جاهعت قناة السويس
كليت العلوم

أليت توزيع الطالب على التخصصاث العلويت الوختلفه:
 -1يتٌ اطتيفبء اىطالة الطتَبرح اىزغجبد ٍِ إدارح شئُ٘ اىطالة
 -2يتٌ حظز رغجبد اىطالة ف ٚمو ثزّبٍح
 -3يتٌ تزتيت اىطالة طجقب ىيَدَ٘ع اإلػتجبرٍ( ٙدَ٘ع اىثبّ٘يخ

اىؼبٍخ ٍٗبدح

اىتخظض ىيجزّبٍح)
 -4يتٌ ت٘سيغ اىطالة ػي ٚاىجزاٍح اىؼيَيخ طجقب ىزغجبتٌٖ ٗف ٚض٘ء اٍنبّيبد األقظبً
 -5يتٌ اػالُ ّتبئح اىت٘سيغ ػي ٚاىطالة ثبى٘طبئو اىَختيفٔ
 -6يتٌ اتبحخ فزطٔ ىتؼذيو رغجبتٌٖ حتّٖ ٚبيخ االطج٘ع األٗه ٍِ اىذراطٔ
يتٌ اػتَبد اىت٘سيغ اىْٖبئ ٚىيطالة ثَديض اىنييخ
ٍغ األخذ ف ٚاالػتجبر أُ األٗى٘يخ ط٘ف تنُ٘ ىظبحت اىَدَ٘ع االػتجبر ٙاألػي.ٚ
ٗيحظت اىَدَ٘ع االػتجبر ٙىيجزاٍح ػي ٚاىْح٘ اىتبى:ٚ
(ٍدَ٘ع اىثبّ٘يخ اىؼبٍخٍ+بدح اىنيَيبء)

 .1اىنيَيبء

(ٍدَ٘ع اىثبّ٘يخ اىؼبٍخٍ+بدح اىفيشيبء)

 .2اىفيشيبء
 .3اىزيبضيبد ٗ ػيً٘ اىحبطت

(ٍدَ٘ع اىثبّ٘يخ اىؼبٍخٍ+بدح اىزيبضيبد)

 .4اىدي٘فيشيبء اىتطجيقيخ (ٍدَ٘ع اىثبّ٘يخ اىؼبٍخٍ+بدح اىفيشيبء ٗ ٍبدح اىزيبضيبد)
 .5اىْجبد+ػيٌ

اىحي٘اُ+اىَينزٗثي٘ى٘خٚ

+

اىجي٘تنْ٘ى٘خٚ

(ٍدَ٘ع

اىثبّ٘يخاىؼبٍخٍ+بدح األحيبء)
 .6خي٘ى٘خيب

(ٍدَ٘ع اىثبّ٘يخ اىؼبٍخٍ+بدح األحيبء ٗاىزيبضيبد)

آليت لجذب الطالب الوافذين
 يتٌ اىتزٗيح ىجزاٍح ٗاٍنبّيبد اىنييخ اىتؼييَيخ ىذ ٙاىَنبتت اىثقبفيخ اىَظزئ ثبىذٗه
اىؼزثئ
 يتٌ اىتزٗيح ىجزاٍح ٗاٍنبّيبد اىنييخ اىتؼييَيخ ىذ ٙاىَنبتت اىثقبفيخ ىيذٗه اىؼزثئ
 يتٌ تجبده اإلػالّبد ٍغ ٍ٘اقغ اىدبٍؼبد اىؼزثيخ
 يتٌ إشزاك اىَؼبريِ ىيخبرج في اىتؼزيف ىجزاٍح ٗاٍنبّيبد اىنييخ
 يتٌ تؼزيف اىطالة اى٘افذيِ ثبىذراطبد اىؼييب اىحبىييِ ثبىنييخ ثجزاٍح ٍزحيخ
اىجنبى٘ري٘ص ىت٘طييٖب إى ٚمييبتٌٖ األطييخ
 يتٌ دػ٘ح ثؼض اىَظتشبرييِ اىثقبفييِ ىيذٗه ىيتؼزيف ثبىجزاٍح اىتؼييَيخ ٗاٍنبّيبد اىنييخ
 اىتؼزيف ثبىََيشاد ٗاىخذٍبد (طجيخ – طنِ – ٍظبريف ٍقظطخ – دػٌ ػيَي –
ٍدبالد تذريجيخ -اّشطخ ٗغيزٕب) اىتي يحظو ػييٖب اى٘افذ ىينييخ ّظيز اىتحبقٔ ثٖب.

