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 :)نظم قبول وتحویل وتوزیع الطالب(  سیاسات القبول أوًال: 

 قبول الطالب 

تقبل الكلیة الطالب الحاصلین على شھادة الثانویة العامة المصریة شعبة علمى ریاضة أو ما 

للجامعات والقواعد التى یحددھا مجلس  یعادلھا تبعًا للقواعد التى ینص علیھا المجلس األعلى

الجامعات الخاصة واألھلیة ،كما تقبل الكلیة الطالب المحولین من الكلیات المناظرة من 

الجامعات األخرى بشرط الخضوع للتقییم لموقفھم األكادیمى ومعادلة المقررات التى سبق وأن 

م لھ الطالب  على أن یتوافر اجتازوھا من قبل لجنة متخصصة تشكل تبعًا للتخصص الذى یتقد

 بالطالب المتقدم لاللتحاق بالكلیة شرط التفرغ الكامل للدراسة طبقًا لما أقرتھ لجنة المناھج بالكلیة 

 

 أ. طرق االعالن عن قواعد القبول:

وتعلن الجامعة عن قواعد القبول والشروط الواجب توافرھا فى المتقدمین لالتحاق بھا بعدة 

 طرق تتمثل فى:

االعالن عن فتح باب القبول بالجرائد المصریة والتى ینوه بھ عن امكانیة الحصول على دلیل  -

 الطالب من خالل إدارة شئون الطالب بالكلیة.

االعالن على الموقع االلكترونى للجامعة ضمن اعالن شروط القبول لكافة كلیات الجامعة  -

لیة ومجالھا وتحدید درجة القبول سواء حیث یتضمن االعالن نوعیة الشھادات التى تقبلھا الك

للطالب المصریین أو الطالب الوافدین وكذلك المستندات المطلوبة من الطالب للتقدم لاللتحاق 

  بالكلیة 
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 ب. البرامج التعریفیة:

تتواصل ھذه العملیة بعد التحاقھم بالكلیة مباشرة وذلك لطبیعة الدراسة فى الكلیة؛ حیث یمر 

ن أساسیتین للدراسة بالكلیة تبدأ بمرحلة عامة متمثلھ فى السنة األولى وتنتھى الطالب بمرحلتی

باجتیازه للسنوات الدراسیة األربع فى مجال التخصص ومن ثم فإن سیاسة القبول تأتى للطالب 

 الجدد وكذلك للطالب فى مرحلة تحدید التخصص.

ن بالكلیة مع السماح بحضور أولیاء على ھذا تقوم الكلیة بتنظیم الیوم المفتوح للطالب المستجدی

امورھم للتعرف على األقسام المختلفة بالكلیة ویشتمل التعریف على تاریخ نشأة القسم العلمى 

ونظام الدراسة بھ ومناھج الدراسة وفرص العمل المتوفرة لھ وكذلك االمكانات والموارد المادیة 

لوجھتھ التالیة فى تحدید مجال التخصص  والبشریة المتوافرة بھا مما یساعد على تحدید الطالب

 فى نطاق البرامج الدراسیة التى تقدمھا الكلیة.

إلى جانب ذلك یقوم المرشد األكادیمى فى السنة األولى للدراسة متمثلة فى المرحلة األولیة 

للطالب فى تعاملھ مع الكلیة؛ بتعریف الطالب والنقاش معھ حول التخصص األمثل المتناسب مع 

ھ التى تظھر تباعًا من خالل ممارستھ للعملیة التعلیمیة فى النواحى الدراسیة واألنشطة قدرات

 المختلفة.
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 سیاسات توزیع الطالب على التخصصات الداخلیة بالكلیة ثانیًا: 

یتم توزیع الطالب على األقسام المختلفة تبعًا للرغبات التى یقوم الطالب بتقدیمھا إلدارة شئون 

ة حیث تقوم لجنة مختصة تشكل بمعرفة مجلس الكلیة بالنظر فى ھذه الرغبات الطالب بالكلی

 واقرار األعداد المقبولة فى كل تخصص من تخصصات الكلیة الست والتى تشتمل على:

 قسم الھندسة المیكانیكیة -

 قسم الھندسة الكھربیة -

 قسم ھندسة البتروكیماویات -

 قسم الھندسة المعماریة -

 دارة التشییدقسم ھندسة وإ -

 قسم ھندسة الحاسبات -

طالب بالصورة التى ویتولى المشرف الكادیمى فى السنة األولى من الدراسة عملیة توجیھ ال

سبق اإلشارة إلیھا وذلك للمساعدة فى تشكیل رؤیة واضحة للطالب یتحدد من خاللھا اختیاره 

