
 
 

 جامعة المنوفية
                                                                                              

آلية لجذب الطالب الوافدين

وجود مكتب متخصص للوافدين فى الجامعة بشكل عام وفى  كلية التمريض أيضا، وكذلك

وجود موقع إلكترونى خاص بالطالب الوافدين واإلجراءات الخاصة بقبولهم.

اإلعالن عن مكانة كلية التمريض التابعة لجامعة المنوفية ذات المكانة العريقة، وذلك على

موقع الكلية اإللكتروني..

اإلعالن عن إمكانات الكلية المختلفة التى تميزها عن أى كلية أخرى على موقع. الكلية

اإللكتروني. باللغتين العربية واإلنجليزية.

التعريف بتبنى الكلية للمعايير األكاديمية القياسية المرجعية الصادرة من الهيئة القومية

لضمان جودة التعليم واالعتماد لمرحلتى. البكالويوس والدراسات العليا، وتوصيف البرامج والمقررات

الدراسية بناء على ذلك.

التعريف بالمكانة العلمية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على الدرجات العلمية المميزة

والحاصلين على جوائز علمية عالمية ومحلية وذلك على موقع. الكلية اإللكتروني.

االتصال بجميع مكاتب التمثيل الثقافى للدول العربية واالفريقية الموجودة بمصر لتعريفهم

ببرنامج الكلية بصفة عامة والبرامج الجديدة بصفة خاصة لجذب طالب جدد.

دعوة المسئولين المعنين بالتبادل الطالبى والتمثيل الثقافى بالسفارات العربية واالفريقية

لزيارة الجامعة والكلية وتنظيم. محاضرات دعائية لهم.

تنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين الجدد لتعريفهم بالجامعة وتشجيع الحوار الثقافى بين

الجنسيات المخلفة.

عقد ملتقى ثقافى بين الطالب بصورة دورية للتعرف على المشكالت التى تواجههم. ومحاولة

حلها.

نشرة دورية عن أنشطة الكليه فى مرحله البكالوريوس. تصدر شهريا وتنشر. على موقع الكلية

االلكترونى..

.اعداد برامج ثقافية ورياضية واجتماعية لرعاية الطالب الوافدين
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.الحرص على قياس وتقييم رضاء الطالب

توقيع بروتوكوالت. تعاون مشتركة بين جامعة المنوفية والجامعات األخرى خاصة بتيسير

إجراءات تسجيل الطالب الوافدين على مستوى الجامعة.

مخاطبة الملحقات الثقافية للدول المختلفة الموجودة فى مصر للتعرف على المشكالت

المطلوب تذليلها للطالب الوافدين ووضعها. فى االعتبار عند تطوير برامج الدراسة بالكلية.

.تسهيل إقامة الطالب الوافدين فى المدن الجامعية

تكليف األساتذة العاملين بالكلية والموفدين فى مهمات علمية للترويج لبرامج الدراسة بالكلية

فى البالد المختلفة المتواجدين بها.

العمل على تسهيل إجراءات سفر وعودة الطالب الوافدين من خالل بروتوكول تعاون بين

 للطيرانالجامعة وشركة مصر

يتوافر. فى الكلية نظام الريادة العلمية الذى يعرف. الطالب الوافدين بأنظمة وسياسات و أنشطة

المؤسسة التعليمية وتوجيههم ومعاونتهم على السير فى الدراسة على أفضل وجة.

تسمح الكلية للطالب الوافدين باالشتراك. فى كافة االنشطة الطالبية وأن يكونوا أعضاء فى

جميع لجان النشاط على أال يشغل الطالب الوافد. منصب أمين أو أمين مساعد اللجنة  و ذلك طبقا لقانن

تنظيم الجامعات.

وجود مقررات التعليم االلكترونى. لتمكين الطالب الوافدين من متابعة البرامج الدراسية

بالكلية فى حالة تواجدهم فى بالدهم.

 الكلية للطالب الوافدين التدريب فى المستشفيات الجامعية أثناء فترة الدراسة.تتيح

 الكلية للطالب الوافدين إجتياز فترة االمتياز من المستشفيات الموجودة فى بالدهم.تتيح

رئيس المعيار                                                                 عميد الكلية

أ.د/ نرمين حسين عيد                                                        أ.د/ إيناس قاسم على قاسم
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