
 شروط قبول وانتقال الطالب في الجامعات الخاصة

  

  

اػزًبد قجىل انغالة  انًزضًٍ ، 2006/رًىص/13/، ربسٌخ 404قشاس يجهظ انزؼهٍى انؼبنً انقشاس سقى / صذس
 انشاغجٍٍ فً االَزغبة إنى انجبيؼبد انخبصخ انغىسٌخ انقىاػذ و األعظ اَرٍخ:

  

 رحذد يؼذالد انقجىل نهغالة يٍ حًهخ انشهبدح انثبَىٌخ ثؼذ عً ػاليخ يبدح انزشثٍخ انذٌٍُخ أ.  -أواًل

 وفق اَرً : 

  

  %75   يٍ يجًىع انذسجبد فً انشهبدح انثبَىٌخ نهشاغجٍٍ ثبنزغجٍم فً كهٍخ

 انغت.

  %70  نهشاغجٍٍ ثبنزغجٍم فً  يٍ يجًىع انذسجبد فً انشهبدح انثبَىٌخ

 وانصٍذنخ. كهٍزً عت األعُبٌ

  %60  يٍ يجًىع انذسجبد فً انشهبدح انثبَىٌخ نهشاغجٍٍ ثبنزغجٍم فً كهٍخ

 2006/2007انؼبو انذساعً  يٍ  انهُذعخ ثذءًا

 50 %  ًيٍ يجًىع انذسجبد فً انشهبدح انثبَىٌخ نهشاغجٍٍ ثبنزغجٍم فً ثبق
 انكهً

  

كىٌ انشهبدح انثبَىٌخ يُغجًخ يغ االخزصبص انزي ٌشغت انغبنت انزغجٍم فٍه وفق ة. ٌشزشط أٌ ر        
 انقىاػذ انًغجقخ فً وصاسح انزؼهٍى انؼبنً.

  

  

ٌجىص قجىل انغالة يٍ حًهخ شهبدح انًؼهذ انًزىعظ نهقٍذ فً انجبيؼبد انخبصخ إرا رىفشد انششوط  -ثانيًا
 اَرٍخ:

  

أٌ ٌكىٌ اخزصبص انغبنت فً انًؼهذ يُغجًًب يغ االخزصبص انزي ٌشغت فً انزغجٍم فٍه وفق انقىاػذ .1
 انًغجقخ فً وصاسح انزؼهٍى انؼبنً.

  

% يٍ انؼاليخ انًحذدح نالخزصبص انزي عٍزقذو إنٍه فً ػبو 10.أال ٌقم يؼذنه فً انشهبدح انثبَىٌخ ػٍ 2
  انقجىل.

  

انًؼزًذح فً  % يٍ ػذد انغبػبد 25أال ٌضٌذ اإلػفبء فً انكهٍبد انزً رزجغ َظبو انغبػبد انًؼزًذح ػهى .3
 انكهٍخ انزً عٍقجم فٍهب.

  

 .إرا كبٌ انُظبو انًزجغ فً انكهٍخ َظبو انغُىاد ال ٌجىص اإلػفبء أكثش يٍ عُخ واحذح.4

  

 نهقٍذ فً انجبيؼبد انخبصخ وفق انششوط اَرٍخ:ٌجىص قجىل انغالة يٍ حًهخ اإلجبصح انجبيؼٍخ  -ثالثًا

  

 أٌ ٌكىٌ االخزصبص يزىافقًب يغ اخزصبص اإلجبصح انزً ٌشغت فً انزغجٍم فٍهب.        .1

  

 %.50أال ٌقم يؼذنه فً انشهبدح انثبَىٌخ ػٍ         .2

  

% يٍ إجًبنً 25بػبد انًؼزًذح ػهى أال ٌضٌذ اإلػفبء يٍ انًقشساد انًكبفئخ فً انكهٍبد انزً رزجغ َظبو انغ    .3
 ػذد انغبػبد انًحذدح فً انكهٍخ انزً عٍقجم فٍهب أو عُخ دساعٍخ فً انكهٍخ انزً رزجغ انُظبو انغُىي.

  

  

انًىافقخ ػهى اَزقبل انغالة انغىسٌٍٍ ويٍ فً حكًهى انًغجهٍٍ فً انجبيؼبد  -رابعًا
 خ( إنى انجبيؼبد انخبصخ انغىسٌخ وفق انششوط اَرٍخ:انحكىيٍخ وغٍش انغىسٌخ )انحكىيٍخ وانخبص انغىسٌخ 

  

 أٌ ركىٌ انجبيؼخ انزً ٌذسعىٌ فٍهب يؼزًذح ويؼزشفًب ثهب فً ثهذ انذساعخ وفً عىسٌب.        .1

  



% يٍ انحذ األدَى انًغهىة نهزغجٍم فً انكهٍخ انزً 10أال ٌقم يؼذل انغبنت فً انشهبدح انثبَىٌخ ػٍ         .2
 ٌشغت االَزقبل إنٍهب.

  

 وفشػهب. رغبثق قىاػذ انقجىل فً انجبيؼخ انزً ٌشغت فً االَزقبل إنٍهب يٍ حٍث َىع انشهبدح انثبَىٌخ         .3

  

أٌ ٌكىٌ انغبنت َبجحًب أو يُقىاًل إنى انغُخ انثبٍَخ فً انجبيؼخ انزً ٌشغت ثبالَزقبل يُهب، أو َبجحًب ثًؼذل     .4
 % يٍ ػذد انغبػبد انًؼزًذح إرا كبَذ انجبيؼخ رؼزًذ هزا انُظبو.25

  

عًٍب ػهى األقم أو ال ٌجىص أٌ ٌزخشج انغبنت يٍ انجبيؼخ انخبصخ انزً قجم فٍهب يب نى ٌذسط فٍهب ػبيًب دسا    .5
 % يٍ ػذد انغبػبد انًؼزًذح فً انجبيؼبد انزً رؼزًذ هزا انُظبو.25

  

  

 االَزغبة( إنى انجبيؼبد انخبصخ. -انًشاعهخ -االفزشاضً -ال ٌجىص انُقم يٍ َظبو انزؼهٍى )انًفزىح -خامسًا

  

  

  

ًم انغبنت وانجبيؼخ انًغؤونٍخ ٌشجى انزقٍذ ثًضًىٌ قشاس يجهظ انزؼهٍى انؼبنً، وفً حبل انًخبنفخ ٌزح
 كبيهخ.

                                                            

 


