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 عزيزى الطالب الوافد .................عزيزتى الطالبة الوافده 

 رض الكنانه مصرأمرحبا بكم في 

 العمالقة أهال بكم في مؤسستنا العلمية  
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 السيد االستاذ الدكتور /جمال السعيد رئيس جامعة بنها
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 ,,,,,, كلمة 

 محمد ابراهيم   أ.د/ستاذ الدكتوراأل

 عميد الكلية             

لجامعة  إي  ف االستراتيجية  الرؤية  قبول    بنهاطار  بسياسات  االهتمام  ضرورة  تقضي  التي  و 
الطالب الوافدين بكلياتها الجامعية في مختلف التخصصات ايمانا منها بأهمية تبادل الحضارات  

ا في  الجامعة  لدور  تدعيما  المختلفة  الشعوب  بين  التواصل  من  جسور  خلق  و  الثقافات  داء  أو 
 و العلمية و الثقافية .    كاديمية رسالتها األ

ت إف  دعم الطالب الوافدين في جميع المجاالت و تذليل الصعاب التي قد  ن كلية التربية النوعية 
الدراسة  أ    تواجههم فترة  بالبرامج    بالكلية ثناء  الخاصة  المعلومات  كافة  توفير  على  العمل  و 

في   من    الكلية الدراسية  ذلك  و  بها  االلتحاق  التنافسية     جلأو شروط  القدرة  على    للكلية زيادة 
 قليمي و الدولي كأحد بيوت الخبرة. المستوى المحلي و اإل

على دمج الطالب الوافدين فى مجتمع الجامعة وعملت  كلية التربية النوعية  دارة  إحرصت  لقد  
إن العالقات الطيبة  بالكلية ،  حوال الطالب الدارسين  أعلى    بالكلية علي الوقوف ادارة الوافدين  

ال وأبنائنا  بإخوتنا  تربطنا  في  التي  رعايتهم  سبيل  في  جهد  أي  ندخر  أال  علينا  تفرض  وافدين 
بنها.  بو جامعة  وبيتهم  مصر  الثانى  فيما    الكلية تقوم    و طنهم  الوافدين  الطالب  مع  بالتواصل 

المتعلقة  ي يختص   المشكالت  جميع  االكاديمية حل  قامت    بالنواحى  بتذليل  إحيث  الوافدين  دارة 
 .   ريس بالتعاون مع اعضاء هيئة التد المعوقات 

كلية  قراطي يسمح باإلبداع تحاول  وونظراً لما تتميز به الجامعة من جودة في التعليم ومناخ ديم

التنافسية العالمية لتهيئ مناخاً    التربية النوعية   جاهدة السير على هذا النهج وسط هذه األجواء 

وليكونوا   العمل،  سوق  في  تنافس  متميزة  كوادر  لتخريج  والباحثين  للطالب  ومشجعاً  خصباً 

تسعي   لذلك  وتحقيقا  وطنهم.  تنمية  في  يشاركون  صالحين  الحالي  الكلية  مواطنين  الوقت  في 

نحو تحدي اإلدارية كمنظومة  بخطوات حثيثة  والبحثية وأساليبها  األكاديمية  برامجها  ث وتطوير 

متكاملة تضم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وجهاز إداري يحملون علي عاتقهم رسم مالمح  

 المستقبل كمنارة للمعرفة وباعثة لألفكار ومصدر لإلبداع.  
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 ,,,,,, كلمة 

 

 األستاذ الدكتورأ.د/ غادة شاكر وكلية الكلية لشؤون التعليم والطالب  
 

في إطار الرؤية االستراتيجية لجامعة بنها والتي تسعى فيها إلى أن تكون نموذجا رائدا للجامعات 

الجسور   بناء  على  الجامعة  عملت  الجامعية  والحياة  العلمي  والبحث  التعليم  في  المصرية 

التعددية وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي واإلقليمي وفي هذا الصدد  الحضارية وترسيخ قيم  

التعليم   مجال  في  الدولية  العالقات  وتحسين  المؤهلين  الوافدين  الطالب  جذب  على  حرصت 

كافة   توفير  من  للطالب  ورعاية  تعليمية  خدمة  أفضل  تقديم  أجل  من  إمكاناتها  كل  وتسخير 

الدراسي بالبرامج  الخاصة  الرعاية  المعلومات  وتوفير  بها  االلتحاق  وشروط  الجامعة  كليات  في  ة 

الطالبي  والتبادل  العلمي  التعاون  وتنشيط  لتفعيل  الدراسية  مشكالتهم  وحل  داخلها  لهم  الكاملة 

 وتشجيع الحوار الثقافي بين مختلف الجنسيات لتكون الجامعة منارة للعلوم والفنون واآلداب. 
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 ترحيب الكلية
 ونتمن  كلية التربية النوعية جامعة بنها بالطالب الوافدين الجدد وكذلك الطلبة المنتظمين ترحب  

والنجاحات وتسعد الكلية بانضمام الطلبة الجدد وسوف تضع   ِنجازات  للجميق عاما طيبا مليئ با 
 كل امكانتها وتبذل قصارى جهدها للمساعده فى تحقيق االمانى  والتطلعات 

لطالب الوافدين سواء فى المرحلة الجامعية االولى أو فى مرجلة الدراسات وتقد الكلية خدمات ل
 العليا

فى   واالسهام  مواهبك  الكتشاف  االفضل  المكان  هى  النوعية  التربية  كلية  تكون  ان  ونتمني 
 تطلعاتك الفريدة فى مجتمعنا االكاديمي وبناء المستقبل الذى تحلم به 
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 مدينة بنها 

 

مدينة بنها هي إحدى المدن المصرية الواقعة في محافظة القليوبية، وتُعّد عاصمتها ومركزها  
اإلداري، وتبعد بنها عن العاصمة المصرية القاهرة حوالي خمسٍة وأربعين كيلومتراً من ناحية  

نسمة، وذلك بحسب اإلحصائية األخيرة لعام    163.008الشمال، ويبلغ عدد سكان بنها حوالي  
م، ويُحيط الماء بمدينة بنها من معظم النواحي، لذا تُعتبر بنها جزيرةً تقريباً 2006 . 

