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(3/1) 

 سيبسبث وإجراءاث القبىل

 سيبسبث وإجراءاث تحديد أعداد الطالة الوقبىليي ببلبرًبهج (3/1/1)

تعتمد سياسة قسم اآلثار المصرية فى تحديد أعداد الطالب الممتحقين ببرنامج اآلثار  
دراسى جديد بناء عمى مدى توافر اإلمكانات المادية والبشرية لمقسم. ويقوم  المصرية كل عام

مجمس شئون التعميم والطالب بتحديد أعداد الطالب الممتحقين بالبرنامج سنوًيا، بحيث يتم توزيع 
 الدفعة الممتحقة بالكمية بالتناسب عمى برامج الكمية.

 هعبيير القبىل فى البرًبهج (3/1/2)

من الطمبة الممتحقين بالمستوى األول بكمية يدة دفعة جد لقبول قسم اآلثار المصرية ويهدف
كل عام دراسى، وذلك بعد إستيفاء المعايير الواجب توافرها فى الطالب الراغب فى  اآلثار

 اإللتحاق بالقسم وهى:

ية أن يحقق الطالب الحد األدنى لدرجات المغة اإلنجميزية والمجموع الكمى فى الثانو  -1
 العامة المطموبة لمقبول بالقسم.

 أن ينجح فى مادة تاريخ مصر القديم التى يدرسها الطالب فى المستوى األول العام. -2
أن ينجح فى مادة اآلثار والحضارة المصرية القديمة التى يدرسها الطالب فى المستوى  -3

 األول العام. 

 إعالى قىائن الوقبىليي ببرًبهج اآلثبر الوصريت (3/1/3)

بناء عمى قرار وكيل الكمية ومجمس شئون  يتم إعالن قوائم المقبولين ببرنامج األثار المصرية
عتماد مجمس الكمية، حيث يقوم الطالب بممئ إستمارة رغبات فى نهاية الفصل  التعميم والطالب وا 

لب، الدراسى الثانى من المستوى األول العام. وبعد ذلك يتم عمل فرز حسب الشروط المعمنة لمطا
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بحيث تتوافر إحصائية بأعداد ودرجات الطالب بعد عممية الفرز. ويتم إعالن قوائم الطالب 
 ، بعدة وسائل: الثانى بالمستوى دراسى أسبوع أول فىالممتحقين بالبرنامج 

 الموقع الرسمى لكمية اآلثار جامعة القاهرة. -1
 لوحة اإلعالنات أمام شئون الطمبة بالكمية. -2

 وإجراءاث التحىيالث هي وإلى البرًبهجهعبيير  (3/1/4)

ال يسمح ألى طالب مستجد بالبرنامج الذى إلتحق به أن يقوم بالتحويل من أو إلى برنامج اآلثار 
المصرية، ماعدا الطالب الباقين لإلعادة، وذلك بناء عمى موافقة مجمس شئون التعميم والطالب 

عتماد مجمس الكمية.     وا 

 سبث وإجراءاث القبىل والتحىيالثالوروًت فى سيب (3/1/5)

جراءات القبول ببرنامج اآلثار المصرية بالمرونة بحيث يقوم الطالب  تتميز سياسات وا 
بممئ إستمارة رغبات لإللتحاق بالبرنامج، وعند إستيفاء شروط االقبول يمتحق الطالب مباشرة 

لى برنامج بالبرنامج وبيدأ فى دراسة مقرراته بدء من المستوى الثانى؛ وال  يسمح بالتحويل من وا 
األثار المصرية لمطمبة المستجدين ولكن يسمح لمباقين لإلعادة بعد موافقة مجمس شئون التعميم 

 والطالب.

 ستوراريت الدراست ببلبرًبهج عٌد التحىيل هي هؤسسبث هٌبظرةا (3/1/6)

تسمح سياسة القبول الحالية ببرنامج األثار المصرية بإستمرارية الدراسة فى البرنامج إذا 
ما قام أى طالب فى مؤسسة أخرى مناظرة بالتحويل لإللتحاق ببرنامج األثار المصرية بالكمية، 
ويتم قبول الطالب المحولين من اإلدارة العامة لشئون التعميم والطالب بشرط أن يكون الطالب 
الراغب فى التحويل حاصاًل عمى تقدير جيد جدا عمى األقل فى العام األكاديمى الماضى وأال 

% من أعداد الطالب المقبولين. ويتم تحويل الطالب إلى 5تزيد نسبة المحولين إلى البرنامج عن 
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 لجنة مقاصة لمعرفة المواد التى درسها الطالب فى كميته السابقة وعدد ساعتها المعتمدة وبعد
 ذلك يتم مطابقتها بالمواد الموجودة بالبرنامج المراد اإللتحاق به ويقوم الطالب بدراستها. 

 الوراجعت الدوريت لسيبسبث وإجراءاث القبىل والتحىيالث (3/1/7)

من  تتم المراجعة الدورية لسياسات واجراءات القبول والتحويل لبرنامج اآلثار المصرية
لمناقشة سياسات واجراءات القبول  ة كل فصل دراسىيفى بدا تنعقدمتخصصة خالل لجنة 

  والتحويل.

 ًظبم إعالى القبىل وفحص تظلوبث الطالة (3/1/8)

يتقدم الطالب الراغب فى التحويل بطمب تحويل موجه إلى السيد مدير إدارة شئون 
والطالب لمبت فى الطالب ثم يتم رفعه إلى السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون التعميم 

لى برنامج األثار المصرية خالل إجتماع مجمس شئون التعميم  األمر طبًقا لقواعد التحويل من وا 
والطالب بعد مناقشة األمر مع إعتبار درجة المغة اإلنجميزية الحاصل عميها الطالب، ومراعاة 

التعميم والطالب  أعداد الطالب فى البرامج الدراسية المختمفة، ومرفق طيه محضر مجمس شئون
لى البرنامج والقرار بالرد عمى الطالب، كما يتم إعالن نتيجة  مثبت به طمبات التحويل من وا 

 الطمب المقدم عن طريق التواصل المباشر مع إدارة شئون الطالب بالكمية.

 ( إخطبر وهٌبقشت الطالة بٌتبئج التظلوبث3/1/9)

كما تم التوصية بعمل لجنة  بوذلك عن طريق التواصل المباشر مع شئون الطال
مصغرة من بعض السادة أعضاء لجنة شئون التعميم والطالب إلبالغ الطالب المتظممين بنتائج 

 التظمم وأسباب القبول أو الرفض. 
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 القبىل وإجراءاث سيبسبث تحديث فى الطالة تظلوبث ًتبئج هي اإلستفبدة (3/1/11)

 والتحىيالث

أو إلى خص التحويل من فيما ييتم اإلستفادة من نتائج التظممات المقدمة من الطالب 
كما يؤخذ فى اإلعتبار رأى لجنة المراجعة الدورية لسياسات واجراءات  اآلثار المصريةبرنامج 

 القبول والتحويل لبرنامج اآلثار المصرية. 


