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 سياسات جذب الطالب الوافدين
تتبع الكلية السياسات االتية والتى من شأنها العمل على جذب الطالب الوافدين 

 للدراسة بكلية طب طنطا

 بأن الكلية تقوم باالتي :نتشرف باالحاطة 

 تطبيق الالئحة الداخلية لكلية طب طنطا على الطالب الوافدين .1

 توفير املسكن املناسب والوجبات الغذائية والرعاية الصحية الشاملة .2

تعيين منسق اكاديمي لكل خمس طالب على االكثر ويقوم بمهامه داخل وخارج الكلية  .3
 ة من خالل التواصل مع الطالب طوال اليوموالتي تشمل الرعاية العلمية واالجتماعي

تطبق املعايير الكاملة لجودة العملية التعليمية والخاصة بقاعات الدرس املجهزة والوسائل  .4
 التعليمية املختلفة واملقررات الدراسية والتدريس واالمتحانات

تشمل  يشترك الطالب الوافدين في جميع األنشطة الطالبية أسوة بالطالب املصريين والتى .5
االنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية ويتم من خالل هذه االنشطة التواصل واالندماج مع 

 اعضاء هيئة التدريس والطالب املصريين

 يتم عقد دورات لتعليم اللغة العربية للطالب الوافدين من الدول غير الناطقة بها .6

ع إدارة الكلية ملناقشة اى عقد اجتماعات دورية للطالب الوافدين واملنسق االكاديمي م .7
 عقبات تواجه الطالب وإيجاد الحلول لها

يتم التعريف بالبرنامج الدراسي والخدمات التى تقدم للطالب الوافدين عن طريق موقع الكلية  .8
على شبكة املعلومات والتى من خاللها يتم استقبال جميع استفسارات الراغبين بااللتحاق 

 كترونيبالكلية عن طريق البريد االل

 يتم تكريم الطالب الفائقين أسوة بزمالئهم الطالب املصريين .9
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 املاليزيينسياسات جذب الطالب 
  10/7/2006تم عقد إتفاقية تعاون علمى وثقافى بين حكومة ماليزيا وجامعة طنطا فى 

والتى توضح رغبة حكومة ماليزيا فى تخريج كثير من األطباء املهره فى كل التخصصات 
وفى نفس الوقت لديهم الثقافة واملعلومات الدينية واإلسالمية ولتوطيد اواصر الطبية 

 الصداقة بين ماليزيا ومصر.

  بدأت الدراسة فى البرنامج الدراسى للطالب املاليزيين بالكلية فى العام الدراسى
 طالب وطالبة. 30وكان عدد الطلبة امللتحقين بالدراسة  2006/2007

 تقوم الكلية بالوسائل التالية لجذب املزيد من الطالب املاليزيين: 

 الترويج الخارجى :  -1

  ( قامت الكلية بإنشاء موقع خاص بها Website على شبكة املعلومات والتى من خاللها يتم )
إستقبال جميع إستفسارات الراغبين باإللتحاق بالكلية حيث أنه موضح به أقسام الكلية وتوصيف 

امج واملقررات الدراسية واألنشطة الخاصة لكل قسم وكذلك جميع املعلومات املتاحة عن البر
 الخدمات املقدمة للطالب املاليزيين بالبرنامج الدراسى الخاص بهم.

 : الزيارات الخارجية ملاليزيا 

قام السادة رؤساء الجامعة ونواب رؤساء الجامعة لشئون التعليم والطالب وعمداء كلية الطب 
بزيارة ماليزيا بدعوة من الحكومة املاليزية حيث قامت إدارة الكلية بعرض إمكانيات الكلية 
املادية والبشرية من حيث مبانى وتجهيزات الكلية الخاصة بالدراسة األكلينيكية وكذلك 
املستشفيات الجامعية، باإلضافة إلى أهم ركن من أركان البرنامج الدراسى وهم السادة أعضاء 