 اقتصاد مدينة بنها 

تُعتبر مدينة بنها في الوقت الحالي مركزاً للصناعات اإللكترونية في جمهورية مصر، كما أنها  
أّن المناطق  تحتل مكانةً ُمهمةً من ناحية تجارة الدواجن على صعيد الجمهورية أيضاً، كما 

الزراعية التي تُحيط بمدينة بنها تُنتج محاصيل القمح، والقطن المصري، ويُذكر أّن مدينة بنها  
 ُعرفت منذ القدم بإنتاج عطر الورد 

 تاريخ وتسمية مدينة بنها

ف   ّ كانت بنها من القرى المصرية القديمة، وكانت تحمل اسماً فرعونياً هو بيرنها الذي ُحر 
ها، واسم بنها هو اسٌم مركٌب يتكون من شقين؛ األول: بي، ويعني بيت أو  ليصير اليوم بن

حظيرة، والشق الثاني: نها، ويعني شجر الجميز، ليكّون الشقين الكلمة التي تعني )حظيرة  
( الجميز  

كان الفراعنة يصنعون من أخشابها التوابيت، واألثاث، باإلضافة إلى صناعة التماثيل، وفي  
م أمر بنقل  1850بنى حاكم مصر عباس حلمي قصراً له في بنها، وفي عام الفترات الالحقة 

ديوان المديرية من القليوبية إلى بنها التي كانت في حينه تتبع إدارياً لمركز طوخ، ثم صارت  
م1960بنها عاصمة القليوبية عام  . 
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 أهم المعالم األثرية واإلنشائية 

اريخها إلى األسرة الرابعة الفرعونية التي  اآلثار الفرعونية بمنطقة أتريب، حيُث يعود ت
ق.م 2613أسسها الملك )سنفرو(، في عام    

كوبري بنها القديم    

 قصر الخديوي عباس حلمي حفيد محمد علي باشا 

 بورصة الدواجن الرئيسية لجمهورية مصر العربية 

 ستاد بنها الرياضي الذي يتسع لعشرة آالف شخص 

الفيالت كورنيش النيل بمنطقة   

 كوبري بنها الجديد 

 أبرز شخصيات مدينة بنها

 العالم يحيى المشد 
م،  1952كمال الدين حسين، أحد مؤسسي حركة الضباط األحرار، الذين أشعلوا ثورة  

 وأطاحوا بالنظام الملكي في مصر
 الروائي المصري فؤاد قنديل

 أحمد حلمي الممثل كوميدي معروف 
القدم، المنضم إلى النادي األهلي، والمنتخب المصري لكرة القدم  أحمد فتحي العب كرة 

 ً  أيضا

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 جامعة بنها نشأت 

 

يوم   بقرارا صدر  الجامعة  التالية  1976/  11/  25تأسست  الكليات  الزقازيق يضم  كفرع لجامعة 
البشري والزراعة بنها والطب  بمدينة  التربية  الهندسة بشبروكلية  للدراسة      وكلية  إنشاء شعبة  تم 

الدراسي   العام  منذ  التجارة  بكلية  اإلنجليزية  الجامعة 1998-1997باللغة  استقالل  تم   .
 لها  وأصبحت جامعة مستقلة بعد أن كانت فرعا معة الزقازيقجا عن

 كليات الجامعة 
 كلية الهندسة ببنها 

 (علوم بنها) كلية العلوم
 كلية التجارة 

 (آداب بنها) كلية اآلداب 
 كلية التربية 

 كلية التربية النوعية 
 كلية الحقوق 

 كلية الحاسبات والمعلومات
 كلية الطب البشري 
 كلية الطب البيطري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7
http://www.fart.bu.edu.eg/
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_(%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7)
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 المعهد الفني للتمريض 
 كلية الزراعة 
الرياضية كلية التربية   

 كلية التمريض 
تضم الجامعة حاليًا مركز للمعلومات والخدمات البحثية والذي حصل على جائزة المركز األول 

توح وتتعاون في هذا الصدد  كأفضل مركز حكومى خدمى، كما تقدم الجامعة خدمة التعليم المف 
ةمع جامعة القاهرة كما تقدمها منفرد    

 بنها  جامعة لماذا •
 جامعة بنها هي الخيار األفضل لكم والتي ستزيل كافة مخاوفكم عن المستقبل 

 الشهادات العلمية معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجميع الدول العربية. 
المهنية   • الجمعيات  ومعايير  العالمية  التعليم  جودة  مقاييس  مع  تتماشى  الدراسية  البرامج 

 االقليمية والدولية الرائدة. 
 جامعتنا تذخر ببرامج اكاديمية متميزة واساتذة اكفاء  •
 لجامعتنا ترتيب في عدد من التصنيفات الدولية  •
 تعلم تفاعلي واستراتيجيات تعلم متطورة  •
 تشجيع االبتكار مراكز تميز بحثي و  •
 التعليم لدينا يقوم على تنمية المهارات وتعزيز الكفاءات. •
كم( حيث يمكن الوصول اليها عن طريق  35تتميز جامعة بأنها تقع في حيز القاهرة الكبرى ) •

 أهم الطرق الرئيسية. 
االبداع   • على  الطالب  يشجع  مما  التكنولوجي  للتقدم  مناخ علمي معاصر  بنها  تمتلك جامعة 

 ليم. والتع
في   • االستراتيجية  الجامعة  لرؤية  تطبيقًا  واالنجليزية  العربية  باللغتين  التدريس  الجامعة  تعتمد 

تمكين الخريجين من بناء مجتمع قادر على المنافسة عالميًا مع ارتباطه بهويته وقيمه وجذوره  
 الحضارية. 

الدرا • الرسوم  هي  بنها  جامعه  الى  االنضمام  يوفرها  التي  المزايا  بين  السداد  من  وخطط  سية 
 الميسرة مع توفر فرص للمنح الدراسية والدعم المادي للطلبة. 

واكتسابه   • المعرفية  قدراته  لبناء  الطالب  حول  المتحور  التعليم  أسلوب  بنها  جامعة  تتبنى 
معايير   ضوء  في  المستمر  الذاتي  التطوير  من  وتمكينه  العمل  لسوق  تأهله  التي  المهارات 

 دة التعليم واالعتماد.الهيئة القومية لضمان جو 

http://bu.edu.eg/univ_info/PDF/BU/Why_Benha_University_2016.pdf
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 وسط تعليم ومناقشة حقيقي مدعوم بالنشاطات االجتماعية المتنوعة  •
تجربة   • في  الدخول  باب  يفتح  العالم  في  الرائدة  الجامعات  مع  الطالب  تبادل  برامج  اتفاقيات 

 أكاديمية واجتماعية ال تنسى للطالب
ر من الدول وفي مقدمتها دول تخطط جامعتنا بإبرام اتفاقيات تبادل الطالب مع جامعات الكثي •

 االتحاد االوربي والواليات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا
في • الجامعه  بين   الدولي  ايراسموس  برنامج اشتراك  الطلبه  لتبادل  التعليمية  البرامج  ببعض 

 دول اوروبا.
 رعاية صحية متميزة.  •
مكتب رعاية الوافدين ... هو مكتب الزيارة الواحدة لكل احتياجات الطالب من تسجيل وتقديم   •

