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 معهد النيل العالى للعلوم

 التجارية وتكنولوجيا الحاسب

الجودة وحدة ضمان  

 آليات جذب الطالب الوافدين

 

اإلعالن عن نبذة تعريفية عن المعهد والتخصصات المتاحة ومجاالت العمل وذلك على الموقع  -1

. االليكتروني الخاص بالمعهد  

  اإلعالن عن امكانيات المعهد التي تميزه عن المعاهد األخرى على الموقع اإلليكتروني -2

. وخاصة برنامج التجارة الخارجية     

اإلتصال بجميع مكاتب التمثيل الثقافي للدول العربية و األفريقية بمصر لتعريفهم بالمعهد لجذب  -3

 طالب جدد .

التواصل مع المسؤولين المعنيين بالتبادل الطالبي والتمثيل الثقافي بالسفارات . -4  

تقديم برامج لرعاية الطالب الوافدين . -5  

من الحاصلين على الدرجات المختلفة للبكالريوس .اإلعالن عن النماذج المتميزة  -6  

. الحرص على قياس وتقييم رضا الطالب -7  

االشتراك فى معارض التعليم محليا وأقليميا . -8  

 من منطلق حرص المعهد على جذب و رعاية الطالب الوافدين فإنها تعمل على :

وهي على النحو التالي : توفر العديد من البرامج التي تهتم برعاية الطالب الوافدين ,  

برامج رعاية صحية :-1  

يتم اجراء الكشف الطبي و صرف  وممرضة  2يوجد بالمعهد عيادة استقبال يعمل بها طبيب و 

األدوية العاجلة للطالب في الحاالت الطارئة وفي الحاالت التي تستلزم رعاية خاصة متقدمة يتم 

وفق الحالة . تحويل ال  

. 

  ماعية :برامج رعاية اجت -2

يتم معاملة الطالب الوافدين من سوريا وفلسطين معاملة الطالب المصريين من حيث الرسوم     

.الدراسية       
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. 

  األنشطة الطالبية :-3

يسمح المعهد للطالب الوافدين باالشتراك في كافة األنشطة الطالبية و ان يكونو 

أعضاء في جميع لجان النشاط على أال يشغل الطالب الوافد منصب أمين أو أمين 

الجامعات .لك طبقا لقانون تنظيم و ذمساعد اللجنة   

أنشطة رياضية :-أ  

وخارجها ويشترك بالمعهد تقوم اللجنة الرياضية بجميع األنشطة الرياضية  -

الحق في مزاولة  الوافد الطالبية وللطالبالطلبة و الطالبات في جميع االنشطة 

النشاط الذي يتماشى مع مواهبه في كافة األلعاب الرياضية الموجودة بالكلية مثل 

 كرة القدم , سلة , طائرة , تنس ... الخ

 

أنشطة ثقافية :-ب  

افي وتقوم هذه اللجنة بتنمية الطاقة األدبية قالث تختص بهذه األنشطة لجنة النشاط

التي تحوي انتاجهم األدبي  والثقافية لدى الطالب من خالل اصدار المجالت

والثقافي واقامة الندوات الثقافية و الدينية و المسابقات األدبية في الشعر و القصة 

الثقافي على و المقال و القيام برحالت علمية و ثقافية و االشتراك في الدور 

 مستوى المعهد .

أنشطة فنية : -ت  

يوفر المعهد الحفالت الفنية المختلفة التاحة الفرصة للطالب ذوي الميول الفنية  -

تمثيل ( –عزف  –)غناء   

يوفر المعهد المعارض الفنية لتحفيز الطالب على ثقل مواهبهم الفنية بمختلف  -

تصوير ( –انواعها ) رسم   

األنشطة اللجنة الفنية . يقوم بتنفيذ هذه -  

رحالت علمية وترفيهية : -ث  

  تكون هذه الرحالت الى األماكن السياحية ومراكز البحوث العلمية .


