللاصػػػميف
  مر أ مر مجمنع.

   م يجػػػػػنز ق ػػػػػنؿ طم ػػػػػا  تلنيػػػػػؿ الطػػػػػب   ػػػػػيف الكميػػػػػا
 المتناظر   عد مضي لير مف  دء الدراسة.

 

  تتبع قواعد المقاصة. التى لتحويالتا 4-0



 
 
 

     بالمطرية كمية الهندسة                                                     

 قواعد القبول والتحويل وتوزيع الطالبدليل    
 

 34 

أف يكػػػػػنف الطالػػػػػ  مسػػػػػتن يا للػػػػػرنط التنزيػػػػػع الج را ػػػػػر  -
 المقرر   ر ى ا اللةف.

لنيػػػػؿ ننقػػػػؿ قيػػػػد الطػػػػب  اللاصػػػػميف  مػػػػر ) الثاننيػػػػة ت -
العامػة مػػف ةػػارج النطػػاؽ الج را ػػي لمجامعػػة( إلػػر كميػػا  

 الجامعة ن لؾ  ر اللام  امتية:

  الطال ػػػػػػا  البتػػػػػػر تػػػػػػزنجف  عػػػػػػد تقػػػػػػدميف إلمتلػػػػػػاف
الثاننيػػػػػػة العامػػػػػػة  مػػػػػػر أف يتقػػػػػػدمف  قسػػػػػػيمة الػػػػػػزناج 

 ن طاقة الزنج نايصاؿ الننر .
 نقػػؿ نالػػدىـ  عػػد تقػػدميـ إلمتلػػاف  الطػػب  الػػ يف يػػتـ

الثاننيػػػة العامػػػة  مػػػر أف يقػػػدمنا صػػػنر  معتمػػػد  مػػػف 
 .الكير اءقرار نقؿ النالد ن قد ايجار نايصاؿ 

طم ػػا   الكميػػةإلػػر  يقػػدـ الطالػػ  الػػ ي يرغػػ   ػػي التلنيػػؿ مػػر أف 
 :الطب  مر قا  و ما يميالتعميـ ن لئنف أ.د/ نكيؿ الكمية لإلر 

  ناد العمميػة التػي درسػيا  ػي لممػ أصؿ كلػؼ الػدرجا
 .الجامعة أن الكمية المنتقؿ منيا
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  الدراسػػػية التػػػي درسػػػيا  المقػػػررا  تنصػػػيؼ لمنػػػردا
 .ن دد السا ا  الةاصة  يا

 العامػة أن مػا  لػياد  الثاننيػة صنر  ط ؽ األصؿ مػف
 .يعادليا

 العممية المةتصة  ي الكميػة  عػد إجػراء تصدر المجنة 
الػ ي  المستني الدراسػي  ممية المقاصة قرارىا  تلديد

لممػػػػػناد  يجػػػػػ   مػػػػػر الطالػػػػػ  المنتقػػػػػؿ املتلػػػػػاؽ  ػػػػػو
الملمػػؿ  يػػػا نالمػػػناد المعنػػػي مػػف دراسػػػتيا  ػػػي النرقػػػة 

 .المنقنؿ الييا

  المنتقػػؿ إلييػػا مػػف  يلػػؽ لمجامعػػة إل ػػاء ق ػػنؿ الطالػػ
 :جامعة أةري إ ا ت يف ما يمي

قػي ةبااألةػري  سػ    إ ا كاف منصنم  مف الجامعػة –أ 
 ي.اديمأن أك

 إ ا ث ػػػػػػ  إف نثائقػػػػػػػو الصػػػػػػػادر  مػػػػػػف الجامعػػػػػػػة - 

 .غير صليلة األةري
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   البرامج األكاديميةقواعد التوزيع عمى : خامسا
 توزيع طالب الكمية التخصص و   5-0

يػػػػػػتـ التةصػػػػػػص ا ت ػػػػػػارا مػػػػػػف النرقػػػػػػة امنلػػػػػػر لمطػػػػػػب    
 الناجلنف  ي النرقة ام دادية  ر ألد امقساـ اآلتية:  

 ني الميكانيكية  قسـ ىندسة الق -1
 قسـ ىندسة السيارا  نالجرارا   -2

 قسـ اليندسة المعمارية  -3

 قسـ اليندسة المدنية  -4

 ويحــــدد نســــبة التوزيــــع عمــــى األقســــام العمميــــة كــــل عــــام 
 متالى:لطبقا"     

  األقساـ الةاصة   يقنـ الطال   ممئ استمار  الرغ ا
 تػػر  امتلانػػا  النصػػؿ الدراسػػي  العمميػػة ن لػػؾ ةػػبؿ

