سياسات الكلية في قبول وتحويل وتوزيع الطالب
أ .قواعد قبول الطالب بالفرقة األعدادى
فى نهاية كل عام دراسى يحدد مجلس كلية الهندسة بحلوان األعداد المطلوبة لأللتحاق بالفرقة األعدادى للعام الدراسى الجديد .يتقدم الطالب
الناجحين فى الثانوية العامة (شعبة رياضيات) لمكتب التنسيق (بالنظام األليكترونى) لكتابة الرغبات وفقا للقواعد المنظمة لذلك .يتم توزيع
الطالب على كليات الهندسة طبقا لمجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة وطبقا للتوزيع الجغرافى أو المربع السكنى .وقواعد التوزيع تكون
معلنة فى الجرائد القومية وعلى موقع شبكة المعلومات الخاص بمكتب التنسيق .فى حالة عدم استيفاء شرط محل السكن للطالب يتم التوزيع
بناءا على مجموع الطالب فقط .بعد انتهاء فترة التنسيق تعلن نتيجة توزيع الطالب على شبكة
المعلومات الدولية ويعلن الطالب بالبريد .كما تضاف إلى ذلك أعداد من الحاصلين على شهادات مختلفة تعادل الثانوية العامة ويتقدم الطالب
المرشحين للكلية إلستيفاء المستندات المطلوبة بعد إجراء الكشف الطبى المطلوب .األوراق المطلوبة للقيد بالكلية تشمل اآلتى:
أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.-أصل شهادة الميالد.

-عدد  8صور شخصية.

-استمارة  2جند للطالب الذكور.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

ب .قواعد توزيع الطالب الناجحين في الفرقة األعدادي على أقسام الكلية
بالنسبة للطالب المنقولين إلى الفرقة األولى تحدد نسب توزيع الطالب على األقسام العلمية طبقا ألعداد أعضاء هيئة التدريس وامكانيات األقسام وتعتمد من مجلس
الكلية .و يتم تشكيل لجنة من اعضاء هيئة التدريس لتوزيع الطالب على األقسام العلمية باستخدام برنامج حاسب وإعالن نتيجة التوزيع فى بداية العام الدراسي فى
لوحة اإلعالنات ويتم توزيعهم طبقا:
 لرغباتهم المدونة فى استمارة الرغبات (يتم اعدادها أثناء األمتحانات)
 المجموع الحاصل عليه الطالب (المجموع األعتبارى الكلى لدرجات الفرقة األعدادى).
يتم توزيع الطالب على البرامج العلمية المختلفة (المنقولون للفرقة األولى بقسمى هندسة القوى واآلالت الكهربية والهندسة الحيوية الطبية والمنقولون الى الفرقة
الثانية بقسم الهندسة الميكانيكة والمنقولون الى الفرقة الثالثة بقسم هندسة األتصاالت) بناءا على نسب وقواعد تحددها األقسام العلمية طبقا لألمكانيات المتاحة
معتمدة من مجلس الكلية ومعلنة .ويكون التوزيع طبقا لرغبات الطالب والمجموع األعتبارى الذى يحصل علية فى الفرقة السابقة لبداية البرنامج والنجاح فى بعض
مقررات التخصص (قسم اتصاالت) .وتعلن نتيجة توزيع الطالب على البرامج باألقسام العلمية.

ج .قواعد تحويل الطالب بين الكليات:
بالنسبة لقواعد تحويل الطالب الحاصلين على الثانوية العامة (أو مايعادلها) في نفس العام والمرشحين للكليات عن طريق مكتب التنسيق ،فيتم تحويلهم من وإلى
الكلية عن طريق مكتب تحويل مركزى بالجامعة تبعا ً لشروط عامة للتحويل يضعها المجلس األعلى للجامعات ويقوم بنشرها بالصحف القومية وتلتزم بها جميع
الكليات .بالنسبة لطالب الثانوية العامة فى عام دراسى سابق ( المقيدين بكليات غير مناظرة بذات الجامعة أو جامعة أخرى) يتم قبول تحويلهم بعد موافقة مكتب
التنسيق.
يجوز تحويل الطالب المنقولون الى الفرقة األولى بكليات الهندسة التابعة للجامعات المصرية الى الكلية وتعلن هذه القواعد بالصحف القومية على ان:
 يكون سكن الطالب فى النطاق الجغرافى للكلية
 يكون الطالب ناجح فى جميع مقررات الفرقة األعدادى وبتقدير عام مقبول على األقل.
يستثنى من هذا الشرط الطالب المقيدون بكليتى الهندسة  -جامعة حلوان ،حيث يمكن قبول تحويل الطالب المنقـول بمقرر أو أكثر.
الطالب المنقولون الى فرق أعلى بكليات الهندسة فيجوز لهم التحويل ويتم عمل مقاصة بين المقررات التى درسها الطالب والمقررات الخاصة بالقسم المطلوب
التحويل اليه .ويقبل تحويل الطالب بالمقررات الزائدة بما ال يتجاوز عن مقررين دراسيين .وال ينقل الى الفرقة األعلى اال بعد نجاحه فى تلك المقررات وذلك طبقا
لقرار مجلس شئون التعليم والطالب بالجامعه رقم  391بتاريخ  .3991 -33-4يفوض عميد الكلية فى اعتماد نتيجة التنسيق للتحويل.

د .قواعد تحويل الطالب بين أقسام الكلية
بالنسبة للتحويل بين األقسام بالكلية ،فيسمح بها فى حدود الشروط التى تضعها الكلية وأهمها المجموع (الحد األدنى لمجموع الدرجات) ويتم وضع اعالن للطالب
بلوحة إ عالنات وكيل الكلية لشئون العليم والطالب ويحدد فيها الفترة الزمنية لفتح باب التحويل.
هناك أيضا تحويل داخل األقسام لأللتحاق بالبرامج المختلفة (قسم الهندسة الميكانيكة وقسم اتصاالت)  ،يسمح بالتحويل بعد اعالن النتيجة فى حدود الشروط
المنصوص عليها وأهمها الحد األدنى للمجموع.

