كلية العالج الطبيعي

إدارة شئون الطالب

............................................................................................................................................................................

تقرير
عن سير العملية التعليمية بكلية العالج الطبيعي
بجامعة جنوب الوادي
للعام الجامعي 5102/5102

محتوي التقرير
 /0نشأت الكلية
 /5طريقة قبول الطالب
 /3الشهادات التي تقبلها الكلية للقبول
 /4ترشيح الطالب للكلية
 /2االختبار الشخصي والكشف الطبي
 /2قيد الطالب
 /7الجداول الدراسية

أوال  -:نشأت الكلــــــــــــية ،
الوزراء

تم إنشاء الكلية بالقرار الوزاري  450لسنة  5102بعد موافقة مجلس
عليها وعلى أن يكون مقرها بجامعة جنوب الوادي بقنا

على أن تكون الدراسة من بداية العام الجامعة 5102/5102
وتم إلحاق الكلية بكلية الطب البشري لحين تجهيز مبني كامل ومستقل لكلية
العالج الطبيعي

ثانيا  -:طريقة قبول الطالب
يتم قبول الطالب عن طريق مكتب التنسيق  ،بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

ثالثا  -:الشهادات التي تقبلها الكلية
يتم قبول الطالب الحاصلين على الثانوية العامة (بشرط أن يكون المؤهل حديث) وكذلك
طالب الثانوية المعادلة والدبلومات األجنبية المعادلة للثانوية المصرية
رابعا  -:ترشيح الطالب للكلية
يتم ترشيح عدد كاف من الطالب من قبل مكتب التنسيق للكلية حسب اإلمكانيات المتوفرة
بالكلية من إمكانيات مادية وبشرية .

خامسا  -:االختبار الشخصي والكشف الطبي
بعد ترشيح الطالب للكلية وطبع بطاقة الترشيح للطالب بأنه تم قبوله بكلية العالج الطبيعي ،
يأتي الطالب إلى إدارة شئون الطالب بالكلية وتقوم اإلدارة باالتي -:
 -0ملئ استمارة الكشف الطبي للطالب وفق بياناته وتوجيهه الى مستشفى الطالب لتوقيع
الكشف الطبي على الطالب .
 – 5ملئ طلب االلتحاق الخاص بالطالب والكلية .
 – 3ملئ استمارة االختبار الشخصي واختبار اللياقة .
 – 4استكمال ملف الطالب من جميع األوراق المطلوبة .
سادسا  -:قيد الطالب
يتم قيد الطالب بسجالت القيد بالكلية والخاصة بذلك ( حيث أنها تحتوي على جميع
بيانات الطالب )
حيث انه تم قيد  073طالب وطالبة بيانهم كاألتي ،
طالب حاصلين على الثانوية العامة وعددهم 025
طالب حاصلين على ثانوية معادلة وعددهم 00
بيان بإعداد الطالب حسب النوع (ذكر أو أنثي )
العدد
النوع
24
ذكر
019
أنثي
073
المجموع

*** تم استخراج كارنيهات الطالب وتم استالمها من قبل الطالب .

سابعا  -:الجداول الدراسية
تم وضع الجداول الدراسية للمواد حسب الئحة الكلية والمعتمدة بها
من جداول نظرية وجداول عملية .
مرفق طيه صورة من تلك الجداول ،،
ويتم تدريس الطالب في عدة أماكن خاصة لدراسة المواد المختلفة منها ،
كلية الطب البشري  /كلية العلوم /كلية اآلداب  /إلى جانب كلية العالج الطبيعي
ملحوظة ،،
منذ أن بدء العام الدراسي وفقا للخطة والجدول الزمني الموضوع من قبل اإلدارة
العامة للجامعة للعام الجامعي  5102/5102م .
انتظم الطالب في حضور المحاضرات النظرية والعملية وال يوجد ما يعطل الدراسة
بالنسبة للطالب .
مرفق صورة من جدول المحاضرات النظرية والعملية .

