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 سياسات التشعيب بني األقسام العلمية 
على األقسام العلمية ابلكلية طبقاً جامعة املنيا توزيع الطالب املستجدين واملقبولني بكلية السياحة والفنادق  يتم

 للسياسات اآلتية:
 أواًل: طالب الثانوية العامة وما يعادهلا

 :النحو التايلعلى يتم توزيع الطالب املقبولني على أقسام الكلية الثالث  -

املستجدين واملقبولني بكلية السياحة والفنادق ابلقسم األول من الطالب  %37القسم األول: يتم قبول نسبة 
 ميثل أعلى نسبة إقبال من الطالب طبقاً لرغبة الطالب بعد أخذ رأى جلنة املقابلة الشخصية.وهو 

قبولني بكلية السياحة والفنادق ابلقسم الثاين املستجدين واملمن الطالب  %33: يتم قبول نسبة الثاينالقسم 
 ميثل اثن أعلى نسبة إقبال من الطالب طبقاً لرغبة الطالب بعد أخذ رأى جلنة املقابلة الشخصية.هو و 

ثل أقل وهو مي الثالثابلقسم لكلية املستجدين واملقبولني ابمن الطالب  %30ة ب: يتم قبول نسالثالثالقسم 
 طبقاً لرغبة الطالب بعد أخذ رأى جلنة املقابلة الشخصية. نسبة إقبال من الطالب

املقبولني ابلكلية املستجدين و من إمجايل أعداد الطالب  %37يف حال جتاوز اإلقبال على قسم معني نسبة  -
لثانوية العامة ويتم قبول الطالب ااحاللني على هم ابالقسم حسب جمموعذلك فيتم ترتيب الطالب املقبولني ب

مث  ،املستجدين واملقبولني ابلكليةالطالب أعداد من إمجاىل  %37وع حىت يتم الولول إىل نسبة أعلى جمم
ويف حال اكتمال األعداد الطالب رغبات ة يتم قبول الطالب املتبقيني إىل القسم املدون رغبة اثنية يف استمار 

 ابلقسم املدون رغبة اثلثة.فيتم قبول الطالب ب الطالرغبات رغبة اثنية يف استمارات كاملدون  ابلقسم 

ابلكلية املستجدين واملقبولني من إمجايل أعداد الطالب  %33يف حال جتاوز اإلقبال على القسم الثاين نسبة  -
لثانوية العامة ويتم قبول الطالب ااحاللني على هم ابالقسم حسب جمموعذلك فيتم ترتيب الطالب املقبولني ب

مث  ،املستجدين واملقبولني ابلكليةالطالب أعداد من إمجاىل  %33ة أعلى جمموع حىت يتم الولول إىل نسب
ويف حال اكتمال ب الطالرغبات املدون رغبة اثنية يف استمارات يتم قبول الطالب املتبقيني إىل القسم 

 رغبة اثلثة. كفيتم قبول الطالب ابلقسم املدون  ب الطالرغبات املدون رغبة اثنية يف استمارات األعداد ابلقسم 
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 الثالث سنوات()نظام اخلمس  أو  اثنياً: طالب املعاهد والدبلومات الفنية
قسم املطعم( بقسم إدارة الفنادق فقط ويتم قبول  -)قسم املطبخالفندقية املعاهد والدبلومات يتم قبول طالب  -

  .اإلرشاد السياحي وأياحية الدراسات السبقسمي ( ةالسياح طالب املعاهد والدبلومات الفندقية )قسم خدمات
 بناًء على رأي اللجنة العلميةعلى األقسام العلمية ابقي الطالب تشعيب يتم يف حال وجود ختصصات آخري ف -

 .مع األخذ يف االعتبار ختصصة ابملعهد أو الدبلوم الفين
 اثلثاً: الطالب الباقني ابلفرقة األوىل من داخل الكلية

الب الباقيني ابلفرقة األوىل من داخل الكلية ما بني األقسام العلمية بعد عمل املقالة يتم قبول حتويل مجيع الط -
 الالزمة ويتم اعتماد التحويل يف جملس الكلية. 

 : الطالب احملولني من جامعات وكليات آخرىرابعاً 
رأي اللجنة  بناًء علىعلى أحد األقسام العلمية  الطالب احملولني من جامعات وكليات آخرىتشعيب يتم  -

 .وجمموع الثانوية العامة العلمية
 الذين ختلفوا عن موعد التقدمي احملدد من قبل الكليةاً: الطالب خامس

على أحد األقسام العلمية بناًء على رأي اللجنة  الطالب احملولني من جامعات وكليات آخرىيتم تشعيب  -
 العلمية وجمموع الثانوية العامة.

 األولية وااللتماسات وإعالن القوائم النهائية إعالن الكشوفساً: ساد
اخلالة ابألقسام العلمية على موقع الكلية على شبكة االنرتنت ويتم األولية يتم إعالن أمساء الطالب والقوائم  -

 .حبد أقصى أايم عمل مخسةفتح ابب االلتماسات ملدة 

من وكيل الكلية لشئون التعليم  يتم تشكيل جلنة لفحص االلتماسات برائسة عميد الكلية وعضوية كالً  -
 والطالب ورؤساء األقسام العلمية ومسجل الكلية.

 يتم فحص االلتماسات وإعالن القوائم النهائية للطالب على موقع الكلية على شبكة االنرتنت. -

بعد ظهور نتيجة فحص الفرقة األوىل ب المن األحوال تغيري القسم العلمي لطال جيوز أبى حال  -
 .االلتماسات