لدينا  المالية ...  المساعدة  السكن والتوجيه والنصح في  المطار وترتيبات  النصح والنقل من 
 م هنا للمساعدة!مرشدين أكاديميين على درجة عالية من الكفاءه والخبرة ... فه

 أفضل  لمستقبل الصحيح اإلختيار بنها: جامعة •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://bu.edu.eg/univ_info/PDF/BU/BU_Best_Choice_Best_Future_2016.pdf
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 كلية التربية النوعية 

 

 النوعيةكلية التربية  نشأة 

)  ب رقم  الوزارى  القرار  على  بتاريخ    150ناءًا  التربية    19/2/1990(  كليات  الئحة  صدرت 
أنشأت كلية التربية النوعية بمحافظة    8/1990/ 11( بتاريخ    884وبالقرار الوزاري رقم )  النوعية 

المعلمات  دار  بمبنى  أربع  ببنها   القليوبية  الكلية  بهذه  الدراسة  مدة  تكون  أن  تنتهى  على  سنوات 
الموجودة التخصصات  أحد  فى  البكالوريوس  درجة  على  الكلية    بالكلية  بالحصول  خرجت  ولقد 

تم التحاق الكلية بجامعة الزقازيق   م  1994/    1993الدفعة األولى منها في جميع الشعب عام  
م    2005وبعد استقالل جامعة بنها عن جامعة الزقازيق في أغسطس عام    م1998فرع بنها عام  

 ويسمح نظام الدراسة بالكلية بقبول الطالب الوافدين من الخارج  أصبحت الكلية تابعة لجامعة بنها
عام   والئحة    2006فى   ، الدراسية  السنوات  بنظام  للبكالوريوس  جديدة  الئحة  الكلية  أعدت  م 

بنظام بالكلية  العليا  المعتمده  للدراسات  كلي  2010فى عام    الساعات  أقسام  انضمت  التربية  م  ة 
العسكرى ، وفى عام    النوعية إلى كلية التربية بعد إلغاء كلية التربية النوعية بقرار من المجلس

 م تم عودة الكلية كما كانت عليه سابقا بقرار من رئيس الجمهورية 2012
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 رؤية الكلية

والريادة فى التعليم النوعى , البحث جامعة بنها إلى تحقيق التميز  -تتطلع كلية التربية النوعية  
 .العلمى , خدمة المجتمع والمنافسة فى سوق العمل محليا وإقليميا

 رسالة الكلية 
أخصائى ( نوعى فى برامجها األكاديمية    –جامعة بنها بإعداد )معلم   -تلتزم كلية التربية النوعية  

المنافسة والبحث العلمى واإلبداع المختلفة طبقا لمعايير الجودة مؤهال مهنيا , قادرا على 
  .والمشاركة المجتمعية , ملبيا إلحتياجات سوق العمل ومتحليا بأداب وأخالقيات المهنة

 االهداف
إعداد )معلم أخصائى ( نوعى لمراحل التعليم قبل الجامعى فى برامج الكلية األكاديمية المختلفة  

األطفال، االقتصاد المنزلى؛ تكنولوجيا التعليم، اإلعالم  )التربية الفنية، التربية الموسيقية، رياض 
 التربوى 

ريج متميز معرفيا, مهنيا , مهاريا , خلقيا ومؤهل لسوق العملخ تقديم  
 إجراء البحوث العلمية والميدانية فى المجاالت النوعية بالكلية 

عيل المشاركة التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المختلفة فى جميع المجاالت النوعيةتف
 المجتمعية مع أطراف المجتمع الخارجى من خالل تقديم خدمات متميزة 

 اإلسهام فى تطوير وتحديث الفكر والممارسة اإلبداعية فى مجاالت عمل الكلية لخدمة البيئة 
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 نبذة عن الكلية
o   ( بتاريخ    150بناءًا على القرار الوزارى رقم )كليات  صدرت الئحة    1990/ 19/2

( رقم  الوزاري  النوعية،وبالقرار  بتاريخ    884التربية  كلية    8/1990/ 11(  أنشأت 
مدة   تكون  أن  على  ببنها  المعلمات  دار  بمبنى  القليوبية  بمحافظة  النوعية  التربية 
الدراسة بهذه الكلية أربع سنوات تنتهى بالحصول على درجة البكالوريوس فى أحد 

بالكلية،ولقد  الموجودة  جميع    التخصصات  في  منها  األولى  الدفعة  الكلية  خرجت 
 م  1994/ 1993الشعب عام  

o   م،وبعد استقالل جامعة بنها  1998وتم التحاق الكلية بجامعة الزقازيق فرع بنها عام
الزقازيق في أغسطس عام   تابعة لجامعة   2005عن جامعة  الكلية  م ، أصبحت 

الواف  الطالب  بقبول  بالكلية  الدراسة  نظام  عام  بنها،ويسمح  الخارج،فى  من  دين 
م أعدت الكلية الئحة جديدة للبكالوريوس بنظام السنوات الدراسية ، والئحة    2006

 للدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة 
o   كلية    2010فى عام إلغاء  بعد  التربية  كلية  إلى  النوعية  التربية  كلية  أقسام  انضمت  م 

  عسكرى التربية النوعية بقرار من المجلس ال
o   م تم عودة الكلية كما كانت عليه سابقا بقرار من رئيس الجمهورية 2012وفى عام 
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 األقسام العلمية بالكلية 
 -تتكون الكلية من األقسام العلمية اآلتية :

 تحتوى كلية التربية النوعية على ستة أقسام أساسية , وهي :  

     : قسم تكنولوجيا التعليم - 1 
وعلي الرغم  لتربية والتربيه النوعيهالنوعيه  يعد قسم تكنولوجيا التعليم من أهم االقسام بكليات ا

من ذلك كانت نظرة له نظرة محدودة فيجدة البعض أنه أجهزة ومهدات ووسائل تعليمية ولكن  
مع التطور السريع والعائل في عصر المعلوماتيه واألتصاالت حيث مايشهده العصر من تقنيات  

تطبيق  وتطبيقات أثرت فى كافة نواحى الحياه تطور معه مفهوم تكنولوجيا التعليم والذى يعني ال
ومصادره   والتعلم  التعليم  بعمليات  الخاصة  التجريبيه  والنظريات  لألبحاث  المنظم  المنهجى 
بهدف   المشطالت  لمعالجة  والتعلم  التعليم  مجالي  فى  والماديه  البشرية  العناصر  كافة  وتوظيف 

 تحسين كفاءة التعليم وزيادة فاعليته وتحقيق التعلم المطلوب  

    : الموسيقيةقسم التربية  – 2
تعرف القواعد االساسية والنظريات الموسيقية الغربية التي تبني عليها العناصر االساسية   