  ثاني نلمد  اس ن يف.ال
 عػػد ا تمػػاد عا ية لكػػؿ قسػػـ ييػػتـ تلديػػد الطاقػػة اإلسػػت 

 .مجمس الكمية
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   ط قػػػػا ن ا  الرغ ػػػػترتيػػػػ  يػػػػتـ تنزيػػػػع الطػػػػب  لسػػػػ
الكمػػػػي لمطالػػػػ   ػػػػي النرقػػػػة ام داديػػػػة  ػػػػي ممجمػػػػنع ل

 الطاقة اإلستعا ية لمقسـ العممر.لدند 
 

 برامج الساعات المعتمدة   5-0
 الساعات المعتمدة: يطبقان نظام برنامجان بالكمية يوجد 

 ىندسة الطاقة  رنامج  - أ
 اليندسة اإلنلائية  رنامج  -  

 مر  ي  رامج السا ا  المعتمد  الدراسة  الكمية  عتمدتن 
  صنؿ ثبثة إلر األكاديمية السنةنقسـ ت ليث رالنظاـ النصم

 :التالي النلن  مر دراسية

  نعأس  15 نلمد  س تم ر  ر لير ي دأ :األنؿ النصؿ

 أس نع 15 نلمد    راير  ر لير ي دأ :الثاني النصؿ
 أسا يع مكثنة -67نلمد   ينلين  ر لير ي دأ :الصيني النصؿ

  صؿ أي  دء ق ؿ أس ن يف ةبؿ مرلمة ألي القيد يتـ

 .المقرر  نسداد الرسـن القيد لرنط استيناء  عد دراسر
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مقيدا أف يكنف يلترط  يمف يتقدـ لؤللتلاؽ  ي ه ال رامج ن   
 : كطال   الكمية أنم ط قا للرنط القيد  يا

   العامة لع ة  مر لياد  إتماـ الثاننية  أف يكنف لاصب
 مكت  طريؽ تنزيعيـ  ف تـ ممف يعادليا، ما رياضيا  أن

 التنسيؽ  مر الكمية أن الكميا  اللكنمية المناظر .

  يتنلر مجمس الكمية تلديد لرنط الق نؿ أن التلنيؿ ل رامج
تعميـ الةاص مف كميا  أةري ط قا لمضنا ط التر ال

 يضعيا المجمس األ مر لمجامعا .  

  الطب  الملنلنف مف نظاـ النصنؿ الدراسية مف الكمية أن
الكيا  المناظر  نال يف يرغ نف  ر اإللتلاؽ  الدراسة  ر 

يج  أف يكنننا مف الطب   التعميـ الةاص رامج 
ر أف يتـ  مؿ مقاصة المنقنليف إلر النرؽ األ مر  م

 لممقررا  الر س ؽ إنيائيا  نجاح. 

  مر الطب  ال يف س ؽ أف أمضنا سنة  ر ألد ال رامج 
جامعة لمناف  -المماثمة ةارج كمية اليندسة  المطرية 

نيرغ نف  ر اإللتلاؽ  ةلد ال رامج أف يقدمنا  ياف لالة 
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مف الكمية التر كاننا مقيديف  يا ينضح الدرجا  التر 
منا  مييا ناف ا كاننا قد لصمنا  مر سا ا  معتمد  أـ لص

 المعتمد  السا ا  ثمثر مف أكثر إنياء    دـ م،  لرط

 .الكميتيف مجمسي ن عد منا قة التةرج، لمتطم ا 

 البئلة، ى ه ملؿ ال رامج مف التلنيؿ طم  لمطال ، يجنز 

 ننس تطرليا الدراسية التي النصنؿ  نظاـ ال رامج إلر

 نمقررا  درسيا التي المقررا   يف مقاصو  مؿ  عد الكمية،

الثالثة  لمنرقة األكثر  مر ينقؿ  ليث الملنؿ إلييا، البئلة
 منا قة ن لؾ  عد األقؿ،  مر كامميف دراسييف  اميف نيدرس

 .الكمية مجمس

  يجنز لمطب  ال يف س ؽ ليـ أف تركنا الدراسة  ر ألد
نس ؽ أف لصمنا  ى ه ال رامج لمد   صؿ دراسر أن أكثر

(  ر النتر  التر قضنىا إ اد  القيد D مر تقديرا  )
  الرنامج،  لرط نجند أماكف لاغر .
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 من كمية هندسة حموان   ونالمحولالطالب   5-3
 لمناف الر كميػة  يتـ تلعي  مف يرغ  مف كمية اليندسة

