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 بكالوريوس العلوم الطبية البيطريةبرنامج  في الطالب سياسات قبول و تحويل: أوال 

تنظيم  نتتبع كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق سياسات القبول و التحويل المنصوص عليها بقانو

ذا و قرارات المجلس األعلي للجامعات في ه (9494لسنة 94قانون) الجامعات المصري والئحتة التنفيذية

 .الشأن

 عدد الطالب الذين تقبلهم الكلية سنويا -1

المجلس األعلي للجامعات في نهاية كل عام جامعي بناءعلي إقتراح من مجلس الجامعة بعد أخذ  يحدد

 .رأي مجلس الكلية عدد الطالب الذيى سيتم قبولهم بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق في العام التالي

بالبرنامجلإلالتحاق من يحق لهم التقدم  -2  

 .العرابية مصر جمهورية من (علمي علوم)  الحاصلين على الثانوية العامة  .9

 .(الوافدين ) المصرية شعبة علمي علوم لثانوية العامةمعادلة ل شهادة الحاصلين على .2

  بالبرنامجكيفية التقدم لإلالتحاق  -3

 3-9 : بالنسبه للحاصلين على الثانويه العامه من جمهورية مصر العرابية

 الذهاب إلي بسحب و أستكمال إستمارة الرغبات الخاصة بة سواء عن طريق الطالب يقوم  -9

 بالمكتب الخاص اإلليكتروني الموقع الطالب أو عن طريق تنسيق   مكتب 

 /http://www.tansik.egypt.gov.eg/applicationهو

يتوجه الطالب الى مكتب شئون  الكلية وترشيح الطالب لإللتحاق ب بعد ظهور نتيجه التنسيق -2

  -:الطالب بالكليه وبصحبته االوراق التاليه

 شهاده الثانويه العامه.  

 شهاده الميالد.  

 صور شخصيه 6عدد.  

 صوره البطاقه الشخصيه.  

 بطاقه الترشيح.  

  جند بالنسبه للذكور 2استماره.  

استماره الكشف الطبى وطلب يحصل الطالب من خالل مكتب شئون الطالب بالكليه على  -3

  .المصروفات لسداد االلتحاق بالكليه واذن
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يقوم  المصروفاتوسداد  طلب االلتحاقإستكمال بعد اتمام الكشف الطبى على الطالب و -9

الطالب بتقديم جميع االوراق التى استلمها من قبل بعد ملئها بالبيانات باالضافه إليصاالت 

  .ئون الطالب ليصبح مقيد بالكليه المصروفات الى مكتب ش سداد

  العرابية مصر جمهورية خارج بالنسبه للطالب الحاصلين على الثانويه العامه من:  3-2

 يتقدم الطالب إلي اإلدارة العامة للوافدين التابعة لوزارة التعليم العالي -1

 - : تقديمها المطلوب األوراق

------------------------------- 

 الدولة في العربية جمهوريةمصر سفارة من عليها ومصدقا معتمدة (المعادلة) الثانوي دةالشها  -9

 ٠ بالقاهرة الشهادة على منها الحاصل الدولة سفارة أو الشهادة على الطالب منها حصل التي

 البيضاء باالستمارة يتقدموا أن فعليهم المصرية الثانوية الشهادة على الحاصلون للطالب وبالنسبة

 ٠ النجاح على لدالةا

 ٠ منها رسمي مستخرج أو األصلية الميالد شهادة - ٢

 ٠ حديثة فوتوغرافية صور ( ٦ )عدد  - ٣

 ومكتب بالقاهرة السفارة من عليه الحصول يتم مظروف داخل وتوجد اآلتية األوراق بيانات استيفاء -9

 : وهى العربية الشئون

 (تنسيق ٥٥٥ استمارة) االلتحاق طلب  -ا

 مبدئي ترشيح بطاقة -ب

 (نسخ أربع من) المعلومات استمارة -ج

 األمر ولى إقرار -د

يقوم الطالب بالتوجه الى مكتب شئون الطالب بالكليه   لإللتحاق بالكلية بترشيحة د إخطار الطالببع  -2