إكساب الطالب بعض المعلومات الوظيفية عن خصائص المتعلمين في المراحل  و  للموسيقي
النمو  التعليمية واالسس النفسية لها وإكسابه القدرة على التعامل مع المتعلمين وفقا لمراحل 

 .المختلفة ودور المؤسسات التعليمية في المجتمع
  قسم التربية الفنية -3

يذكر أنواع الخامات المستخدمة في األنشطة  و  يتقن الطالب المفاهيم األساسية للتربية الفنية
 ..الفنية

  قسم االقتصاد المنزلى – 4
األجهزة المنزلية وأدوات وماكينات  درك الطالبات المعلومات الخاصة بكيفية التعامل مع 

تعرف الطالبات بعض المعارف حول كيفية اختيار المالبس وتطورها التاريخي  .  الحياكة
والمتطلبات الملبسية لكل مرحلة من مراحل النمو المختلفة والعوامل المؤثرة علي اختيارها  

 وأنواع الخيوط واألقمشة تصميم وطباعة المنسوجات 
  :  األطفالقسم رياض  –5
تتعرف الطالبة   .  تتعرف الطالبة على األهداف العامة للروضة وأهداف مجاالت التعلم بها  

تفهم الطالبة األهمية التربوية    على األنشطة التربوية المختلفة التي يمكن ممارستها مع الطفل
رامج التطبيقية  لدارسة الوسائل التعليمية وكيفية استخدامها فى المجال وللتعرف على بعض الب

 . .فى المجال
    : قسم اإلعالم التربوى  – 6
تزويد الطالب بتاريخ الصحافة واالذاعة والتلفيزيون والمسرح والنظريات والسياسات والقوانين   

المنظمة للعمل الصحفي واالذاعي والمسرحي إلمام الطالب بالفنون الصحفية واالذاعية المختلفة  
 .والمقال والتقرير الصحفي وطرق التوثيق وإجراء التحقيقات واألحاديث وطرق كتابة الخبر  

  :  قسم العلوم التربوية والنفسية -7
هذه   وتنقسم  التخصصيه  االقسام  بجميع  للطالب  التربوى  االإعداد  عن  المسؤول  القسم  هو 

ا التربية  تدريس  كمبادئ  التخصصيه  النوعيه  التربويه  المقررات  مجموعة  الى  لفنية  المقررات 
وعلم   الفنية  التربيه  نفس  وعلم  الموسيقية  التربيه  تدريس  وطرق  الفنية  التربية  تدريس  وطرق 

 نفس التربيه الموسيقية الى جانب مجموعة المقررات التربيه العامة  
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 وضع الهيكل التنظيمي للوحدة.    .1

 . والتسجيل والتخرج للطالب داخل الجامعةتيسير ومتابعة إجراءات القيد     .2

للطالب  3 العامة  القواعد  ضوء  في  الوافدين  الطالب  قبول  قواعد  وضع   .
 الوافدين الموضوعة بمعرفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 

 اعتماد قواعد الطالب الوافدين من مجلس الكلية.    .4

 لالعتماد من مجلس الجامعة. رفع قواعد الطالب الوافدين     .5

الجامعة      .6 كليات  فى  الدراسية  البرامج  بكافة  الخاصة  المعلومات  توفير 
 .   المختلفة وشروط اإللتحاق بها

 الكلية توفير الرعاية الكاملة للطالب الوافدين داخل  .7

 .الكلية المساعدة فى حل المشكالت الدراسية داخل   .8
 

 

 

 

 

 

   

 

 الطالب الوافدين  وحدةأهداف 
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 جذب الطالب الوافدين سياسات

النوعيةاإلعالن عن مكانة كلية   .1 تابعة لجامعة    التربية  أنها كلية  ،    بنهاحيث 
 وذلك على موقع الكلية اإللكتروني. 

أخرى   .2 كلية  أى  عن  تميزها  التى  المختلفة  الكلية  إمكانات  عن  على  اإلعالن 
 موقع الكلية اإللكتروني. 

التعريف بالمكانة العلمية ألعضاء هيئة التدريس والحاصلين على جوائز علمية   .3
 وذلك على موقع الكلية اإللكتروني. 

اإلعالن عن برامج الكلية )برامج مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا( على   .4
 موقع الكلية وإعداد نشرات وإرسالها للجهات المعنية 

والبحوث   عمل .5 العليا  الدراسات  قطاعات  فى  الكلية  أنشطة  عن  دورية  نشرة 
 تنشرها شهريًا، وتنشرها على موقع الكلية اإللكتروني.

وتشجيع الحوار  بالكلية  تنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين الجدد لتعريفهم   .6
 الثقافى بين الجنسيات المخلفة. 
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 الوافدينالطالب أليات لرعاية 
 تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطالب   .1
 . تخصيص موظف بالكلية للتواصل مع الطالب وتذليل الصعاب لهم  .2
 . انهاء اإلجراءات األمنية الخاصة بكل الطالب  .3
كل   .4 إلنهاء  العالى  التعليم  بوزارة  الوافدين  وإداراة  المختلفة  بالسفارات  اإلتصال 

 المتعلقة بالطالب الوافدين وحل مشكالتهمالطلبات 
 . تسهيل اإلقامه بأماكن تابعة للجامعة  .5
 التعريف بأعضاء هيئة التدريس بالكلية والجوائز الحاصلين عليها  .6
لعرض   .7 الوافدين  مكتب  وأعضاء  الوافدين  الطالب  مع  دورية  لقاءات  عمل 

 . التى تواجههم وحل مشكالتهم  المشكالت 
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 وحدة الوافدين         
                

 بيانات طالب وافد
    

-------------------------------------------------------------------------------------االسم  

--------------------------Name 

------------------------------------------------------------------------------------الجنسية 

------------------ Nationali 

------------------------------------------------------------------------------تاريخ الميالد   

------------------- Birth – Day 

--------------------------------------------------------------------------السفر  رقم جواز   

-------------- Pass –  Port No 

 -------------------------------------------------------------------اسم المعهد أو الكلية  

-------------------------------------------------------------تاريخ االلتحاق بالكلية أو المعهد  

------------- Date of Adm 

-------------------------------------------------------------------------------------الفرقة  

---------------------------Class 

-----------------------------------------------------------------------------العنوان بمصر   

----------  Address in Egypt 

-------------------------------------------------------------------------------رقم التليفون  

---------------------- Tel   No 

------------------------------------------------------------------العنوان بالموطن األصلي   

----------- Address at Home 

       ---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------رقم البريد االلكتروني    

------------------------ E-mail  

 -----------أدب   ---------------------  فنون   --------------------الهوايات : رياضة   

  

ــ  توقيع الطالب         : ــــــــــــــــــــــــــــ

  

