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 سياسات قبول و تحويل الطالبوثيقة 

تيظبي  ااعة بعب  نتتبع كلية الطب  البيطب ج معة بة الزيبعسيا ايعابعب الوببلت و التملليبص اليهبلب الي بع  وبع ل 
 .ة عب يف هذا الشأنللجع األالىو ي اراب اجمللس  (9494لسية 94يع لن) التيفيذية والئملتهاله ج 

 عدد الطالب الذين تقبلهم الكلية سنويا -1

رأج جملس ةن جملس ااعة ة   د أخذ  ايرتاحالي  للجعة عب يف هنعية كص اعم معة ي  يعء األالىاجمللس  حيدد
 .ايت  يبلهل   كلية الط  البيط ج معة ة الزيعسيا يف ال عم التعيل نالكلية ادد الطالب الذي

 بالبرنامج لاللتحاقهم التقدم من يحق ل -2

 .ال   ية ةه  مج لرية ةن (المي اللم)  احلعصلني الى الثع لية ال عةة  .9

 .(اللافدين ) اله ية ش بة المي اللم لثع لية ال عةةة عدلة ل ش عدة احلعصلني الى .2

 بالبرنامج  لتحاقلالكيفية التقدم  -3

  يةال    ةه  مج لرية ةن ال عةة الثع ليةللملعصلني الى   عليسبة:  3-9

تيسبببيا  اببلاء اببن   يبببا الببذهعب  يل ةكتبب  هال غبببعب اصعصبببة  بب ااببتمعرة اابببتكمعت سببمل  و  الطعلبب  يوببلم -9
 :هلو   علكت  اصعب اإلليكرتوين الليع الطالب أو ان   يا

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

  علكليبةةكت  شئلن الطالب   ىليتلمه الطعل    علكلية  لاللتملعقوت شيح الطعل   التيسيا  تيجة  د ظ لر  -2
  -: التعلية  األوراق وة ه

 ال عةة الثع لية ش عدة.  
 اليالد ش عدة.  
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 صلر شخهيه 6ادد.  
  الشخهية البطعيةصلره.  
 الرتشيح  طعية.  
 للذكلر   عليسبةميد 2 ااتمعرة.  

  علكليةو ل  االلتملعق  الطيبالكشف  ااتمعرةالى   علكليةحيهص الطعل  ةن خالت ةكت  شئلن الطالب  -3
  .اله وفعب لسداد وأذن

يوبلم الطعلب   توبدي مجيبع  الهب وفعبوابداد   ل  االلتملبعق ااتكمعتالى الطعل   الطيبالكشف   متعم  د  -9
 ةكتبب  شببئلن  ىلالهبب وفعب  اببدادإليهببعالب  ة عإلضببعفااببتلم ع ةببن يبببص   ببد ةلئ ببع  علبيع ببعب  الببي األوراق

  .  علكلية ا  الطالب ليهبح ةويد

  ال   ية ةه  مج لرية خعرج ةن ال عةة الثع ليةللطالب احلعصلني الى   عليسبة:  3-2

 .يتودم الطعل   يل اإلدارة ال عةة لللافدين التع  ة للسارة الت لي  ال عيل -1

   : تودمي ع الطللب األوراق

 حهص الي الدولة يف ال   ية ةه  مج لرية افعرة ةن الي ع وةهديع ةة تمد (ال عدلة) ال عةةه الثع لي ش عدة  -9

 ٠  علوعه ة الش عدة الى ةي ع احلعصص الدولة افعرة أو الش عدة الى الطعل  ةي ع

 البى الدالبة البيضبعء  عالابتمعرة يتوبدةلا أن ف لبي   الهب ية الثع ليبة الشب عدة البى احلعصبلني للطالب و عليسبة

 ٠ اليجعح

 ٠ ةي ع رمسي ةستخ ج أو األصلية اليالد دةش ع - 2

 ٠ حديثة فلتلغ افية صلر(  6 ) ادد  - 3

 الشبئلن وةكتب   علوعه ة السفعرة ةن اليه احلهلت يت  ةظ وف داخص وتلمد اآلتية األوراق  يع عب ااتيفعء -9

 : وهى ال   ية

 .( تيسيا ٥٥٥ ااتمعرة ) االلتملعق  ل   -أ 

 .ةبدئي ت شيح  طعية  -ب 
 .( سخ أر ع ةن) ال للةعب ةااتمعر   -ج 
 .األة  وىل  ي ار -د 

