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تحديث آلية جذب الطالب الوافدين
للعام الجامعي 7102/7102
*************
مقــدمـــة -:
تتميز كلية التمريض – جامعة أسيوط بتقديم الخدمات والرعاية للطالب الوافدين في مرحلة البكالوريوس
في مناخ يتسم بالود واأللفة والتعاون وتهدف سياستها إلى جذبهم وزيادة أعدادهم بما يساهم في إعالء مكانة
الكلية والحفاظ على ريادتها وزيادة قدراتها التنافسية محليا وإقليما ودوليا وتوثيق العالقات الثقافية مع
مختلف الدول .

* سياسة جذب الطالب الوافدين
 -0الطالب الوافد له كافة حقوق الطالب المصري في التعليم وممارسة األنشطة الطالبية المختلفة والرعاية
الصحية واالجتماعية وضمهم إلى رابطة الخريجين والتواصل معهم.
 -7توفر الكلية أساليب مختلفة لتعويض االختالف في مناهج الدراسة من دولة إلى أخرى ومراعاة قواعد
القبول للقيد والتسجيل المنصوص عليها باللوائح الداخلية للكلية .
 -3يتوافر في الكلية نظام الريادة العلمية لمرحلة البكالوريوس الذي يعرف الطالب الوافد بأنظمة وسياسات
وأنشطة المؤسسة التعليمية وتوجيههم ومعاونتهم على السير في الدراسة على أفضل وجه عن طريق الرائد
العلمي .
 -4عمل لقاءات دورية مع الطالب المسجلين بالكلية للتعرف على مشاكلهم داخل وخارج الكلية والعمل على
حلها .
 -5تيسير ألحاق الطالب بالقسم الذي يرغبه حسب التخصص المتوفر لدراسته وحسب احتياج بلدة لهذا
التخصص .
 -6توفير فرصة التدريب في أماكن التدريب الخاصة بالتخصص .
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* آلية مستقبلية لجذب الطالب الوافدين -:
 -0مخاطبة العالقات الثقافية بالجامعة لتسويق برناامج الكلياة لجاذب الطاالب الوافادين عان طرياق الملحقاات
الثقافيااة العربيااة واقفريقيااة وبصاافة خاصااة دول حااو

النياال للتعريااف بالكليااة وأنشااطتها التعليميااة والبحثيااة

وبرامجها المختلفة .
 -7التعريف بالكلية عن طريق شبكة المعلومات الدولية متضمنة دليل الطالاب والالئحاة لمرحلاة البكاالوريوس
والتيسيرات من قبل قانون تنظيم الجامعات .
 -3تشجيع البرامج المشتركة بين الكلية والكليات العربية واقفريقياة للتباادل المشاتري باين األسااتذة والطاالب
لدعم التواصل بينهما .
 -4عماال دلي ال خاااص بااءجراءات واليااات تسااجيل الطااالب الوافاادين ووضااع فيااه التعريااف بالكليااة وبرامجهااا
وأنشطتها التعليمية والبحثية وعددها وجنسية الطالب الدراسيين بها وتخصصاتهم من قبل الكلية .
 -5تخفاايض نساابة ماان المصااروفات أو عاار

عاادد ماان الماانح الدراسااية للطااالب الوافاادين ماان الكليااة خااالل

الخمس سنوات القادمة بموافقة مجلس الكلية .
 -6توفير سبل اققامة واقعاشة للطالب الوافدين برسوم ميسرة .
 -2البدء في ترجمة موقع الكلية باللغة االنجليزية حتى يتم التعرف على الكلية وأنشطتها وبرامجها المختلفة
وبصفة خاصة لألجانب من الدول األفريقية .
 -2إنشاء موقع باللغتين العربية واالنجليزية خاص بالطالب الوافدين
 -9عمل لقاءات مع طالب الدراسات العليا بالكلية وتشجيعهم على الترويج للدراسة بالكلية في بالدهم
 -01إتباع نظام التسجيل االلكتروني لتسهيل إجراءات التسجيل لهؤالء الطالب .
 -00التوسع في عملية التعليم عن بعد وعمل الئحة للتعليم المفتوح والترويج له الحتياج سوق العمل