الرعايت االجتواعيت والصحيت
تقذً اىنييخ اىزػبيخ اإلختَبػيخ ىيطالة ٍِ خاله ادارح رػبيخ اىطالة .مَب تقذً اىنييخ رػبيخ
طحيخ ىيطالة ثبىتؼبُٗ ٍغ اىَزمش اىطج ٚثبىدبٍؼخ .

 الذعن الطبي للطالب
اىذػٌ اىطج ٚاىخبص ثنييخ اىؼيً٘ تبثغ الدارح اىطجيخ اىخبطخ ثبىدبٍؼخ حيثالتَتيل اىنييخ دػٌ طج ٚخبص ثٖب حيث أُ اىخذٍبد اىت ٚيقذٍٖب اىَزمش اىطج ٚثبىنييخٕ:ٚ
 .1اىنشف اىطج ٚػ ٚطالة اىنييخ ف ٚثذايخ اىؼبً اىذراطٍٗ ٚتبثؼتٌٖ ف ٚأيبً
اىذراطخ
 .2تح٘يو اىحبالد اىحزخخ ىيَظتشف ٚاىدبٍؼٍٗ ٚتبثؼتٖب.
 .3االشزاف اىطج ٚأيبً االٍتحبّبد.

* اليت الذعن والرعايت للطالب الوتفوقين
 .1تنزيٌ اىطالة اىَتف٘قيِ
 .2اختيبرٓ ٍشزف اىجحث ٗاىَقبه (ٍشزٗع اىتخزج)
 .3اختيبرٓ ٗدػَٔ في األٍبمِ اىَتَيشح في اىتذريت
 .4تزشيحخ ىظ٘ق اىؼَو
 .5تزشيحٌٖ ىيذٗراد اىتذريجيخ اىََيشح
ٗ .6ضغ ثزاٍح تذريجيخ ٍَيشح ىتَْيخ اىقذراد اىخبطخ ىذٕ ٙؤالء اىطالة
 .7تزشيحٌٖ ىيَشبرمخ ضَِ اىفزق اىجحثيخ ثبألقظبً اىؼيَيخ
 .8اختظبص اىطالة اىَتف٘قيِ في األّشطخ ثأٗى٘يخ في اىَشبرمخ في اىزحالد اىتزفيٖيخ
ٗت٘خئ دػ٘اد خبطخ ثأطَبئٌٖ في اىحفالد االختَبػيخ
 .9تظٖيو حظ٘ىٌٖ ػي ٚاىَظتيشٍبد اىَختيفخ ػي ٚاىَظت٘ ٙاىتؼييَٗ ٚاألّشطخ اىطالثيخ
ٗ .11ضغ ط٘ر اىطالة اىَتف٘قيِ في ى٘حخ شزف اىنييخ

 اليت دعن الطالب الوتعثرين
 .1ػَو اختَبػبد ٍغ ٕؤالء اىطالة اىَؼثزيِ ف ٚحض٘ر ٗميو اىنييخ ىشئُ٘ اىتؼييٌ
ٗاىطالة ٗاىَزشذيِ األمبديَيِ ىي٘ق٘ف ػي ٚأطجبة ٕذا اىتؼثز ٍْٗبقشخ ميفيخ اىتغيت
ػيٍ ٚشبمو ٕؤالء اىطالة ط٘اء اىؼيَيخ أٗ اىؼَييخ أٗ االختَبػيخ.
 .2اىتشاً اػضبء ٕيئخ اىتذريض ثضزٗرح اإلٕتَبً ثٖؤالء اىطالة ثشيبدح اىظبػبد اىْظزئ
ٗاىؼَييخ
 .3اىتْجئ ػي ٚاىطالة حض٘ر اىظبػبد اىَنتجيخ ٗاىَشبرمخ ف ٚاألّشطخ اىطالثئ
 .4اىت٘طغ ف ٚتن٘يِ األطز اىطالثيخ م٘طيئ ىيت٘اطو ثيِ اىطالة ٗاػضبء ٕيئخ اىتذريض
 .5يتٌ تقييو اىؼتء اىذراطي ىٖؤالء اىطالة اىَتؼثزيِ ٗفقب ىالئحخ اىنييخ.

