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 كلية التمريض                                                               جامعة الزقازيق

 معيار الطالب والخريجون
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقبول والتحويلقواعد وشروط ا
 نبذة عن سياسات القبول بالكلية

تتبع سياسات القبول بالكلية السياسة العامة للدولة وذلك من خالل مكتب التنسيق مع تطبيق نظام 
 .2009/2010التوزيع اإلقليمي اعتبارًا من العام الدراسي 

 .تتوافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف 
 اسات بواسطة األقسام واعتمادها من مجلس الكلية.تم إعداد هذه السي 
 .يتم مراجعة هذه السياسات سنويًا 
 .يتم اعتماد التعديالت المقترحة لتطبيقها على طالب العام الجديد 

 شفافية إعالن إجراءات القبول بالمؤسسة
  تعلن سياسات قبول وتوزيع الطالب بدليل الطالب وعلى موقع الكلية االلكتروني 
 ياسات قبول وتوزيع الطالب في صورة معلقات بلوحات اإلعالن بالكلية ومكاتب تعلن س

 شئون الطالب 
  يتم تنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين من خالل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

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

 -قواعد وشروط القبول بالكلية: 
 - يشترط في قبول الطالب )إناثا وذكورا( للحصول على درجة البكالوريوس ما يلي :

حملة الثانوية العامة ) شعبة العلوم ( أو ما يعادلها على أن تكون اللغة األجنبية األولى  أوال:
 خريجي مدارس اللغات . هي اللغة اإلنجليزية ويستثنى من ذلك

حملة شهادة الثانوية الفنية للتمريض ) شهادة اإلعدادية وثالث سنوات دراسية  ثانيا:
 تمريض( وفقا للشروط والقواعد واالعداد التي يحددها المجلس األعلى للجامعات .

في حملة الدبلوم الفني في التمريض ) شهادة الثانوية العامة وسنتان دراسة  تمريض  ثالثا:
% على األقل من 75اصلين على حالمعاهد الفنية للتمريض( على أن يكونوا حديثي التخرج و 
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درجات الدبلوم ويتم قبول هؤالء الطالب بالفرقة الثانية وفقا للشروط والقواعد واالعداد التي 
 يحددها المجلس االعلى للجامعات .

% وذلك بعد اجتياز 70اصلين على تقبل الكلية خريجي المدارس الثانوية الفنية للتمريض الح
 امتحان المعادلة الذي ينظمه المجلس األعلى للجامعات.

حملة البكالوريوس ) ثانوية عامة شعبة علوم ( على آال يكون قد مضى على حصوله  رابعا:
على المؤهل الجامعي السابق ذكره أكثر من عامين ويجوز أن يعفى الطالب من حضور بعض 

الدراسة أو من أداء االمتحانات فيها إذا ثبت انه حضر مقررات تعادلها واجتيازها  مقررات
 بنجاح علي االقل طبقا للالئحة . 

 خامسا: 
  على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز اختبارات القبول التي يقررها مجلس

 الكلية.
 ف الطبى الخاص بالكليه.على جميع الطالب المرشحين للقبول بالكلية اجتياز الكش 
 .على جميع الطالب التفرغ للدراسه فى السنوات الدراسيه األربع ويوقع الطالب اقرار بذلك 

 -التحويل من والى الكلية:قواعد وشروط 
 -لكلية تمريض أخرى:  كلية تمريض جامعة الزقازيقللتحويل من 

 ( ح%10تقوم الجامعه بتحديد نسب التحويل في كل فرقة بنسبة ) سب اللوائح والقوانين
 المنظمة لذلك.

  يتقدم الطالب الراغب في التحويل من الكلية بطلب كتابي يطلب فيه رغبته في التحويل من
 الكلية ويتم اعتماد هذا الطلب من قبل العميد.

  بعد موافقة العميد يتوجه الطالب للكلية للحصول على بيان حالة بالتقديرات والدرجات
المراد التحويل إليها لعمل اإلجراءات القانونية الالزمة للتحويل إلمكانية  لتقديمه إلى الجهة

 قبوله من عدمه.
  يتم إرسال ملف الطالب إلى الكلية المراد التحويل إليها بناءًا على الخطاب الوارد إليها من

 جهة التحويل.
 -عتمدًا على أسس:في حالة زيادة رغبات التحويل عن النسبة المحددة يتم إجراء تنسيق داخلي م

                              تقدير الطالب 
 المسافة بين إقامة  الطالب  ومكان الكلية 
 )نوع الطالب )ذكر/ إنثى 
 -لتحويل من كلية تمريض أخرى الى كليه التمريض جامعة الزقازيق: ل
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 ل رئيس التحويل الى الكليه يتم عن طريق مكتب التحويالت المركزى ويتم اعتماده من قب
الجامعه أو نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطالب. ويقوم مكتب التحويالت المركزى 

 بارسال ملف الطالب الى الكليه.
  تشكل لجنه برئاسه وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب وعدد من أعضاء هيئة التدريس

 وذلك لعمل المعادالت للطالب المحولين.
 ضمن المواد التى درسها الطالب بالكلية المحول منها والمواد التى يتم عمل المعادله حيث تت

 لم يدرسها وتتم دراستها بالكليه.
  يتعين على الطالب دراسة المواد التى لم يدرسها بالكلية المحول منها على انها ماده

 تحميليه مع االحتفاظ بتقديره كامال بعد االمتحان. 
 

 

 

                                                                       

 

 

 


