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 قبول وتحويل ودعم الطالب بالكلية تسياسا
 

 (:بلطالا يعزتوو تحويلو لقبو نظم) للقبوا تسياسا: الأو  

 بلطالا لقبو 

 تللجامعا ماأو  ياضةر علمى شعبة لمصريةا لعامةا لثانويةا دةشها على لحاصلينا بلطالا لكليةا تقبل

  لخاصةا  تلجامعاا تبعًا لهاديعا ىألعلا لمجلسا عليها ينص لتىا عداللقو مجلس ادھيحد لتىا عدالقووا

 طبشر ىألخرا تلجامعاا من  ةلمناظرا  تلكلياا  من  لمحولينا  بلطالا  لكليةا  تقبل  كما،  ليةھألوا

 متخصصة لجنة قبل من ازوھجتاوأن ا سبق لتىا راتلمقرا لةدمعاو يمىدألكاا لموقفهم للتقييم علخضوا

 غلتفرا طشر بالكلية قلاللتحا ملمتقدا بالطالب فرايتوأن  على  لطالبا لھ ميتقد ىلذا للتخصص تبعًا تشكل

 بالكلية جھلمناا لجنة قرتھأ لما طبقاً سةراللد لكاملا

 :للقبوا عداقو عن نالعالا قطر .1

 تتمثل قطر ةبعد بها قلالتحا لمتقدمينا فى اھفراتو جبالوا وطلشروا للقبوا عداقو عن لجامعةا تعلنو

 :فى

 ليلد على للحصوا مكانيةا عن بھ هينو لتىوا لمصريةا ئدابالجر للقبوا ببا فتح عن نالعالا •

 .بالكلية بلطالا نشئوإدارة  لخال من لطالبا

 حيث لجامعةا تكليا لكافة للقبوا وطشر نعالا ضمن للجامعة نىواللكترا لموقعا على نالعالا •

 بللطال اءسو للقبوا جةدر تحديدو مجالهاو لكليةا تقبلها لتىا داتلشهاا نوعية نالعالا يتضمن

 بالكلية قلاللتحا مللتقد لطالبا من لمطلوبةا اتلمستندا كذلكو فدينالوا بلطالأو ا لمصريينا
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 : لتعريفيةا مجالبرا

 لطالبا يمر حيث ؛لكليةا فى سةرالدا لطبيعة لكوذ ةمباشر بالكلية لتحاقهما بعد لعمليةا هذھ صلاتتو

 اتللسنو زهباجتيا تنتهىو لىوألا لسنةا فى متمثلھ عامة بمرحلة أتبد بالكلية سةراللد ساسيتينأ بمرحلتين

 فى بللطال كذلكو دلجد بللطال تأتى للقبوا سياسة نفإ ثم منو لتخصصا لمجا فى بعرألا سيةرالدا

 حلسماا مع بالكلية لمستجدينا بللطال حلمفتوا مليوا بتنظيم لكليةا متقو اذھ على.لتخصصا تحديد مرحلة

 لقسما ةنشأ يخرتا على لتعريفا يشتملو بالكلية لمختلفةا مألقساا على فللتعر مرھموا ءلياأو ربحضو

 يةدلماا اردلمووا تالمكاناا كذلكو لھ ةلمتوفرا لعملا صفرو سةرالدا جھمناو بھ سةرالدا منظاو لعلمىا

 قنطا فى لتخصصا لمجا تحديد فى لتاليةا لوجهتھ لطالبا تحديد على يساعد مما بها ةفرالمتوا لبشريةوا

 سةراللد لىوألا لسنةا فى يمىدألكاا لمرشدا ميقو لكذ جانب لىإ. لكليةا تقدمها لتىا سيةرالدا مجالبرا

 لتخصصا لحو معھ شلنقاوا لطالبا بتعريف ؛لكليةا مع تعاملھ فى للطالب ليةوألا لمرحلةا فى متمثلة

 لتىا تھراقد ألنشطةوا سيةرالدا حىالنوا فى لتعليميةا للعملية ستھرمما لخال من مع لمتناسبا ألمثلا

 .لمختلفةا تباعًا تظهر

 بالكلية خليةالدا تلتخصصاا على بلطالا يعزتو تسياسا: ثاني ا

 بلطالا نشئو دارةإل بتقديمها لطالبا ميقو لتىا تللرغبا تبعًا لمختلفةا مألقساا على بلطالا يعزتو يتم 

 ادألعدا ارقروا اتلرغبا هذھ فى بالنظر لكليةا مجلس بمعرفة تشكل مختصة لجنة متقو حيث بالكلية

 :على تشتمل لتىوا لستا لكليةا تتخصصا من تخصص كل فى لمقبولةا

 لميكانيكيةا لهندسةا قسم •

  لكهربيةا لهندسةا قسم •

  تياوكيماولبترا ندسةھقسم  •

  يةرلمعماا لهندسةا قسم •
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  لتشييدوإدارة ا ندسةھ قسم •

  تلحاسباا ندسةھ قسم •

 رةإلشاا سبق لتىا رةبالصو لطالبا توجيھ عملية سةرالدا نم لىوألا لسنةا فى يمىدلكاا فلمشرا يتولىو