عضو منهم على  380عضو حصل عدد  890لتدريس بالكلية حيث يبلغ عددهم حوالى نحو هيئة ا
بعثات خارجية للحصول على الدكتوراه من الواليات املتحدة ودول أوروبا ، مع نشرهم الكثير من 
األبحاث الدولية فى املجالت العاملية كما وصل أعضاء الهيئة املعاونه للسادة أعضاء هيئة 

 عضو. 490نحو التدريس إلى 

 الهيكل اإلدارى: -2
  تعتبر اللجنة التنفبذية بالكلية هى السلطة املنوط بها تصريف أمور وأنشطة البرنامج ووضع

الخطط التى تحقق أغراضه فى حدود القوانين واللوائح املنظمة لذلك ، وتتكون اللجنة من عميد 
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سق األكاديمى للبرنامج باإلضافة ) رئيسا ( ووكالء الكلية ورؤساء أقسام الكلية واملن الكلية 
وتقوم اللجنة اللجنة العليا بالجامعة ، مين الكلية ومدير شئون التعليم ومدير البرنامج أإلى 

واملكونة من رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعميد الكلية بالتصديق على قرارات اللجنة 
 التنفيذية الخاصة بالبرنامج املاليزى.

 اصة بالبرنامج الدراسى للطالب املاليزيين برئاسة املنسق األكاديمى وهو أستاذ تم إنشاء إدارة خ
بالكلية باإلضافة إلى مدير البرنامج وعدد من املوظفين املعاونين له يقومون بإستقبال الطلبة 

 فى اى وقت للقيام بجميع األعمال املتعلقة بهم .

 البرنامج التعليمى : -3

  50إلى مجموعات طالبية صغيره للمحاضرات النظرية مكونة من يتم تقسيم الطالب املاليزيين 
 طالب. 25طالب وللتدريس العملى واألكلينيكى مكونه من 

 .يتم تطبيق الالئحة الدراسية الداخلية لكلية طب طنطا على الطالب املاليزيين 

  املجهزة يتم تطبيق املعايير الكاملة لجودة العملية التعليمية والخاصة بقاعلت الترديس
 والوسائل التعليمية املختلفة واملقررات الدراسية واعمال التدريس واإلمتحانات.

  تم إضافة مادة اللغة العربية كمادة أساسية يشترط فيها النجاح فى الفرقة الولى ابتداءا من
وذلك لتحسين مستوى اللغة العربية لديهم للتواصل مع األساتذة  2013-2012العام الدراسى 

 ملرضى بعد ذلك فى السنوات اإلكلينيكية.ومع ا

 .تعيين منسق أكاديمى للطالب املاليزيين بكل قسم للتواصل مع الطالب داخل كل قسم 

 .تم عمل مجموعات إضافية للتدريس للطلبة املاليزيين طوال العام 

 الرعاية الصحية: -4

  تقوم اإلدارة الطبية تقوم إدارة البرنامج املاليزى بتوفير العالج الطبى لجميع الطلبة حيث
بالجامعة بالكشف الطبى وعمل الالزم من تحاليل طبية أو إجراء أى عمليات جراحية وتقوم إدارة 
البرنامج بالتعاون مع مدير العالقات العامة بالكلية بجميع اإلجراءات اإلدارية الخاصة بإتمام العالج 

 الطبى للطلبة.

 األنشطة الطالبية: -5

 لدراسى للطالب املاليزيين بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية تقوم إدارة البرنامج ا
 موظف باإلشراف على األنشطة التالية: 12واملكونه من 
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 األنشطة الرياضية: -
 0عقد دورات صداقة رياضية بين الطالب املاليزيين واملصريين ويتم توزيع جوائز للفائزين منهم -1

الخاص بالطالب املاليزيين على مستوى كليات الطب اإلشراف على تنظيم الدورى الرياضى  -2
بجميع الجامعات املصرية ) بوربتان ( وتوفير وسائل النقل املكيفة لجميع أنحاء الجمهورية 