إلمتبعم   علكليبةةكتب  شبئلن الطبالب   ىليولم الطعل   علتلمه    علكلية لاللتملعق  رتشيمله  د  خطعر الطعل    -2
  .  م اءاب التودي السع ا ذك هع

 الرسوم الدراسية -4
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 النسبة للطالب المصريينب
                                                               .ااعة عب تيظي  لوع لن التيفيذية الالئملة ةن299ةلمعدال الم الو رة  بوع ليسدد الطعل  

 غير مصريين            أو أم أبمن  الوافدينالنسبة للطالب ب

 ئملبةالال ةبن 299ة لبعدا  ت بديص   بأ أحكبعم 944٠لسبية  96٥ريب   ال   يبةتب ع لو ار رئبيس مج لريبة ةهب  

ألوت ةب ة و  دراب  ييبمييبة  ابرتلي   9٥٠٠يوبلم الطبالب اللافبدون  سبداد ةبلب   ااعة بعب تيظبي  لوبع لن التيفيذيبة
 .ةه وفعب درااية ايلية ميية  ارتلي  9٥٠٠

  الدراسة نظام -5

لبدة تكبلن اطلبة  هبف السبية ثالثبني أاببلاع و  ةتسبتم  لبدو  اببتمرالدرااة يف السبت الثعلث ةبن شب    تبدأ
ةببدة الدرااببة نببس اببيلاب ةلساببة الببى اشبب  فهببلت درااببية ، و  جملببس ااعة ببة حيببددهللملاببد الببذج  فوببأو  أابببلاني

 يجبعح ال خهبة الدوليبة لويبعدة  امتيبعسه شب   حيهص   دهع الطعلب  البى درمبة البكبعللريلا يف ال لبلم الطبيبة البيط يبة 
 تأديتببببه ألخبببب   وال ميببببيح شبببب عدة البكببببعللريلا  ال   ببببديوع ل ببببع ةببببن الشبببب عداب ا أو ةببببع (  ICDL)  اآليلاحلعابببب  
 .  يجعح الهيفيالتدري   اةتملع عب امتيعسو الهيفي التدري  

 التحويالت -6

 حتليالب الستجدين: أوال  

 . علكلية لاللتملعق   ت شيمله   دلفرتة حمددة ذلك اإللكرتوين و  الليع ةن خالت للطعل  التملليص كنمي -9

التملليببص اببن   يببا توببدي  ميكببن للطعلبب ةببن يبببص ةكتبب  التيسببيا  احملببددة اإلليكببرتوين ملليببصد ا ت ببعء فببرتة التيببا -2
 .ةع دفع ال الم   عاعة ة ال كزية لبعب التملليص لكت  شئلن الطالب 

    :للتملليص  الطلل ة األوراق

 . ل  التملليص( أ

 . طعية الرتشيح( ب

 . عالتملليص ألي  ثبعب حمص  يعةة  عحملعفظة ال اد( ج

  .الثع لية ال عةة ااتمعرةصلرة ةن (  د
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 (را  ة و  ةوثعلث ةثع ي ) األالىف ق الحتليالب  الب  -:ثع يع

 :  بوع للش و  التعلية ميكن لطالب ف ق اليوص التملليص لكليعب ةيعظ ة يف معة عب أخ ج

 .معة ة صك  ةستل  الى زيعكة    عاعة عب التيعظ ة الكليعب  ني التملليص يكلن أن -9
 .ةي ع احمللت الكلية يف أالى ف ية  ىل وةيولال  عمملع الطعل  يكلن أن -2

 . لي ع التملليص الطللب  علف ية الويدين الطالب أاداد ةن % 2٠ ان احملللني  سبة تزيد ال -3

 .اجملعةيع أالى الى احلعصلني للطالب التودةني  ني ةن للتملليص األوللية تكلن أن -9

 .الدرااة  دء ةن ش   ةضى   د التيعظ ة الكليعب  ني طالبال حتليص  لبعب يبلت جيلس ال -5

   يهبعت أو  جيبعرك وبد   اإليعةبةحملبص   ثببعبالطعلب  ويكبلن هيبع   ةيعةب ايب ب معة به حملبص   ىل التملليبص يكبلن أن -6
 (. اعة التلسيع ااغ ايف للطالباة   )غعس  أوتليفلن  أوةيعه  أو عءك   

   .شئلن الطالب ال كزج التملليص ةع  يعن حعلة ةستخ ج ةن الكلية  يل ةكت الطعل   طل   مودتي:   يوة التملليص 

 .ال يسمح  تملليص  الب السية الي عئية: ةلمللظة 

 