  . إلتمام إجراءات التقديم السابق ذكرها

الرسوم الدراسية -4  

 بالنسبة للطالب المصريين  

                                                               .الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من٢٧٢ةلمادطبقا لالرسوم المقررة د الطالب يسد

 النسبة للطالب الوافديينب

 من ٢٧٢ة لمادا بتعديل بعض أحكام 9441لسنة  964تبعا لقرار رئيس جمهورية مصر العرببة رقم 

 درسم قيجنية إسترليني  9411يقوم الطالب الوافدون بسداد مبلغ  الجامعات تنظيم لقانون التنفيذية الئحةال

 .مصروفات دراسية سنوية جنية إسترليني 9411ألول مرة و 

  الدراسة نظام -5

 لمدة  تكون عطلة نصف السنةتبدأالدراسة في السبت الثالث من شهر سيبتمبر و تستمرلمدة ثالثين أسبوعا و 
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مدة الدراسةة خمةس سةنوات موزعةة علةى عشةر فصةول  و.و فقا للموعد الذي يحددة مجلس الجامعة نأسبوعي

بشةرط إجتيةازه بنجةةاح دراسةية يحصةل بعةدها الطالةب علةى درجةة البكةةالوريول فةي العلةوم الطبيةة البيطريةة 

األخةةرو وال يمةةنح شةةهادة  أو مايقابلهةةا مةةن الشةةهادات(   ICDL) الرخصةةة الدوليةةة لقيةةادة الحاسةةب اآللةةى 

 . البكالوريول إال بعد إجتيازه إمتحانات التدريب الصيفى بنجاح  

 التحويالت -6

 تحويالت المستجدين: أوالً 

 .لإللتحاق بالكلية  ترشيحة  بعدلفترة محددة ذلك الموفع اإللكتروني و  من خالل للطالب التحويل مكني -9

التحويل عن  يمكن للطالبالمحدده من قبل مكتب التنسيق  رونياألليكت بعد انتهاء فترة التحويل -2

 .مع دفع الرسوم  طريق تقديم طلبات التحويل لمكتب شئون الطالب المركزيه

 الألوراق المطلوبة

 طلب التحويل -9

 بطاقة الترشيح -2

  بالمحافظة المرادالتحويل أليهاإثبات محل إقامة  -3

  صورة من إستمارة الثانوية العامة -9

 تحويالت طالب فرق النقل -:ثانيا

 طبقا للشروط التالية يمكن لطالب فرق النقل التحويل لكليات متناظرة في جامعات أخري

 .جامعة لك مستوو على زياكمر بالجامعات المتناظرة الكليات بين التحويل يكون أن -9

 .منها المحول الكلية في أعلى فرقة إلى ومنقوال ناجحا الطالب يكون أن -2

 التحويل المطلوب بالفرقة المقيدين الطالب أعداد من % ٢٠ عن المحولين نسبة يدتز ال -3

 .إليها

 .المجاميع أعلى على الحاصلين للطالب المتقدمين بين من للتحويل األولوية تكون أن -9

 بدء من شهر مضى بعد المتناظرة الكليات بين الطالب تحويل طلبات قبول يجوز ال -5

 .الدراسة

شئون  الطالب بطلب التحويل مع بيان حالة مستخرج من الكلية إلي مكتب قديمتي: طريقة التحويل 

 .  الطالب المركزي

 ال يسمح بتحويل طالب السنة النهائية: ملحوظة 
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( طةب الةدواجن ) العلوم الطبيةة البيطريةة بكالوريوس في برنامج  الطالب سياسات قبول: ثانيا  

 . بنظام الساعات المعتمدة  

 

بالبرنامجحق لهم التقدم لإلالتحاق من ي -9  

 

ممن تةم تةوزيعهم عةن طريةق ما يعادلها  شعبة علوم أو  العامة على شهادة الثانويةلطالب الحاصلين ا -2

مةن كليةات أخةرو طبقةا للقواعةد والشةروط التةى يضةعها  الةذين تةم نقةل قيةدهم مكتةب التنسةيق أو مةن 

ية قواعد عامة للقبول بحيث تكون رغبة الطالب يضع مجلس الكلو.المجلس األعلى للجامعات سنويا