 يعتمد                                                                                                                    

  

 م 200   /      /      التاريخ :            
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 بيانات الطلبة الوافدين المقيدين بقسم الدراسات العليا خالل الفترة  

 م2019م وحتى عام  2014من عام 

رقم  الجنسية   االسم م

 الجواز

الدرجة  القسم العلمي 

 العلمية 

 ماجستير تربية فنية 2997924 كويتى  يوسف ماهر حسن بهبهانى 1

 ماجستير تربية فنية 2774752 كويتى محمد عبدالحليم بندر على خان 2

 ماجستير تربية فنية 2134899 عمانى جمال مبارك سليمان  3

 ماجستير  تربية فنية 3454574 كويتية فاطمة حسن على كرم غلوم 4

 ماجستير  تربية فنية 2502346 عمانى نجيب سالم مصبح   5

 ماجستير  تربية فنية 3729845 كويت  بندر ناصر نشاط صقر  6

 ماجستير  تربية فنية 4253467 كويتي فهد رشيد حميدى رشيد 7

 ماجستير  تربية فنية 3659412 كويتي عبد العزيز سالم عايض 8

 ماجستير  تربية فنية 4188903 كويتية  اقبال نافل عوض 9

 ماجستير  تربية فنية 4311074 كويتية  حور سعود محمد سعود 10

 ماجستير  تربية فنية 3849573 كويتية  الخضرمريم طالب عبد  11

 ماجستير  تربية فنية 3964231 كويتي طالب حسين طالب غلوم   12

 ماجستير  تربية فنية 4357845 كويتي عبدهللا سالم حمد 13

 ماجستير  تربية فنية 3652193 كويتية عائشة سعد وثير مطلق  14

 ماجستير  تربية فنية 3939131 كويتية  سعاد عويد عودة مبارك العنزى  15

 ماجستير  تربية فنية 3871373 كويتي محمد حمزة عباس غنوم على  16

 ماجستير  تربية فنية 4052896 كويتية تهانى فريح عويد عوده مبارك  17

 ماجستير  تربية فنية 2984752 كويتية ايمان طه محمد خلف مال هللا 17

 ماجستير  تربية فنية 3922567 كويتية أمال خلف داود الخالدى   18

 ماجستير  تربية فنية 2242497 كويتية لمياء على شعبان قاسم 19

 ماجستير  تربية فنية 3488557 كويتية نوف عبدهللا سليمان  20

 ماجستير  تربية فنية 2888338 كويتية فطامى على شعبان 21

 ماجستير  تربية فنية 3558721 كويتي سعد ناصر الناشى  22

 ماجستير  تربية فنية 4205553 كويتي عبد هللا يوسف محمد القالف 23

 ماجستير  تربية فنية 4061724 كويتية مريم مرتضى منصور محمد 24

 ماجستير  تربية فنية 3459127 كويتية امينه ياسين سعد ياسين 25

 ماجستير  تربية فنية 3477248 كويتي الرحمن عبدهللامحمد عبد  26
 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  2507133 عمانى فايز بن راشد بن عقيل 27
 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3616928 كويتية مشاعل سفاح مطارد الحربى 28
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 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3279773 كويتي وليد خالد فالح الهاجرى  29

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4043365 كويتي محمد وليد عنبر  30

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3237991 كويتي محمد أحمد عوض العنزى  31

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4067169 كويتي عبد هللا عيد مبارك 32

 ماجستير  ونفسية علوم تربوية  4300731 كويتية عبد الرحمن بدر رجعان 33

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4177358 كويتية منى محمد حمد المطيرى  34

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4215134 كويتية نواف عبد هللا محمد 35

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3702287 كويتية هديل ناظم اسماعيل 36

 ماجستير  تربوية ونفسية علوم  5083012 كويتية شيماء احمد عوض 37

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3765012 كويتي عبدهللا عبد المجيد سويد 38

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3587890 كويتية فاطمه عامر محمد الخشم 39

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3891625 كويتي عبد الرحمن منصور عويد 40

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4039802 كويتية منى محمد على حجيران 41

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4090040 كويتي عبد العزيز عباس عبد الرضى 42

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3639248 كويتية شيماء سيف فالح 43

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4048588 كويتية بدور محمد الفى 44

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3710563 كويتي حبابناصر دغيمان  45

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4093533 كويتية قيروان محمد خالد 46

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4330350 كويتي خالد عبد هللا إبراهيم 47

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3322212 كويتية أم كلثوم محمد غلوم 48

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3513073 كويتية عهدي جواد على  49

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3729239 كويتي عبد هللا على حسين  50

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3920017 كويتي أحمد سليمان عبدهللا 51

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3997351 كويتي على محمد عباس عبدهللا 52

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4107455 كويتي بدر ناصر محمود 53

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3864172 كويتية هناء محمود محمد  54

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4475126 كويتي سعود خالد فالح 55

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4287453 كويتية هبه على جريدى 56

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3601832 كويتي إبراهيم زيد العزمى 57

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  5106584 كويتية شروق راشد محمد سالم 58

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4259510 كويتية سبيكة خليفة حسين 59

 ماجستير  ونفسية علوم تربوية  4043657 كويتي عبد هللا احمد حاجى 60
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 الوافدينقبول الطالب 

يسعى العديد من الطالب العرب واألفارقة، إلى الدراسة بمصر، والبعض ال يعرف طرق التقديم 
 للتقديم. لاللتحاق، ويقدم "دليل الطالب" الكيفية المطلوبة 

يتم تقديم طلبات االلتحاق عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خالل الموقع الخاص بمنظومة    -1
الجدد.   الوافدين  الرابط   https://wafeden.gov.eg      تنسيق الطالب  نفس  إلى  الدخول  أو 

بالوزارة   والبعثات  الثقافية  الشؤون  لقطاع  اإللكتروني  الموقع  خالل  -www.moheمن 
casm.edu.eg 

ستتولى اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة إنهاء إجراءات الطالب الوافدين    -2
ب المعنية  الجهات  مع  بالتنسيق  الدراسي  للعام  بالموافقة  المقبولين  الجامعة  وستوافي  الشأن،  هذا 

 النهائية على قبولهم. 
-إعادة قيد المستنفدين مرات الرسوب    –بالنسبة للطالب القدامى تقدم طلبات إعادة الترشيح    -3

 لإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين بالوزارة.  -استكمال الدراسة-نقل القيد   -التحويل
ولين من سوريا وليبيا واليمن عليهم التقدم مباشرة للكلية المراد التحويل بالنسبة للطالب المح  -4

بطلب   السورية   –إليها  الحكومية  بالجامعات  المناظرة  الكليات  بأي من  قيده  يفيد  ما  به   -مرفًقا 
بالموافقة  بالوزارة  الوافدين  ومنح  لقبول  العامة  اإلدارة  إلى  موجه  خطاب  على  بموجبه  يحصل 

لمعرفة     لتحويل، بحيث ال يعد ذلك قبواًل نهائًيا إال بعد مراجعة أوراقه لدى الوزارةالمبدئية على ا
 مدى استيفائه لشروط التحويل.