 سىرالدا للقسم ألمثلا رهختياا خاللها من ديتحد للطالب ضحةوا يةرؤ تشكيل فىة للمساعد لكوذ ليهاإ

 .لجامعيةا مرحلتھ بھ يتمأن  يمكن ىلذا لمختصا

 .لكليةا خلدا لتحويلوا لكليةا رجخا من  بلطالا تحويل: ثالثا 

 للقبوا ببا فتح عن نالعالا رطاإ ىف ضمنى بشكل

 :لتحويلا عداقو عن نإلعالا .1

 لرسميةا ئدابالجر نإلعالا رةصو فى يظهر ما ووھ دلجدا للطلبة لكليةا رجخا من لتحويلا عن نإلعالا يتم

. ليةھألوا لخاصةا تللجامعا ألعلىا لمجلسا ادھيحد لتىا عدالقوا ءضو فى لكوذ ؛نىواللكترا لموقعوا

  قيقةد  سةدرا  لىإ  للمحوا منها  للمحوا  لجامعةا  فى خاصة  لجنة  قبل  من لطالبا يخضعأن  على

 بينما. لسابقةا جامعتھ فى لطالبا عليها حصل لتىا تجارلدوا تلساعاوا ادلموا بمقاصة يميةدألكاا  لحالتھ

  لخال  من  يتم ألمرا اذھ عن نإلعالا نفإ لكليةا خلدا لعلميةا مألقساا بين لكليةا خلدا لتحويلا حالة فى

 هذھ فىو ،مرھموأ ءلياوأو  لىوألا  لمرحلةا  بلطال  سنويًا  تعقد  لتىوا  بللطال  لتعريفيةا  مجالبرا

 فى للنظر ليھإ للتحوا فى لطالبا يرغب ىلذا لقسما من لجنة اھتتوال خليةدا لمقاصة لطالبا يخضع لحالةا

 لجديدا شكلها فى طالبلل سيةرالدا لخطةا لتحديد رالعتباا فى اھخذأ يمكن لتىا ادلموا

 بالكلية ةلمعتمدا لطالبىا لدعما نظمةأ .2

 من عماد نكاأو  ساتذتهاوأ لكيةادارة ا من عماد لكذ نكا اءاسو لطالبىا للدعم متكامال نظاما لكليةا تنشأأ

 . لكليةا من ةبمساعد طالبية تمنظما
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 سيةرالدا تفاولمصرا تخفيض فى لتتمث منهم للمتفوقين فزاحو بتوفير يادما لطلبةا من اءھبناأ لكليةا تدعم

 ىمستو كل على ولألا لطالبا نفإ للمثاا سبيل على( ملعاا لتقدير)ا كمىالترا معدلهم مع يتناسب بما لهم

 من كبرأ كمىاتر لمعد على حصولھ طبشر تفاولمصرا من% 25 ارهمقد تخفيض على يحصل يمىدكاأ

أو  هلدوا توفى ىلذا للطالب فيمكن بلطالا لبعض لخاصةا وفلظرا لكليةا عىاتر لكذ 3.5 وىيساأو 

 تفاولمصرا لتخفيض بطلب ميتقدأن  عائلھ

 .حالة لكل طبقا لتخفيضا نسبة دتحد لتىا لجامعةادارة ا لىإ

 سىرالدا تقدمهم يتابع يميادكاأ امرشد بلطالا من مجموعة لكل توفر لكليةا نفإ لنفسىا لدعما عن ماا

 لذينا دلجدا بلطالا سنفو من بةھلرا لةازا على لكذ يساعدو جدإن و تعثرأى  بسباأ معرفة وليحاو

. سةرلمدا بسلوأ عن يختلف ىلذا لجامعيةا سةرالدا بسلوأ على ةمرأول  نيتعرفوو بالكلية نيلتحقو

 لطلبةا بين بطروا ديجاا على تساعد فإنها بها ميقو لتىا ألنشطةوا بلطالا دالتحا بدعمها لكليةا نفإ كذلك

 على مھتساعد للطلبة لنفسيةا لحالةا فى ئيسر مؤثر ألنشطةا تلكو بطوالرا هذھ. ةسرالدا لمجا رجخا

 .جتماعياوا مهنيا مھيفيد بما لتنظيمىوا لجماعىا لعملا راتمها نتقاا

 يميادكاأ عماد جيحتا لمتعثرا فالطالب. منهم كل تالحتياجا طبقا خرآ لىإ طالب من بالطبع لدعما يختلف

 مع بتعاملھ لمرشدأن ا حيث ألكديمىا دشارإلا منظا ميةأھ تظهر نا. ھقلمتفوا لطالبا عن يختلف نفسياو

 رةبصو منهم كل على فيتعرأن  يستطيع فإنھ تخرجهم حتى ئمةدا بصفة لطلبةا من ةصغير مجموعة

 طالبية تمنظما من ملمقدا لدعما عن ماأ. طالب كل يتطلبھ ىلذا لدعما معرفة بالتالى يستطيعو قريبة

 لىإ بقرأ ن،ألحياا بعض فى ،لطالبوا. لكليةا من بدعم نفسهمأ لىإ لطلبةا من موجھ فإنھ ةلطلبا دكاتحا

 .وفلظرا بنفس انيمرو لتجربةا نفس نيعيشا حيث ميلھز فهم
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