 .ومبدأ تكافؤ الفرص هى األسال فى قبول طالب بنظام الدراسة فى هذا البرنامج

 .الطالب الوافدين بنفس الشروط العامة لقبولهم فى جمهورية مصر العربية  -1

البكةالوريول مةن  يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة مجلس الجامعة قبول طةالب حاصةلين علةى درجةة -3

والتمةريض والصةيدلة وفةق الضةوابت التةى يحةددها ( تخصة  بيولةوجي)العلةوم  الزراعةة و كليةات

وتحتسب للطالب المقررات التى درسها للحصول على الدرجةة الجامعيةة األولةى وفقةا . مجلس الكلية

 .للقواعد التى تحددها الكلية

 

بالبرنامجكيفية التقدم لإلالتحاق   -2  

   بكالوريول العلوم الطبية البيطريةءات المتبعة لإللتحاق ببرنامج اإلجرا  

 

 الرسوم الدراسية -3

يتم تحديد رسوم الخدمة التعليمية المقررة لكل ساعة معتمدة، بمعرفة الجامعة بناء على اقتراح مجلس  -2

 .  الكلية سنويا

التةى تقترحهةا الكليةةة وتوافةق عليهةةا  يوقةع الطالةب علةةى تعهةد بةااللتزام بةةدفع رسةوم الخدمةة التعليميةةة -1

 .  الجامعة

 تحصل رسوم الخدمة التعليمية كل فصل دراسى، وتقدر قيمة رسوم الخدمةة التعليميةة بعةدد السةاعات -3

ـةةـ الفصةةل  الفصةةل الثةةانى –الفصةةل األول )التةةى يسةةجل فيهةةا الطالةةب كةةل فصةةل دراسةةى  المعتمةةدة 

 . (الصيفى

للتدريب االكلينيكةي علةى أسةال عةدد السةاعات المعتمةدة لكةل تةدريب  تحصل رسوم الخدمة التعليمية -4

 .الالئحةالمنصوص عليها في طبقا لجداول توزيع المقررات الدراسية بالمستويات المختلفة 

يحدد مجلس الكلية طريقة سداد المصروفات الدراسية بالبرنامج، أما بالنسبة للطالب الوافدين فيسةدد  -5

 .لهؤالء الطالب بالجامعه ة وفقا لما هو متبع المبلغ بالعملة الحر

 

 الدراسة نظام -4

العةةام الدراسةي إلةةى فصةةلين قسةةم وي السةةاعات المعتمةدة باللغةةة اإلنجليزيةة وبنظةةام الدراسةة بالبرنةةامج  .2

 .دراسيين مدة كل فصل دراسي خمسة عشر أسبوعا دراسيا  

الفصةل الصةيفى  –الفصةل الثةانى  –ول الفصل األ)السنة األكاديمية إلى ثالث فصول دراسية  تقسم  .1

 (.بصفة اختيارية
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 لالساعة المعتمدة هي وحدة قيال دراسية تعادل ساعة دراسية أسبوعيه نظريةه أو درسةا عمليةا ال يقة .3

 عن ساعتين أسبوعيا و تدرل على مدار فصل دراسي واحد

شروط القيد ودفع الرسوم  يتم التقدم ألو مرحلة خالل أسبوعين قبل بدء أو فصل دراسى بعد استيفاء .4

 .المقررة ويعتبر الفصل الصيفى اختيارو للطالب

مدة الدراسة خمسة سنوات والطالب الذو يدرل مقررات فى فصول صيفية يمكنةه إنهةاء المتطلبةات  .5

 .قبل ذلك بفصل واحد على األكثر

ساعة  11ة إلى يمكن للطالب التسجيل فى الفصل األول أو الثانى فى مقررات تصل ساعاتها المعتمد .6

ساعة معتمدة ويمكن للطالب التسجيل فى الفصل الصيفى فى مقررات ال تزيد ساعاتها  21وبحد أدنى 

 .ساعات 6المعتمدة عن 

بعةد امتحانةات ( سةاعة معتمةدة 45)سةاعة تةدريب عملةى  452يؤدو الطالب تدريبا إكلينيكيا بمعدل  .7

 .امسالفصل الدراسى الثانى للمستوو الثالث والرابع والخ

 

  