بعدها سوف توافى    www.mohe-casm.edu.egويتقدم على الموقع اإللكتروني للقطاع 
   افقة النهائية على قبول تحويله.الجامعة بالمو 

 ى اقتراح مجالس الجامعات هاية كل عام دراسي بناءا علللجامعات هو المختص في ن - 5
الطالب الغير مصريين ويصدر بقبولهم قرار من وزير التعليم العالي ويكون تحويلهم ونقل قيدهم  

بقرار منه وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد عدد المقبولين أو المحولين في كل كلية على  
 .من الطالب المقبولين من أبناء جمهورية مصر العربية 10%

 بقا لقواعد األدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين : المستندات المطلوبة إستيفائها ط

أستمارة البيانات مكتوبه بخط واضح وموضح بها األسم مطابقا لجواز سفر   3عدد  

الطالب وشهادته الدراسيه والعنوان داخل وخارج البالد مع توضيح رأى الكلية  

 والجامعة والعام الدراسي معتمدا بخاتميها  

 حاصل عليها الطالب واضحه  صورة المؤهالت ال 

 صورة جواز السفر كاملة وواضحه وسارية أكثر من عام   

 صورة المعادلة للشهادة من المجلس األعلى للجامعات   
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صورة كتاب السفارة موضح به الجهة التى ستمول دراسة الطالب والدرجه العلمية التى   

   يرغب الدراسة بها مطابقة الستمارة البيانات والعام الدراسي

 نسخ من أستمارة المعلومات موضحا بها جميع البيانات   4عدد  

 إثبات التقديم إلكترونيا ) عاي موقع اإلدارة العامة للوافدين (  

 كيقية التقديم للقيد للطالب الوافدين الجدد 

 جنية مصرى (   500يتم عمل أختبار مقبلة شخصية مع الطالب الجدد برسم قدرة ) 

يتقدم الطالب الوافد بطلبة الي الدراسات العليا بالكلية للحصول علي موافقة مبدئية علي   

القيد بالدراسات العليا مع إرفاقه المستندات السالفة الذكر الخاصة بهم والمؤهالت  

علي ان تكون جميع المستندات مستوفاه وصحيحه( يتم    الحاصل عليها والمعادلة )

مراجعة المستندات وأخذ موافقة مجلس الكلية بصفة مبدئية وأرسالها الي االدارة العامة  

للدراسات العليا لمراجعتها ثم عرضها علي مجلس الدراسات العليا للموافقة من حيث 

 المبدأ 

ومنح الطالب الوافدين بوزارة التعليم العالى يتم  بعد ورود موافقة األدارة العامة لقبول  

 مخاطبة الكلية بموافتنا بالموافقة النهائية واعتمادها من مجلس الدراسات العليا والبحوث 
 :أوال: شروط قبول الطالب الوافدين

يكون قبول الطالب الوافدين بموجب شهادات النجاح األصلية الرسمية المعتمدة   - 1
 .موالموثقة من دوله

يتم قبول الطالب الوافدين بموافقة رئيس الجامعة أو ينيبه من نوابه بعد التأكد من    - 2
 .استيفائهم شروط وقواعد قبولهم ونقل قيدهم أو تحويلهم طبقا لقرار وزير التعليم العالي

في شأن قبول الطالب الوافدين   25/ 1983/8( في  870نص القرار الوزاري رقم )  - 3
 :-على اآلتي

من أعداد الطلبة  %10جواز قبول عدد من الطالب الوافدين في حدود نسبة  - 
المصريين بكل كلية باستثناء كليات الطب وطب الفم واألسنان والصيدلة فال تتجاوز 

 من الطالب المصريين  %5نسبة المقبولين 
يكون توزيع النسبة على كل الكليات من مختلف الجنسيات باالتفاق مع مكتب الشئون  - 

 .العربية بوزارة الخارجية
أن تتوافر في الطالب كافة شروط القبول المعمول بها بالنسبة للطلبة المصريين   - 4

من حيث النجاح في المواد المؤهلة وتطبيق قرارات المجلس األعلى للجامعات واللوائح  
الداخلية للكليات للغات األجنبية التي لم يدرسها الطالب في الشهادة الحاصل عليها ، 
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ن تكميلي قبل الحصول على درجة الليسانس أو  على أن يجتاز الطالب امتحا
 .البكالوريوس

تقوم اإلدارة العامة للوافدين بالوزارة بموافاة وزارة الخارجية ومكتب الشئون العربية   - 5
برئاسة الجمهورية والسفارات المعنية بأوراق وطلبات القبول في حدود ما يخصص لهذه 

غسطس من كل عام على أن تتولى  ا  31الجهات من أعداد وذلك في موعد غايته  
السفارات موافاة اإلدارة العامة للوافدين بأوراق الطالب المرشحين مستوفاة ومعتمدة في 

 .(سبتمبر من كل عام ) وال تقبل صور األوراق والشهادات  30موعد غايته  
ال يجوز ترشيح الطالب ألكثر من مقعد أو إحالل آخر أو تعديل الترشيح إال في   - 6

ة وجود مقعد شاغر أو اعتذار صاحبه األصلي على أال يتجاوز ذلك الموعد المحدد  حال
 .لقبول أوراق الطالب وال يتم هذا إال بمعرفة اإلدارة العامة للوافدين بالوزارة

تتولى اإلدارة العامة للوافدين بالوزارة بعد مراجعة أوراق الطالب المستجدين    - 7
عداد القوائم بأسماء الطالب المرشحين لكل كلية على أن  واستيفائها للشروط والقواعد بأ

 :-يدرج أمام اسم الطالب 
 جنسيته - 
 النسبة المئوية الحاصل عليها - 
 الحد األدنى للقبول بالكلية المرشح لها- 

وترسل إلى مكتب الشئون العربية لمراجعتها تمهيدا العتمادها من وزير التعليم العالي ثم  
 .ت المختصةإرسالها إلى الجامعا

تتولى اإلدارة العامة للوافدين إبالغ الجهات المرشحة بنتائج القبول وعلى هذة   - 8
 .الجهات إبالغ المرشحين بالتوجه إلى هذه الكليات والمعاهد الستيفاء إجراءات القيد 
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 قبول الطالب الوافدين بمرحلة الليسانس والبكالوريوس  أوال :
الوافدين الحاصلون على الثانوية العامة المصرية أو على المؤهل المتوسط ينطبق  الطالب   - 1

