
 قياس رضاء الطالب عن ديادات القبول والتحويلادتبيان  نتائج تحليل
 = ال أوافق  لألسئلة التبلية: ( 2)= أوافق  ,  ( 1) اإلجببتيناختر بين 

 أوافق موضوعات االدتبيان
(1) 

 ال أوافق
(2) 

     ما رأيك  في ديادات القبول التالية:أوال: 
 توبشرط دراس العمميالقسم  -سنة تقدمو لاللتحاق بالكمية  فيالعامة  كون الطالب حاصل عمى الثانويةيأن   1

  أحياء( -كيمياء  -لممواد اآلتية )فيزياء 
 

 


 مشعبة تمريض فقط( ويتم التحاقي الصحي -)لمتمريض الفنيعمى دبموم المعيد مين تقبل الكمية الحاص  2
     ةبالفرقة الثانية مباشر 

3  
% واجتياز امتحان المعادلة فى المواد اآلتية )لغة 75عمى دبموم التمريض بحد أدنى  يناصمتقبل الكمية الح

فيزياء( الثانوية العامة، ويعقد االمتحان فى شير سبتمبر من كل عام  -كيمياء  -انجميزية  لغة عربية 
 بكمية تمريض القاىرة

 

 

 


     ما رأيك  في اختبارات القبول التالية:ثانيا: 
     )المقابمة الشخصية( شفيياختبارات قدرات    4

     لمقدرات تحريرياختبار   5

     لمغة اإلنجميزية تحريرياختبار   6

     خاص بالكمية طبيكشف   7

    
    : بالطالب المواصفات التاليةتوافر يتطلب ثالثا: 

 

 العصبي العضميقصور باالتزان  أيةعدم وجود   8
 



   سالمة القمب والصدر وخموه من األمراض المزمنة والعيوب الخمقية  9

    سالمة البصر والسمع والنطق   11

    الخمو من األمراض العصبية والنفسية  11

    

     ما رأيك  في ديادات التحويل التالية:رابع: 

     قبل بالكمية المراد التحويل أو نقل القيد الييا الذيأن يكون حاصال عمى الحد األدنى من مجموع الدرجات    12

أن يكون رغبة الطالب فى التحويل أو نقل القيد لكمية ليس ليا نظير فى محافظتو وحاصل عمى الحد األدنى   13
     الذى قبل بالكمية المراد التحويل أو نقل القيد الييا

     مركزيا عمى مستوى كل جامعة تابالجامعأن يكون التحويل بين الكميات المتناظرة    14

    أن يكون الطالب ناجحا بتقدير مقبول عمى األقل فى الكمية المحول منيا  15

% من عدد الطالب المقيدين بالفرقة المطموب التحويل الييا وذلك وفقا 21تزيد نسبة المحولين عن  أال  16
     لقواعد عامة معمنة بكل كمية

     لمتحويل من بين المتقدمين لمطالب الحاصمين عمى أعمى المجاميع األولويةتكون  أن  17

     يجوز قبول طمبات تحويل الطالب بين الكميات المتناظرة بعد مضى شير من بدء الدراسة ال  18

     التحويل بين الكميات المتناظرة فيعمى الطالب الراغبين  ماديمقابل  أييجوز فرض  ال  19

     جية أخرى أي إلىتخراج بيان حالة من الكمية المقيد بيا لتقديمو يحق لمطالب اس  21
   [ 

 
 