 األمثل للقسم الدراسى المختص الذى یمكن أن یتم بھ مرحلتھ الجامعیة.
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 .التحویل داخل الكلیةوالكلیة  من خارج  ثالثًا: تحویل الطالب

 أ. اإلعالن عن قواعد التحویل:

بشكل ضمنى فى إطار االعالن عن فتح باب القبول الكلیة  من خارجیتم اإلعالن عن التحویل 

للطلبة الجدد وھو ما یظھر فى صورة اإلعالن بالجرائد الرسمیة والموقع االلكترونى؛ وذلك فى 

ضوء القواعد التى یحددھا المجلس األعلى للجامعات الخاصة واألھلیة. على أن یخضع الطالب 

من قبل لجنة خاصة  فى الجامعة المحول منھا ل إلى دراسة دقیقة لحالتھ األكادیمیةالمحو

 بمقاصة المواد والساعات والدرجات التى حصل علیھا الطالب فى جامعتھ السابقة.

بین األقسام العلمیة داخل الكلیة فإن اإلعالن عن ھذا األمر  داخل الكلیةبینما فى حالة التحویل 

امج التعریفیة للطالب والتى تعقد سنویًا لطالب المرحلة األولى وأولیاء یتم من خالل البر

أمورھم، وفى ھذه الحالة یخضع الطالب لمقاصة داخلیة تتوالھا لجنة من القسم الذى یرغب 

الطالب فى التحول إلیھ للنظر فى المواد التى یمكن أخذھا فى االعتبار لتحدید الخطة الدراسیة 

 دید للطالب فى شكلھا الج
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 أنظمة الدعم الطالبى المعتمدة بالكلیة

أنشأت الكلیة نظاما متكامال للدعم الطالبى سواءا كان ذلك دعما من ادارة الكیة وأساتذتھا أو 
 كان دعما من منظمات طالبیة بمساعدة من الكلیة.

المصروفات  تدعم الكلیة أبناءھا من الطلبة مادیا بتوفیر حوافز للمتفوقین منھم تتمثل فى تخفیض
الدراسیة لھم بما یتناسب مع معدلھم التراكمى (التقدیر العام). على سبیل المثال فإن الطالب 

% من المصروفات بشرط ٢٥األول على كل مستوى أكادیمى یحصل على تخفیض مقداره 
ذلك تراعى الكلیة الظروف الخاصة 3.5  حصولھ على معدل تراكمى أكبر من أو یساوى 

فیمكن للطالب الذى توفى والده أو عائلھ أن یتقدم بطلب لتخفیض المصروفات لبعض الطالب 
 إلى ادارة الجامعة التى تحدد نسبة التخفیض طبقا لكل حالة.

اما عن الدعم النفسى فإن الكلیة توفر لكل مجموعة من الطالب مرشدا أكادیمیا یتابع تقدمھم 
عد ذلك على ازالة الرھبة من نفوس یساو دیحاول معرفة أسباب أى تعثر إن وجالدراسى و

الطالب الجدد الذین یلتحقون بالكلیة ویتعرفون أول مرة على أسلوب الدراسة الجامعیة الذى 
یختلف عن أسلوب المدرسة. كذلك فإن الكلیة بدعمھا التحاد الطالب واألنشطة التى یقوم بھا 

. ھذه الروابط وتلك األنشطة فإنھا تساعد على ایجاد روابط بین الطلبة خارج مجال الدراسة
مؤثر رئیس فى الحالة النفسیة للطلبة تساعدھم على اتقان مھارات العمل الجماعى والتنظیمى 

 بما یفیدھم مھنیا واجتماعیا.

إلى آخر طبقا الحتیاجات كل منھم. فالطالب المتعثر یحتاج دعما  بیختلف الدعم بالطبع من طال
المتفوق. ھنا تظھر أھمیة نظام اإلرشاد األكدیمى حیث أن  أكادیمیا ونفسیا یختلف عن الطالب

المرشد بتعاملھ مع مجموعة صغیرة من الطلبة بصفة دائمة حتى تخرجھم فإنھ یستطیع أن 
یتعرف على كل منھم بصورة قریبة ویستطیع بالتالى معرفة الدعم الذى یتطلبھ كل طالب. أما 

لطلبة فإنھ موجھ من الطلبة إلى أنفسھم بدعم من عن الدعم المقدم من منظمات طالبیة كاتحاد ا
الكلیة. والطالب، فى بعض األحیان، أقرب إلى فھم زمیلھ حیث یعیشان نفس التجربة ویمران 

 بنفس الظروف.
 

 
 


