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 كلية التمريض                                                               جامعة السقازيق

 معيار الطالب والخريجون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقبول والتحويلقواعد وشروط ا
 نبذة عن سياسات القبول بالكمية

تتبع سياسات القبول بالكمية السياسة العامة لمدولة وذلك من خالل مكتب التنسيق مع تطبيق نظام 
 .9002/9000التوزيع اإلقميمي اعتبارًا من العام الدراسي 

 .تتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألىداف 
 اسات بواسطة األقسام واعتمادىا من مجمس الكمية.تم إعداد ىذه السي 
 .يتم مراجعة ىذه السياسات سنويًا 
 .يتم اعتماد التعديالت المقترحة لتطبيقيا عمى طالب العام الجديد 

 شفافية إعالن إجراءات القبول بالمؤسسة
  تعمن سياسات قبول وتوزيع الطالب بدليل الطالب وعمى موقع الكمية االلكتروني 
 ياسات قبول وتوزيع الطالب في صورة معمقات بموحات اإلعالن بالكمية ومكاتب تعمن س

 شئون الطالب 
  يتم تنظيم برامج تعريفية لمطالب المقبولين من خالل وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 بالتنسيق مع مكتبي شئون الطالب واتحاد الطمبة
 يسي لمساعدة الطالب الجدد.يقترح انشاء مكتب استعالمات في مدخل الكمية الرئ 

 -قواعد وشروط القبول بالكمية: 
 - يشترط في قبول الطالب )إناثا وذكورا( لمحصول عمى درجة البكالوريوس ما يمي :

حممة الثانوية العامة ) شعبة العموم ( أو ما يعادليا عمى أن تكون المغة األجنبية األولى  أوال:
 خريجي مدارس المغات . ىي المغة اإلنجميزية ويستثنى من ذلك

حممة شيادة الثانوية الفنية لمتمريض ) شيادة اإلعدادية وثالث سنوات دراسية  ثانيا:
 تمريض( وفقا لمشروط والقواعد واالعداد التي يحددىا المجمس األعمى لمجامعات .

في حممة الدبموم الفني في التمريض ) شيادة الثانوية العامة وسنتان دراسة  تمريض  ثالثا:
% عمى األقل من 57اصمين عمى حالمعاىد الفنية لمتمريض( عمى أن يكونوا حديثي التخرج و 
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درجات الدبموم ويتم قبول ىؤالء الطالب بالفرقة الثانية وفقا لمشروط والقواعد واالعداد التي 
 يحددىا المجمس االعمى لمجامعات .

% وذلك بعد اجتياز 50اصمين عمى تقبل الكمية خريجي المدارس الثانوية الفنية لمتمريض الح
 امتحان المعادلة الذي ينظمو المجمس األعمى لمجامعات.

حممة البكالوريوس ) ثانوية عامة شعبة عموم ( عمى آال يكون قد مضى عمى حصولو  رابعا:
عمى المؤىل الجامعي السابق ذكره أكثر من عامين ويجوز أن يعفى الطالب من حضور بعض 

الدراسة أو من أداء االمتحانات فييا إذا ثبت انو حضر مقررات تعادليا واجتيازىا  مقررات
 بنجاح عمي االقل طبقا لمالئحة . 

 خامسا: 
  عمى جميع الطالب المرشحين لمقبول بالكمية اجتياز اختبارات القبول التي يقررىا مجمس

 الكمية.
 ف الطبى الخاص بالكميو.عمى جميع الطالب المرشحين لمقبول بالكمية اجتياز الكش 
 .عمى جميع الطالب التفرغ لمدراسو فى السنوات الدراسيو األربع ويوقع الطالب اقرار بذلك 

 -التحويل من والى الكمية:قواعد وشروط 
 -لكمية تمريض أخرى:  كمية تمريض جامعة الزقازيقلمتحويل من 

 ( ح00تقوم الجامعو بتحديد نسب التحويل في كل فرقة بنسبة )% سب الموائح والقوانين
 المنظمة لذلك.

  يتقدم الطالب الراغب في التحويل من الكمية بطمب كتابي يطمب فيو رغبتو في التحويل من
 الكمية ويتم اعتماد ىذا الطمب من قبل العميد.

  بعد موافقة العميد يتوجو الطالب لمكمية لمحصول عمى بيان حالة بالتقديرات والدرجات
المراد التحويل إلييا لعمل اإلجراءات القانونية الالزمة لمتحويل إلمكانية  لتقديمو إلى الجية

 قبولو من عدمو.
  يتم إرسال ممف الطالب إلى الكمية المراد التحويل إلييا بناءًا عمى الخطاب الوارد إلييا من

 جية التحويل.
 -عتمدًا عمى أسس:في حالة زيادة رغبات التحويل عن النسبة المحددة يتم إجراء تنسيق داخمي م

                              تقدير الطالب 
 المسافة بين إقامة  الطالب  ومكان الكمية 
 )نوع الطالب )ذكر/ إنثى 
 -متحويل من كمية تمريض أخرى الى كميو التمريض جامعة الزقازيق: ل
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 ل رئيس التحويل الى الكميو يتم عن طريق مكتب التحويالت المركزى ويتم اعتماده من قب
الجامعو أو نائب رئيس الجامعو لشئون التعميم والطالب. ويقوم مكتب التحويالت المركزى 

 بارسال ممف الطالب الى الكميو.
  تشكل لجنو برئاسو وكيل الكميو لشئون التعميم والطالب وعدد من أعضاء ىيئة التدريس

 وذلك لعمل المعادالت لمطالب المحولين.
 ضمن المواد التى درسيا الطالب بالكمية المحول منيا والمواد التى يتم عمل المعادلو حيث تت

 لم يدرسيا وتتم دراستيا بالكميو.
  يتعين عمى الطالب دراسة المواد التى لم يدرسيا بالكمية المحول منيا عمى انيا ماده

 تحميميو مع االحتفاظ بتقديره كامال بعد االمتحان. 
 

 

 

 عميد الكلية                                                                       

 أ.د / أمل دمحم الدخاخنى

 

 

 

 