اليندسػػػة  المطريػػػة مػػػف الطػػػب  النػػػاجليف مػػػف النرقػػػة ام داديػػػة 
  الكميػػػة نكػػػ لؾ المنقػػػنليف الػػػر النرقػػػة امنلػػػر  مػػػناد أسػػػن   طػػػب

مــادة تكنولوجيــا لػػيس مػػف ضػػمنيا  (   مػػاد  أن مػػادتيف ) تةمػػؼ
ليػػػػث انيػػػػا تعػػػػادؿ مػػػػادتيف  البئلػػػػة الةاصػػػػة  ومــــدخل هندســــة

 مػػر ال ػػرامج قنا ػػد تنزيػػع الطػػب  ن ط ن مػػع تلقيػػؽ لػػر  ، الكميػػة
نيكنف  ر مجمن ا الكمية نأف يتـ المناضمة  ينيـ لب ماألكاديمية 

تػػػنزيعيـ  مػػػر امقسػػػاـ العمميػػػة  ػػػننس نسػػػ ة تنزيػػػع طػػػب  الكميػػػة 
 .(تنسيؽ داةمر)
 

  همن كميات الهندسة المناظر لون الطالب المحو   5-4
  مػػف النرقػػة امدنػػر الػػر يػػتـ ق ػػنؿ تلنيػػؿ الطػػب  النػػاجليف

تقػػػػدير مق ػػػػنؿ  مػػػػر النػػػػرؽ األ مػػػػر  لػػػػرط اللصػػػػنؿ  مػػػػر 
المقيػػػػػديف  ػػػػػػو  ػػػػػر كميػػػػػػاتيـ  امقػػػػػؿ ن ػػػػػننس القسػػػػػػـ العممػػػػػر

مع  مؿ مقاصة  ػيف المػناد السػا ؽ لمطالػ  الملنليف منيا 
دراستيا  ر كميتو ن يف المناد التر تدرس  ػر كميػة اليندسػة 
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 المطريػػػػة  لػػػػرط ام يزيػػػػد  ػػػػدد المقػػػػررا  الػػػػر يكمػػػػؼ  يػػػػا 
 مػػػػر مقػػػػرريف مػػػػف مػػػػناد النرقػػػػة  ةالطالػػػػ  نتيجػػػػة المقاصػػػػ

 .سناء مناد تلمؿ ان تةمؼ امدنر مف النرقة الملنؿ الييا
 النرقة النيائيةم يتـ ق نؿ تلنيؿ طب  . 
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 المالحـــــق
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 طمب الحصول عمي شهادة قيد

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

   مقدمو لسيادتكـ الطال /

 ------------------------------- /  النرقة
 ------------------------------- ـ/ػػقس

- /رلمنا قة  مي استةراج لياد  قيد لتنجيييا إلا رجاء التكـر  
------------------------------------ 

 

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 اسـ الطال 
---------------------- 

 النرقة
---------------------- 

 القسـ
---------------------- 
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 قيد ايقافطمب 

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

 -----------------------  مقدمو لسيادتكـ الطال /

 ------------------------------- /  النرقة
 ------------------------------- ـ/ػػقس

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر ق نؿ إيقاؼ قيدي  ف 
 ...................  س   ن لؾ 24  /   24    العاـ الجامعي

 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 

 مقدمة لسيادتكـ الطال  
 رأي لئنف الطب 

 
 

................................ 
 تنصية لجنة لئنف التعميـ نالطب 

 
 قرار مجمس الكمية

 .مف كؿ  اـ 31/12  التي تقدـ  عد لف تق ؿ الطم ا:  مملنظة
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 لتنسيق األلتحاق باألقسام العممية استمارة رغبات
 بالفرقة األولى بكمية الهندسة بالمطرية

     020/     020لمعام الجامعى   
 

  اسم الطالب :

  رقـ جمنسو  النرقة ام دادية

  مجمنع درجاتو  ر النرقة ام دادية

 رغبات الطالب :

 الرغبة الرابعة الرغبة الثالثة الرغبة الثانية الرغبة األولى

 د ع س ق د ع س ق د ع س ق د ع س ق

                

 .........تنقيع الطال  : .............
 ن:أحيث 
 الكود القسم العممى الكود م العممىالقس

ىندسة القني 
 الميكانيكية

 ع اليندسة المعمارية ؽ

ىندسة السيارا  
 نالجرارا 

 د اليندسة المدنية س
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 يرجر  ند تدنيف الرغ ا  مرا ا  اآلتر :

 مػػر كػػؿ طالػػ  أف يلػػدد الرغ ػػا  األر ػػع  ػػر األسػػتمار   .1
 ناإل سنؼ تستكمؿ الرغ ا   معر ة الكمية.

