
 

 

 

 مركز ضمان الجودة                                                                                                                    أكتوبر  6جامعة  

   سياسة جذب ورعاية الطالب الوافدين اسم السياسة : 

   سياسات الطالب والخريجون القسم: 

 .................................................. رقم اإلجراء :  

 ............................. تاريخ موافقة مجلس الكلية/ الجامعة : 

 ............................................. تاريخ أخر تعديل :  

نائب رئيس الجامعة    –اتيجيات الدولية نائب رئيس األمناء للعالقات الثقافية واالستر الجهة المسئولة عن التنفيذ :  
 إدارة الوافدين   –للطالب 

 

 الهدف من السياسة : 
   وضع اإلطار العام لجذب الطالب الوافدين لكليات الجامعة وتقديم الرعاية لهم . 

 

 ة :  السياس
خالل مكتب رعاية الطالب أكتوبر بالعمل على جذب الطالب الوافدين وتقديم الرعاية لهم، وتحرص من    6تهتم جامعة  

الوافدين على الحفاظ على مكانة الجامعة وتدعيم صورتها وزيادة قدرتها التنافسية على المستوى اإلقليمي والدولي من 
ب الخاصة  اإلدارية  الوافدين وتسهيل اإلجراءات  للطالب  الخدمات  تقديم مختلف  بالجامعة، فضالً  خالل  وقيدهم  تسجيلهم 

 . البرامج األكاديمية المميزة والمتنوعة التي تقدمها الجامعة سواء باللغة العربية أو اللغات األخرىن تسويق  ع
التدريس  ثقافة أهمية الطالب الوافدين ورعايتهم داخل الجامعة ولدى اوساط أعضاء هيئة  بنشر  كما تهتم الجامعة أيضاً 

بالفعل   بالجامعة  المسجلين  الوافدين  والطالب  داخل واإلداريين  الوافدين  للطالب  الكاملة  الرعاية  توفير  على  وتعمل   ،
الخاصة  اإلرشادات  وتقديم   ، الجامعة  وخارج  داخل  وغيرها  واإلقامة  الدراسية  المشكالت  في حل  والمساعدة  الجامعة 

 ترفيهية( المتاحة داخل الجامعة .  –ثقافية  –بالخدمات المختلفة ) عالجية 
 على :   وفي هذا اإلطار تعمل الجامعة

الثقافي   -1 التمثيل  مكاتب  بجميع  وبرامج  االتصال  بكليات  لتعريفهم  بمصر  الموجودة  واألفريقية  العربية  للدول 
 الجامعة لجذب طالب جدد. 

والكلية  -2 الجامعة  لزيارة  العربية واإلريقية  بالسفارات  الثقافي  والتمثيل  الطالبي  بالتبادل  المعنين  المسئولين  دعوة 
 ية لهم .وتنظيم محاضرات دعائ 

مخاطبة الملحقات الثقافية للدول المختلفة الموجودة في مصر للتعرف على المشكالت المطلوب تذليلها للطالب   -3
 اإلجراءات المناسية للعمل على حلها . الوافدين واتخاذ 

 في السكن الجامعي او في اماكن اختيارهم . تسهيل إقامة الطالب الوافدين   -4
 امعة والموفدين في مهمات للترويج لبرامج الدراسة بالكلية في البالد المختلفة. تكليف األساتذة العاملين بالج -5
 افعالن عن مكانة الجامعة واإلمكانات المختلفة التي تميزها عن أي جامعة أخرى على الموقع اإللكتروني .  -6
 عتماد .  الترويج لكليات الجامعة الحاصلة على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واال -7
القومية لضمان جودة   -8 الهيئة  الصادرة من  المرجعية  القياسية  األكاديمية  للمعايير  الجامعة  برامج  بتنبي  التعريف 

 التعليم واالعتماد، وتوصيف البرامج والمقررات الدراسية يناء على ذلك . 
 . الثقافي بين الجنسيات المختلفة  تنظيم لقاءات الستقبال الطالب الوافدين الجدد لتعريفهم بالجامعة وتشجيع الحوار -9
عقد ملتقى ثقافي لتحقيق التقارب بين ثقافات الشعوب وإعداد برامج ثقافية ورياضية وإجتماعية لرعاية الطالب   -10

 الوافدين . 
 الحرص على قياس وتقييم رضاء الطالب الوافدين .  -11
       إعداد وتنفيذ دورات لتعليم اللغة العربية . -12

 

http://www.o6u.edu.eg/Services.aspx?FactId=794&id=795


 

 

 

 

 التطبيق مجال 
 .   افدين وتقديم برامج الرعاية لهم تطبق هذه السياسة عند اإلعداد لبرامج جذب الطالب الو

 

 الرقابة والمتابعة والتقييم:  
المباشرة من    والمتابعة  للرقابة  تطبيقها  في  السياسة  الثقافية  رئيس    نائب   تخضع هذه  للعالقات  األمناء  مجلس 

   .، وتنفذها اإلدارات واللجان ذات الصلة ، ويتم تقييمها بصورة دورية  واالستراتيجيات الدولية 

 

 : السياسات األخرى ذات العالقة
 
 
 
 

 