 للمشاركة فى الدورى الرياضى

تنظيم حجز املالعب الرياضية بالجامعة للطالب املاليزيين واإلشراف على التدريبات الرياضية  -3
 باتللطلبة والطال

 األنشطة الثقافية: -
اإلشراف على عقد مسابقة القرآن الكريم للطالب املاليزيين واملصريين مع توزيع جوائز  -1

 قيمة للفائز منهم

 عقد دورات لتعليم اللغة العربية للطالب املاليزيين -2

عقد مسابقات ثقافية للمعلومات العامة للطالب املاليزيين مع توزيع جوائز للفائزين  -3
 منهم

اإلشراف على الندوات الثقافية والفنية الترفيهية ونوفير األماكن واملدرجات إلقامتها  -4
 مع توفير مشرفين من الكلية لرعاية الطلبة

 توزيع مذكرات أسئلة اإلمتحانات لجميع الفرق الدراسية -5

 الخدمات اإلجتماعية: -
م الدراسى بالتعاون توفير وجبات غذائية كامله مجانا لجمبع الطالب املاليزيين خالل العا -1

 مع إدارة املدن الجامعية وتصرف من املطعم الحارجى باملجمع الطبى

تكريم الطالب املاليزيين املتفوقين فى جميع السنوات الدراسية وإعطاؤهم جائزة مالية  -2
 لكل منهم.

 توفير رخالت ترفيهية لليوم الواحد لجميع الطالب لزيارة األماكن السياحية بالجمهورية -3

 مساعدة الطالب على توفير املسكن املناسب لهم باإلتفاق مع إدارة املدن الجامعية -4

عقد إجتماعات دورية للطالب املاليزيين مع املنسق األكاديمى وإدارة الكلية ملناقشة  -5
 أى عقبات تواجه الطالب وإيجاد حلول لها
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 الخطة التنفيذية
 

 فتره النشاط املسئول عنه الهدف املخرج
 الترويج الخارجى 

 
تحديث املوقع االلكترونى على شبكة  .1

املعلومات وتذويده بكافه التفاصيل 
 الخاصه بالبرامج الدراسية 

  وحده ضمان الجودة بالكلية 

  االقسام املختلفه بالكلية 
فى بداية كل عام دراسى 

 جديد 

فى بداية كل عام دراسى  وحده ضمان الجودة بالكلية   فتح منتدى على موقع الجامعه  .2
 جديد 

انشاء مواقع للبرامج الدراسية على شبكة  .3
 املعلومات 

  فى بداية كل عام دراسى  وحدة ضمان الجودة بالكلية
 جديد 

 رئيس الجامعه   القيام برحالت ترويجية .4

 عميد الكلية 

  منسق الوافدين 

 مره واحده سنويا 

 اللجنة التنفيذية بالكلية   متابعه البرامج التعليمية  .5

  وكيل الكلية لشئون الدراسات
 العليا 

  طوال العام 
  اجتماع واحد شهريا 

 املنسق الوافدين بادارة الجامعه   الرعاية الصحيه للوافدين  .6
  مدير عام العالقات العامة 
   االدارة الطبيه بالجامعه 

  طوال العام الدراسى 

 رحالت ترفيهية  .1 االنشطة الطالبية

 لقاء تعريفى .2

 دعوات لحضور مؤتمرات الكلية املختلفهة  .3

  منسق الوافدين 

 املوظيفين واملعاونين 
 ادارة رعاية الشباب 

  طوال العام الدراسى 
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 فتره النشاط املسئول عنه الهدف املخرج
 رئيس الجامعه  فتح دار للضيافه  .1 الخدمات االجتماعيه

  عميد الكلية 

 املنسق الوافدين بالجامعه 

 الشباب ادارة رعاية 

  طوال العام الدراسى 

 

 

 

 مدير وحدة ضمان الجودة
 

ورئيس مجلس ادارة املستشفيات الجامعيه –عميد الكلية   
 

 أ.د.أحمد محمد غنيم  أ.د.منال ابراهيم البرماوى 
 