عليهم مراحل التنسيق للثانوية العامة المصرية والدبلومات المصرية )ولكن عن طريق اإلدارة 
  )العامة للوافدين بالوزارة

مصر إقامة  الطالب الوافدين الحاصلون على شهادات معادلة من دول أخرى ومقيمون في  - 2
دائمة يكون تنسيقهم مع الطالب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة ويكون ذلك 

 ))باإلدارة العامة للوافدين
الطالب المتقدمين عن طريق السفارات وحاصلون على الشهادة الثانوية العامة من بلدهم    - 3

 .(رة العامة للوافدينيكون لهم نظام خاص للتقديم في شهر أغسطس من كل عام )باإلدا
 :-إعادة ترشيح الطالب المستجد

وذلك يكون في حالة عدم حضور الطالب المرشح الستكمال اجراءات قيده واراد الطالب أن يعيد  
قيده او ترشيحه في العام التالي في نفس الكلية او كلية اخرى "اذا كان مجموعه يسمح بذلك" 

الكلية ، )علما بأن إعادة ترشيح الطالب يكون عن طريق  واعطائه بيان حالة بموقف الطالب في 
 ).إدارة الوافدين

 :-إعادة قيد الطالب المستنفذ مرات الرسوب
 .احضار شهادة فصل من الكلية المفصول منها  - 1
 .احضار جميع اوراق الطالب   - 2
 .يكون إعادة القيد عن طريق اإلدارة العامة للوافدين   - 3

 :-التحويل
التحويل ونقل القيد بين الجامعات األجنبية والجامعات المصرية وكذلك بين الكليات أو  تم   -1

فيما بين الجامعات والمعاهد المصرية بموافقة السيد أ.د/ وزير التعليم العالي والدولة للبحث 
 .العلمي

 .وال يتم التحويل بالفرقة األولى واإلعدادية - 2
تنظيم الجامعات فيما يخص إعفاء الطالب من حضور  ( من قانون 170تطبيق المادة )  - 3

 بعض المقرارات التي سبق أن أدى االمتحانات فيها بنجاح
 )يكون التحويل من كلية إلى أخرى )فرق أعلى -أ

 .احضار بيان حالة من الكلية المحول منها -ب 
 .عمل مقاصة في الكلية المحول إليها مع تقديم موافقة الكلية المقيد بها-ج
يكون التحويل عن طريق اإلدارة العامة للوافدين بعد مخاطبة إدارة الوافدين بالجامعة لإلدارة -د 

 )العامة للوافدين بالقاهرة )بعد عمل المقاصة
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 :نقل القيد
وهو يكون من كلية إلى كلية أخرى غير مناظرة ويكون مجموعه يقبل بالكلية التي يريد االلتحاق  

دارة العامة للوافدين بعد أخذ بيان حالة من الكلية المحول منها إلى  بها )يكون ذلك عن طريق اإل
 .الكلية المحول إليها

 :-ايقاف قيد للطالب الوافد
 يكون للطالب المستجد فقط  - 1
يكون ايقاف القيد لعام واحد )عام الترشيح فقط( ، و)يكون عن طريق اإلدارة العامة   - 2

 (للوافدين
 :-أعذار الطالب الوافد

 .تكون معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في جميع االجراءات الخاصة باألعذار
 مرحلة الدراسات العليا ثانيا :

 :أوال: نظام القبول بمرحلة الدراسات العليا 
 :عن طريق الكليات   -1
اعتمادها من أ.د/ عميد يقوم الطالب الوافد بملىء استمارة االلتحاق )البيانات( داخل الكلية ثم - 

 الكلية ، أ.د/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 
تقوم إدارة الوافدين بالجامعة بإرسال خطاب إلى اإلدارة العامة للوافدين مع استمارات    - 2

 البيانات + استمارات المعلومات + صور من أوراق الطالب 
للوافدين بالقاهرة بإرسال خطاب إلى الجامعة بالموافقة ، وال يقيد الطالب  تقوم اإلدارة العامة   - 3

إال إذا تم إبالغ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا بالموافقة وبعدها يتم قيد الطالب بمرحلة  
 الدراسات العليا

افدين أما الطالب الحاصلون على منحة دراسية يكون الترشيح عن طريق اإلدارة العامة للو   - 4
ألنه مرشح عن طريق )رئاسة الجمهورية( وال يجوز تحصيل رسوم منهم ويكون التحصيل عادة 

 بالجنية المصري 
الطالب المسجلين لدرجة الماجستير أو الدكتوراه يحصل منه رسم قيد ألول مرة ثم رسوم    - 5

 دراسية كل سنة حتى يناقش رسالته 
وم الدراسية ورسم القيد وال يحصل منه أي مبالغ  في حالة الدبلوم يحصل من الطالب الرس  - 6

بالجنيه المصري ، ويكون ذلك في حالة الرسوب لمرة واحده فقط ، وبعد ذلك يقف كل شئ 
بالنسبة للطالب ويكون إعادة قيده أو نقل قيده إلى كلية أخرى عن طريق اإلدارة العامة للوافدين 

 عن طريق مكتب الشئون العربية ويستوجب موافقة الوافدين وتكون موافقة أمنية 
 ثانيا: طلبات االلتحاق في الدراسات العليا للطالب الوافدين
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أ.د/  -استمارات بيانات االلتحاق للطالب الوافدين معتمدين من أ.د/ عميد الكلية  3عدد   -1
 رئيس الجامعة 

 استمارات معلومات  3عدد   - 2
 أصل شهادة التخرج موثقه من السفارة   - 3
 أصل شهادة الميالد   - 4
 صورة من جواز السفر حديثه   - 5
 شهادة معادلة من المجلس األعلى للجامعات للمؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب الوافد  - 6

 خطاب من السفارة موضح فيه على نفقته الخاصة أو منحه
 شهادة صحيه   - 7
 صور شخصية 9- 4  
األوراق إلى اإلدارة العامة للوافدين بالقاهرة للموافقه  بعد اعتماد استمارات البيانات ترسل صور  - 

 )عليها ) ويحتفظ باألصول في الكلية
 تحصل هذه المصروفات من الطالب الوافد على حساب الجامعة بالبنك العربية االفريقي  - 
 (وذلك بعد تسليم الكلية خطاب للطالب الوافد إلى إدارة الوافدين لتسليمه ) إذن دفع للبنك- 
على أن تقوم الكلية بعد ذلك بتسجيل أرقام ايصاالت اإليداع بالبنك في سجل الطالب الخاص - 

