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من لمرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا تعد قدرة الكلیة على جذب الطالب الوافدین 

علیھا لذا یجب على  الماديكما أنھا تعود بالنفع  بھاتدل على مدى جودة التعلیم  التيالمؤشرات 

.الكلیة توفیر عدد من اآللیات لجذب الطالب الوافدین إلیھا  

 الوافدین الطالب آلیات جذب

 تطویر الموقع اإللكتروني للكلیة وتخصیص جزء منھ لجذب الطالب الوافدین .1

یتم اإلعالن عن الكلیة وبرامجھا الدراسیة المختلفة لمرحلتي البكالوریوس والدراسات 

العلیا على الموقع اإللكتروني للكلیة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة واإلعالن عن أي منح مقدمة من 

ة بھا وكافة التیسیرات التي تقدمھا لھؤالء الطالب مثل اإلقامة والمواصالت قبل الكلیة للدراس

والنوادي االجتماعیة وغیرھا باإلضافة إلى إجراءات التقدم للدراسة بالكلیة عن طریق اإلنترنت 

.أو المراسالت المكتوبة بالتنسیق مع اإلدارة العامة للطالب الوافدین  

 ریقیة واآلسیویةالتركیز على الدول العربیة واإلف .2

یتم توجیھ ھذه السیاسات لكافة دول العالم ولكن مع التركیز على دول العالم العربي 

ودول قارة إفریقیا والدول األسیویة وذلك الستعادة األعداد الكبیرة من الطالب الوافدین التي 

امة للبحوث كانت تفد للدراسة بمصر في العقود السابقة بناًء على دراسة أعدتھا اإلدارة الع

.الثقافیة  

 اإلعالن عن الكلیة وبرامجھا الدراسیة في سفارات الدول المستھدفة .3

یتم اإلعالن عن الكلیة وبرامجھا الدراسیة في سفارات الدول األجنبیة بمصر وبخاصة تلك 

التي تستھدفھا الكلیة مثل الدول العربیة واإلفریقیة واآلسیویة وذلك بعمل دلیل للطالب الوافدین 

. اللغتین العربیة واإلنجلیزیة وتوزیع نسخ منھ على ھذه السفاراتب  

سیاسات جذب الطالب الوافدین للدراسة بالكلیة 
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 عمل بروتوكوالت تبادل طالبي بین الكلیة والدول المستھدفة .4

جامعة طنطا وكلیات الصیدلة بالدول  –عقد بروتوكوالت تعاون بین كلیة الصیدلة  یتم

.بادل طالبي بین الكلیتیناألخرى بالتنسیق مع اإلدارة العامة للطالب الوافدین وذلك لعمل ت  

 إنشاء إدارة خاصة للطالب الوافدین بالكلیة  .5

وغیرھا من قبل ) مثل اإلقامة (یتم مباشرة شئون الطالب الوافدین الدراسیة واالجتماعیة 

إداري متخصص بإدارة شئون الطالب  وإدارة الدراسات العلیا على أن یتم إنشاء إدارة خاصة 

على األقل ویتم توثیق الصلة بین ھذه اإلدارة  200وغ عددھم لھؤالء الطالب في حالة بل

.والسفارات المختلفة للدول بالتنسیق مع اإلدارة العامة للطالب الوافدین  

 .توفیر أماكن إلقامة الطالب الوافدین وكذلك وسیلة مناسبة لنقلھم من وإلى الكلیة .6

وذلك لتوفیر أماكن إقامة للطالب یتم التعاقد مع الفنادق أو دور السكن القریبة من الكلیة 

.الوافدین كما یتم تخصیص أتوبیس لنقلھم في مدینة طنطا من وإلى الكلیة  

 االستفادة من خبرات كلیات جامعة طنطا والجامعات األخرى في ھذا المجال .7

یتم االستعانة بخبرات كلیة طب جامعة طنطا في ھذا المجال نظراً لوجود البرنامج المالیزي 

.ح في استقطاب عدد كبیر من طالب مالیزیاالذي نج  

 تقدیم منح للدراسة بكلیة الصیدلة جامعة طنطا .8

یتم تقدیم منح دراسیة لطلبة الدول العربیة واألجنبیة ویتم اإلعالن عنھا وعن شروطھا على 

.الموقع اإللكتروني للكلیة وفى سفارات الدول المعنیة والسفارات المصریة بالدول األجنبیة  

یق مع األساتذة المعارین وطالب البعثات للترویج للدراسة بكلیة الصیدلة جامعة التنس .9

