انياخ قواعد انقثول وانتحويم نهطالب -انثروامج انمتكامم اندوني تانىقاط
انمعتمدج
كهيح طة االسىان-جامعح انقاهرج

 رقٕو اداسح انجشَبيح ثبالػالٌ ػٍ انقٕاػذ انخبصّ ثبنقجٕل ثٕعبئم إػالٌ يُبعجخ(يثم دنٛم انطبنت ٔانًٕقغ اإلنكزشَٔٔ ٙف ٙإداسح شئٌٕ انطالة).
 ٔفش االداسح انخبصخ ثشئٌٕ طالة انجشَبيح ثٛبَبد ػٍ ػذد انطالة انًقجٕنٍَٛٔغت انزحٕٚالد يٍ انجشَبيح ٔإن ّٛعًُّٕٚب ٔرحههٓب ٔرزخز اإلخشاءاد انًُبعجخ.

قواعد انقثول:
ٚ -1قجم انطالة انحبصه ٍٛػهٗ انثبَٕٚخ انؼبيخ شؼجخ (ػهً ٙػهٕو) أٔ يبٚؼبدنٓب يٍ
شٓبداد يصشٚخ ٔأخُجٛخ يؼزشف ثٓب ف ٙانًدهظ األػهٗ نهدبيؼبد ٔفقب ً نهحذ
األدَٗ نهًدًٕع انز٘ ٚحذدِ يدهظ اندبيؼخ ٔثُبء ػهٗ اقزشاذ يدهظ كهٛخ طت
انفى ٔاألعُبٌ ٔاأليبكٍ انًزبحخ ثبنكهٛخ
 -2ثبنُغجخ ن هطالة انٕافذ ٍٚيٍ انخبسج ٚدت أٌ ركٌٕ انشٓبداد يؼزًذح يٍ ٔصاسح
انخبسخٛخ نهذٔنخ انٕافذ يُٓب
 -3انهغخ االَدهٛضٚخ ْ ٙنغخ انزذسٚظ ٔانزقٕٚى ثبنجشَبيح ٔرضغ انكهٛخ اخزجبس رحذٚذ
يغزٕ٘ نهغّ ثبالرفبق يغ احذ٘ اندٓبد انًؼزًذِ ) )TOEFL or IELTSنهزأكذ
يٍ يغزٕٖ انطبنت ف ٙانهغخ االَدهٛضٚخ
 -4انًٕاد انًؤْهخ نهقجٕل ْ -:ٙاألحٛبء  -انكًٛٛبء ٔرشًم انكًٛٛبء انؼضٕٚخ –
سٚبضٛبد – فٛضٚبء  -إَدهٛض٘

قواعد انتحويم:
ٚ -5دٕص نًدهظ انكهٛخ قجٕل طالة يحٕن ٍٛيٍ كهٛبد اخش٘ ثششط اإلػزشاف
األكبد ًٙٚثًخشخبد انزؼهى انزٗ رحققذ ٔقًٛذ نٓى ثبنًؤعغخ انزؼهًٛٛخ األخشٖ
ٔيذٖ رهجٛزٓب نًزطبنجبد انجشَبيح انًزكبيم انذٔنٔ ،ٙثششط أٌ ٚكٌٕ عُخ حصٕنّ
ػهٗ انثبَٕٚخ انؼبيخ يغزٕفٛب انششٔط انًؤْهٗ نهقجٕل ٔحبصالً ػهٗ انًدًٕع
انز٘ قجهزّ انكهٛخ ف ٙرهك انغُخ.
 -6ثبنُغجخ نطالة انفشقخ انثبَٛخ ٔانثبنثخ فٛدٕص رحٕٚم انطبنت يٍ كهٛبد طت
االعُبٌ انُظبو االعبع ٙأ يٍ َظبو انغبػبد انًؼزًذح يٍ راد اندبيؼخ أ يٍ
اندبيؼبد االخش٘ انٗ انجشَبيح ثًٕافقخ يدهظ انكهٛز ٍٛانًخزصٚٔ ٍٛزى ػًم

انًقبصخ ٔرحًٛهّ ثبنًٕاد انزٗ نى ٚذسعٓب ٔالثذ نهطبنت أٌ ٚذسط ف ٙانجشَبيح
يبال ٚقم ػٍ % 50يٍ يزطهجبد انزخشج ٔ .ال ٚدٕص قجٕل طهجبد رحٕٚم انطالة
ث ٍٛانكهٛبد انًزُبظشح ثؼذ يض ٙشٓش يٍ ثذء انذساعخ.
 -7انطالة انحبصه ٍٛػهٗ انشٓبداد انًؼبدنخ ٚدٕص قجٕل رحٕٚهٓى ثُفظ ششٔط
انطبنت انحبصم ػهٗ انثبَٕٚخ انؼبيخ انًصشٚخ فٗ حذٔد انقٕاػذ انًُظًخ نزنك
ٔانصبدسح يٍ انًدهظ األػهٗ نهدبيؼبد

انطهة وانتسجيم:
-

انزغدٛم ٚجذأ يٍ َصف شٓش ٕٚنٔ ٕٛانذساعخ رجذأ يٍ األعجٕع انثبَ ٙف ٙعجزًجش
ٚزى اإلػالٌ ػٍ انطالة انًقجٕن ٍٛثذءا يٍ ٕٚو  15عجزًجش
الثذ ػهٗ انطالة دفغ انًصشٔفبد انذساعٛخ ٔإرًبو إخشاءاد انزغدٛم ثذاٚخ يٍ
إػالٌ أعًبء انطالة انًقجٕنٔ ٍٛحزٗ أٔل اكزٕثش
ٚزى دفغ سعٕو انزغدٛم ػُذ انزقذٚى ٔال رغزشد ف ٙحبنخ سعٕة انطبنت أ قٛبيخ
ثؼذو االنزضاو ثًٕاػٛذ انزغدٛم ثؼذ انقجٕل
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