تلديػػد قسػػـ نالػػد  قػػط  ػػر كػػؿ رغ ػػة ن ػػر لالػػة  ػػدـ  يػػتـ .2
األلتزاـ ستقنـ الكمية  تسكيف الطال   ر األماكف المتالػة 

  األقساـ  معر تيا.

إ ا لػػػـ تسػػػمـ األسػػػتمارا  ) لمكتػػػ  لػػػئنف الطػػػب  (  ػػػر  .3
المن ػػد الملػػدد  مػػف يػػتـ تم يػػة رغ ػػة الطالػػ   ػػر األةتيػػار 

ن ػػػد، نسػػػيتـ نلػػػف يمتنػػػ  الػػػر اسػػػتمار  تقػػػدـ  عػػػد ىػػػ ا الم
 تنزيع الطال  لس  المتاح مف استيعا  األقساـ .

 

 ممحوظة هامة :  
 تم ػػػػػر رغ ػػػػػا  الطالػػػػػ  ط قػػػػػا لقنا ػػػػػد التنسػػػػػيؽ نلمطاقػػػػػة -1

الكمػػر  ػػر النرقػػة  وألسػػتيعا ية لكػػؿ قسػػـ نن قػػا لمجمن ػػا
 .اإل دادية نلس  ترتي  رغ اتو  ر األستمار 



 
 
 

     بالمطرية كمية الهندسة                                                     

 قواعد القبول والتحويل وتوزيع الطالبدليل    
 

 43 

أي طالػػػػػ  مػػػػػف كميػػػػػة اليندسػػػػػة  المطريػػػػػة نيرغػػػػػ   ػػػػػر  -2
 لتلػػػاؽ  قسػػػـ يت ػػػع كميػػػة اليندسػػػة  لمػػػناف  ميػػػو  مػػػؿاأل

 .لمت عة لمتلنيؿ مف كمية الر أةريإجراءا  التلنيؿ ا

ينصػػح الطػػب  الػػراغ يف  ػػر التلنيػػؿ  ممػػرء األسػػتمار   -3
 .كد مف منا قة الكميةالملنليف ليا ر لالو  دـ التة

نع الػػػر قسػػػـ  لؤلستنسػػػار أن طمػػػ  المسػػػا د  يرجػػػر الرجػػػ -4
 .يةلئنف الطب   الكم

يتـ تسميـ ى ه األستمار   قسـ لئنف الطب   الكميػة  ػر  -5
../....../    .... المنا ػػؽ من ػد غايتػػو يػنـ...............

241   

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق،،،،
 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
                

 أ.د/
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 طمب تعديل رغبات طالب

 التاري     /    / 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب تاذ الدكتور/السيد األس

 تلية طي ة ن عد،

مف رغ تي أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر ق نؿ تعديؿ 
النرقة األنلر قسـ )................( إلر النرقة األنلر قسـ 

 دي  مما  اف تقديري  النرقة ام دا)..................( 
 ...............( درجة. .) يع درجاتمجمن ن ) .............( 

 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 
 

 مقدمة لسيادتكـ الطال  
 رأي لئنف الطب 

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

 تنصية لجنة لئنف التعميـ نالطب 
 

 قرار مجمس الكمية



 
 
 

     بالمطرية كمية الهندسة                                                     

 قواعد القبول والتحويل وتوزيع الطالبدليل    
 

 45 

 طمب بيانات درجات وتقديرات طالب مفصول
 /    / التاري     

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر إ طائي  ياف 
درجا  نتقديرا  ) لياد  (  صؿ ليث أنني منصنؿ مف الكمية 

 24/    24 ي العاـ الجامعي    
 تراماإلحالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 اسـ الطال 
-------------------- 

 النرقة
-------------------- 

 القسـ
-------------------- 

 مملنظة
 تسميـ ال ياف  ي ةبؿ ثبثة أياـ مف تقديمو
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 طمب بيان تحويل
 التاري     /    / 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تلية طي ة ن عد،

 ياف  ) جن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر إ طائيأر    
 ...... ..... د  النرقةليث أنني مقي (تلنيؿ

إلر  لتقديمو ن لؾ ...................... قسـ
/.................................... 

 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 

 اسـ الطال 
-------------------- 

 ةالنرق
-------------------- 

 القسـ
-------------------- 
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 طمب شهادة قيد بالمغة االنجميزية

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

 أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر إ طائي ) لياد  قيد (
 ...... د  النرقة.........أنني مقي الم ة امنجميزية ليث 

لتقديمو إلر  ن لؾ ...قسـ .................................
/.......................................................... 