 طنطا 

یتم تكلیف األساتذة المعارین من الكلیة إلى جامعات أخرى وطالب البعثات في الدول 

األجنبیة للترویج للبرامج الدراسیة بالكلیة عن طریق تعریفھم بھا وبكافة التیسیرات التي تقدمھا 
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لدراسة بھا ویقترح أن یكون لكل منھم عدد معین من المنح الدراسیة لھ الحق في أن الكلیة ل

.یستخدمھا في جذب عدد من طالب الدول األجنبیة للدراسة بالكلیة  

 

 عقد دورات لتعلیم اللغة العربیة لمن ال یجیدونھا من الطالب الوافدین   .10

یتم التنسیق مع كلیة التربیة أو اآلداب لعقد دورات لتعلیم الطالب الذین ال یجیدون اللغة 

.العربیة وذلك لتیسیر تعامالتھم خالل إقامتھم بمصر  

منح الطالب المتمیزین في مرحلة البكالوریوس فرصة الستكمال الدراسات العلیا   .11

 .بالكلیة

ستكمال الدراسات العلیا بالكلیة وذلك للتشجیع یتم إعطاء الطالب المتمیزین منح مجانیة ال

.على جذب عدد أكثر من الطالب للدراسة ببرامج الدراسات العلیا   

عقد بروتوكوالت مع وزارات التعلیم العالي بالدول األخرى العتماد بكالوریوس     .12

 .العلوم الصیدلیة من جامعة طنطا دون الحاجة إلى إجراء معادلة

تعاون مع الدول العربیة واإلفریقیة واآلسیویة وغیرھا بحیث یتم  یتم عقد بروتوكوالت

من قبل ھذه الدول ویتمكن الحاصل علیھ جامعة طنطا اعتماد بكالوریوس العلوم الصیدلیة من 

من ممارسة المھنة دون الحاجة إلى إجراء معادلة أو تیسیر إجراءات المعادلة في حالة اشتراط 

.ھذه الدول الحصول علیھا  

أو براءات ) دولیة/ محلیة (لتعریف بأعضاء ھیئة التدریس الحاصلین على جوائز ا  .13

 اختراع أو المتمیزین في مجال النشر العلمي

ویتم اإلعالن عنھم على الجزء الخاص بالطالب الوافدین على الموقع اإللكتروني للكلیة 

.الب الوافدینوالمطبوعات التي یتم توزیعھا لإلعالن عن منح أو قبول دفعات من الط  

توفیر عدد من الكوادر المؤھلین للتعامل مع الطالب الوافدین باللغة اإلنجلیزیة أو   .14

 .غیرھا سواًء من اإلداریین أو أعضاء ھیئة التدریس أو الھیئة المعاونة



         
  Tanta University                                                                                           جامعة طنطا   
                                    Faculty of Pharmacy                كلیة الصیدلة                                             

 

 وحدة ضمان الجودة

أو األیلتس الدولیة  لیتم توفیر عدد من اإلداریین الحاصلین على تقدیرات عالیة في التو یف

ھیئة التدریس والھیئة المعاونة لتأھیلھم للتعامل مع الطالب الوافدین باللغة  وكذلك أعضاء

.اإلنجلیزیة وكذلك بعض اللغات األخرى إن لزم األمر  

 

الریاضیة والفنیة (تعریف الطالب الوافدین بأماكن  ممارسة األنشطة المختلفة   .15

 .بالكلیة) وغیرھا

نشطة الریاضیة واالجتماعیة والفنیة وغیرھا یتم إعالم الطالب الوافدین بأماكن ممارسة األ

بالكلیة من خالل اإلدارة أو المسئول الخاص بھم باإلضافة إلى نادى للتكنولوجیا لتسھیل 

              .                                       االتصال بذویھم في دولھم عن طریق اإلنترنت

                

 .  بعة والتقییم تحت إشراف وحدة ضمان الجودة بالكلیةوضع خطة للتنفیذ والمتا .16

في حالة اعتماد ھذه المقترحات من قبل مجلس الكلیة یتعین البدء في اتخاذ خطوات تنفیذیة 

ومتابعة ) أو تعدیالتھا(لتنفیذ ھذه المقترحات  )2010/2011(من العام الجامعي الحالي 

الب الوافدین مقارنًة باألعوام الجامعیة السابقة مؤشرات األداء لھا مثل نسبة تزاید أعداد الط

وتقییم ھذه الخطوات وتعدیلھا في حالة ثبوت عدم جدواھا أو تدعیمھا إذا ما ثبتت فاعلیتھا على 

المنبثقة من " لجنة اإلعالم ونشر فكر الجودة"أن یتم التنفیذ من قبل إدارة الكلیة تحت إشراف 

.وحدة ضمان الجودة بالكلیة  

 


