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 كلية الحاسبات والمعلومات
  شئون الطالب

  (2018/2019)من عامشروط التحويل فى العام الجامعى 
 سبب التحويل تقليل االغتراب

 أوال :المحولين الى الفرقه الثانيه
 (بنها -المنصورة -المنيا ––جامعة الفيوممن كليات الحاسبات) تقبل الكليه المحولين -1

 امعة عين شمسلتماثل اللوائح بين الكليات الموضحه عليه وكلية الحاسبات والمعلومات ج
 ينبه على الراغبين فى التحويل الى الكليه من كليات الحاسبات المشار اليها بأنه يتم عمل   – 2    

 المقاصة الالزمه بعد وصول اوراق التحويل         
 2018/2019ان يكون الطالب ناجح ومنقول الى الفرقة الثانيه فى العام الجامعى  – 3   
                                     ومحل االقامه مضى عليه سنه على االقل طالب يتبع جامعة عين شمس جغرافياان يكون سكن ال – 4   
 فى الفرقه االولى ىلتقدير والمجموع الكللاميع طبقا يتم قبول الطالب المحولين بأعلى المج – 5   
 2018/2019ن بالفرقه الثانيه فى العام الجامعى من عدد الطالب المقيدي %10ال تتعدى نسبة قبول المحولين  – 6   
 اليجوز قبول طلبات التحويل بعد بدء الدراسه – 7   

      **************************** 
  2018/2019فى العام الجامعى  ثانيا : نقل القيد بالفرقه االولى 

من الطالالب الالراغبين  2018/2019لجامعى من المقيدين بالفرقه االولى للعام ا %5تقبل الكليه بنسبة التزيد عن  .1
فالالى النقالالل للكليالاله بشالالرط حصالالول الطالالالب علالالى الحالالد االدنالالى الالالحى قبلتالاله الكليالاله سالالنه حصالالوله علالالى الثانويالاله العامالاله 

 محل االقامه مضى عليه سنه على االقلكون يوان  ومحل اقامته يتبع جامعة عين شمس جغرافيا

 يكون اولويات القبول كاالتى: .2

عالالن  أو المعتالالحرين مالالن كليالالات الهندسالاله الم تلفالالهاالعلالالى بالنسالالبه المحالالولين  للفالالرقالطالالالب النالالاجحون والمنقولالالون  -
 د ول االمتحان

**************************** 
 قنية المعلومات الحيويه(الجديده )برنامج شعبة ت ثـالثا : شروط تحويل طالب البرامج

 ل المقررات(النجاح بتقدير مقبول على االقل) فى ك -1
 0ان يكون من أبناء المنطقه الجغرافيه التى ت دمها الكليه والجامعه -2

 من  ارج المنطقه بشرط عدم توافر هحا البرنامج فى الكليه المحول منها -3
 : رابعا
شعبة هندسة البرمجيات بشرط حصول الطالب على الحد بلتحويل للطالب المحولين من كليات الهندسه ل يسمح -

 قبلته الكليه سنة حصوله على الثانويه العامه االدنى الحى 
   محل االقامه مضى عليه سنه على االقلون يكوان ان يكون سكن الطالب يتبع جامعة عين شمس جغرافيا  -

 