 ( بالدراسات العليا بالكلية مع ) االحتفاظ بصورة من ايصال الدفع بملف الطالب 
 .وفيما عدا ذلك يطبق نظام الجامعة على الطالب الوافدين- 
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 (  2019/ 2018الوافدين بقسم االقتصاد المنزلى ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية  القسم العلمي  رقم الجواز  الجنسية   االسم  م

 دكتوراه اقتصاد منزلى 3506068 كويتية جنان حميد ناجى 1

 ماجستير اقتصاد منزلى 3669154 كويتية زينب على دخيل شافى  2

 ماجستير اقتصاد منزلى 4137787 كويتية الهنوف مسلم على  3

 ماجستير اقتصاد منزلى 3471532 كويتية مى سعد حمود 4

 ماجستير اقتصاد منزلى 2811149 كويتية فاطمة عبدالعزيز بدر 5
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 (  2019/ 2018تكنولوجيا التعليم ) الوافدين بقسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية  القسم العلمي  رقم الجواز  الجنسية   االسم  م

 دكتوراه تكنولوجيا التعليم 4219899 كويتي سعود منسى عوض 1

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 3604593 كويتي عثمان نبيل محمد 2

 ماجستير التعليمتكنولوجيا  4284361 كويتية مشاعل نابى شايع 3

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 3919223 كويتي فهد صوان سعيد  4

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 3711945 كويتي خليفة محمد خليفة  5

 دكتوراه تكنولوجيا التعليم 3130341 كويتي عيد صغير سالم 6

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 4304514 كويتي عبد الكريم حييان سالم 7

 دكتوراه تكنولوجيا التعليم 3617184 كويتي هادى محمود غريب 8

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 3657030 كويتي أحمد بخيت عبد هللا 9

 ماجستير تكنولوجيا التعليم 4099158 كويتية فجر عبد هللا العازمى 10
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 ( 2018/2019الوافدين بقسم رياض أطفال ) 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية  القسم العلمي  رقم الجواز  الجنسية   االسم  م

 ماجستير رياض اطفال 3610889 كويتية فرح حمزة على اكبر 1

 ماجستير رياض اطفال 5067003 كويتية انهار جابر فالح العازمى 2

 ماجستير رياض اطفال 3530848 كويتية ابتسام محمد سعود براك 3

 ماجستير رياض اطفال 3673873 كويتية دالل غشام فهد 4

 ماجستير رياض اطفال 3674846 كويتية سارة غشام فهد 5

 ماجستير رياض اطفال 5206763 كويتية خلود احمد مرزوق  6

 ماجستير رياض اطفال 3858719 كويتية منى محمد احمد محمد 7

 ماجستير رياض اطفال 4200508 كويتية مي فالح مطلق 8

 ماجستير رياض اطفال 4462017 كويتية أسرار عبد الهادى جابر 9

 ماجستير رياض اطفال 3764038 كويتية شيخة خالد عبد العزيز 10

 ماجستير رياض اطفال 3874223 كويتية امانى صالح هادى 11

 ماجستير رياض اطفال 3670535 كويتية دانه احمد فالح   12

 ماجستير رياض اطفال 3655297 كويتية جمانه حسن غلوم 13

 ماجستير رياض اطفال 3535776 كويتية مالك سالم محمد فهد 14

 ماجستير  رياض اطفال 4113874 كويتية فئ بدر باتل الرشيدى 15
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 (  2018/2019الوافدين بقسم العلوم التربوية والنفسية ) 

 الدرجة العلمية  القسم العلمي  الجواز رقم  الجنسية   االسم  م

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3920017 كويتي أحمد سليمان عبدهللا 1

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3997351 كويتي على محمد عباس عبدهللا 2

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4107455 كويتي بدر ناصر محمود 3

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3864172 كويتية هناء محمود محمد  4

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4475126 كويتي سعود خالد فالح 5

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4287453 كويتية هبه على جريدى 6

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3601832 كويتي إبراهيم زيد العزمى 7

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  5106584 كويتية محمد سالمشروق راشد  8

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4259510 كويتية سبيكة خليفة حسين 9

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4043657 كويتي عبد هللا احمد حاجى 10

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  5083012 كويتية شيماء احمد عوض 11

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3765012 كويتي عبدهللا عبد المجيد سويد   12

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3587890 كويتية فاطمه عامر محمد الخشم 13

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  2507133 عمانى فايز بن راشد بن عقيل 14

 ماجستير  تربوية ونفسية علوم  3279773 كويتي وليد خالد فالح الهاجرى  15

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4177358 كويتية منى محمد حمد المطيرى  16

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4090040 كويتي عبد العزيز عباس عبد الرضى 17

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3639248 كويتية شيماء سيف فالح 18

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4048588 كويتية بدور محمد الفى 19

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4093533 كويتية قيروان محمد خالد 20
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 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  4330350 كويتي خالد عبد هللا إبراهيم 21

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3322212 كويتية أم كلثوم محمد غلوم 22

 ماجستير  علوم تربوية ونفسية  3729239 كويتي عبد هللا على حسين  23
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 ( 2019/ 2018الوافدين بقسم التربية الفنية ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدرجة العلمية  القسم العلمي  رقم الجواز  الجنسية   االسم  م

 ماجستير  تربية فنية  3459127 كويتية  امينه ياسين سعد ياسين  1

 ماجستير  تربية فنية  3477248 كويتي  الرحمن عبدللا محمد عبد  2

 ماجستير  تربية فنية  2134899 عمانى  جمال مبارك سليمان   3

 ماجستير  تربية فنية  2502346 عمانى  نجيب سالم مصبح    4

 ماجستير  تربية فنية  3729845 كويت   بندر ناصر نشاط صقر   5

 ماجستير  تربية فنية  4253467 كويتي  فهد رشيد حميدى رشيد  6

 ماجستير  تربية فنية  3659412 كويتي  عبد العزيز سالم عايض  7

 ماجستير  تربية فنية  4311074 كويتية   حور سعود محمد سعود  8

 ماجستير  تربية فنية  3849573 كويتية   مريم طالب عبد الخضر  9

 ماجستير  تربية فنية  3964231 كويتي  طالب حسين طالب غلوم   10

 ماجستير  تربية فنية  4357845 كويتي  عبدللا سالم حمد  11

 ماجستير  تربية فنية  2984752 كويتية  ايمان طه محمد خلف مال للا    12

 ماجستير  تربية فنية 4335237 عراقية ساره دريد عبد الجبار 13

 ماجستير  تربية فنية 2284125 عراقي امير يونس عناد 14
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 (  2018/2019التربية الموسيقية ) الوافدين بقسم 

 

 الدرجة العلمية  القسم العلمي  رقم الجواز  الجنسية   االسم  م

 ماجستير تربية موسيقية 3810530 كويتية فاطمة متروك عبد الزهراء 1