 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 
 

 اسـ الطال 
-------------------- 

 النرقة
-------------------- 

 القسـ
-------------------- 
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 طمب شهادة قيد بالمغة العربية

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر إ طائي ) لياد  قيد ( 
...... ......... الم ة العر ية ليث أنني مقيد  النرقة ........

لتقديمو إلر  ن لؾ قسـ ............................
/....................................................... 

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 
 

 اسـ الطال 
--------------------- 

 النرقة
--------------------- 

 القسـ
--------------------- 
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 نموذج عذر عن دخول مادة
 التاري     /    / 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

دةنؿ  ف أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر ق نؿ ا ت اري 
ي   24/    /  ....... المنا ؽ .........الينـ ...  اممتلاف

 قسـ ................... النرقة ....................... ماد 
 ن لؾ لظرنؼ ..........................................

............................................................. 
 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 

 اسـ الطال 
----------------- 

 النرقة
--------------------- 

 القسـ
--------------------- 
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 نموذج عذر مرضى 

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تلية طي ة ن عد،

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر ق نؿ )   ر مرضر ( 
النصؿ الدراسي    ف ) 241/   241   ف العاـ الجامعي

 النصؿ الدراسي الثاني (. / األنؿ
 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 

 

 مقدمة لسيادتكـ الطال  
 رأي لئنف الطب 

 
------------------

 النرقة
------------------

 القسـ
----------------- 

تنصية لجنة لئنف التعميـ 
 نالطب 

 
 قرار مجمس الكمية
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 ة لمطالبطمب اعتماد أجازة مرضي

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تلية طي ة ن عد،

جػاز  المرضػية أرجن مف سيادتكـ التكػـر  المنا قػة  مػر ا تمػاد األ
 ...............................الممننلة لي  معر ة 

 24/         إلر     / 24  مف     /     /    ن لؾ  ر المد
 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 

 اسـ الطال 
----------------------- 

 النرقة
----------------------- 

 القسـ
----------------------- 
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 ممف الطالب بطمب سح

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ة طيبة وبعد،تحي

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر ) سل  ممني ( مف 
 مف الكمية  صؿ نيائي. الكمية ليث أنني ) منصنؿ ( 

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 
 

 اسـ الطال 
--------------------- 

 النرقة
--------------------- 

 القسـ
--------------------- 
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 ب تغيير محل إقامة الطالبطم

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 تحية طيبة وبعد،

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر ت يير ملؿ إقامتي 
 ....................................:مف المدنف  ممني  الكمية 

 .........................................................الر:.
 ،،،اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 
 اسـ الطال 

--------------------- 
 النرقة

--------------------- 
 القسـ

--------------------- 
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 -المر قا  الدالة  مر الت يير ىي :
1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ..................................................... 
 



 
 
 

     بالمطرية كمية الهندسة                                                     

 قواعد القبول والتحويل وتوزيع الطالبدليل    
 

 55 

 طمب تعديل اسم الطالب

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

النارد كـ التكـر  المنا قة  مر تعديؿ اسمي أرجن مف سيادت
  -: كلنؼ الكمية مف
 الجد او المقب اسم االب اسم الطالب

   
  -إلر :

 الجد او المقب اسم االب اسم الطالب
   

 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 
 اسـ الطال 

------------------------ 
 النرقة

------------------------ 
 القسـ

------------------------ 
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 -المر قا  الدالة  مر الت يير ىي:
1. ...................................................... 

2. ...................................................... 

3. ..................................................... 
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 لفرقة دراسيةطمب المحتوى العممي 

 التاري     /    / 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر إ طائي ) الملتني 
 رقة / قسـ  ن لؾ ط قا لبئلة  اـ ............. العممي ( 

 ........................................... لتقديميا إلر ن لؾ
 اإللتراـالتقدير ن نتنضمنا سيادتكـ  ق نؿ نا ر 
 اسـ الطال 

-------------------- 
 النرقة

-------------------- 
 القسـ

-------------------- 
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 نموذج إلغاء تحويل طالب

 التاري     /    / 
 بوكيل الكمية لشئون التعميم والطال السيد األستاذ الدكتور/

 ،،تحية طيبة وبعد،

أرجن مف سيادتكـ التكـر  المنا قة  مر إل اء تلنيمي مف كمية 
........ إلر كمية ......اليندسة جامعة .....................
 . .........اليندسة جامعة ......................
 اإلحترامالتقدير و وتفضموا سيادتكم بقبول وافر 

 
 اسـ الطال 

------------------ 
 النرقة

------------------ 
 القسـ

------------------ 
 


