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  وكيل الكليةمكتب 

 :قواعد القبول و التسجيل بكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة 
تقبل الكلية الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية )علمي علوم( أو ما يعادلها من الثانوية المعادلة العربية  -

 بشرط إستيفاء المواد المؤهلة للكلية و هي: او االجنبية أو الدولية
 (.composition 2Aاللغة اإلنجليزية )أو األدب اإلنجليزي أو  -
 (.human physics or physical scienceالفيزياء أو ) -

 الكيمياء. -
 األحياء أو األحياء البشرية. -
 الرياضيات. -
 (.المواد االختيارية: )ثالث مواد أختيارية -

 التقدم لاللتحاق بالكلية عند فتح باب التنسيق :خطوات 
 لتحاق و سداد الرسوم المستحقة للتقديم.إتقدم الطالب بطلب ي -1

تحاق بالكلية إلدارة شئون الطالب و أداء أختبارات القبول الالزمة تقديم أصول المستندات الالزمة لإل -2
 عالن عن نتيجة التنسيق.فور اإل

الخاصة بالجامعة وعمل الكشف الطبي المطلوب و في حالة قبوله يتوجه التوجه الي العيادة الطبية  -3
 ستالم أذن دفع مصروفات القسط االول.إلدارة شئون الطالب إل

 تقوم إدارة شئون الطالب بتسجيل الطالب المقبولين بوزارة التعليم العالي. -4

 تسليم الكارنية الجامعي للطالب في اول يوم دراسي بالكلية. -5

 لمطلوبة لاللتحاق بالكلية عند قبوله بالتنسيق الجامعي:المستندات ا
جنبية موثقة من الخارجية ألمن الثانوية المعادلة العربية او اأصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها  -1

 المصرية.

 أصل شهادة الميالد. -2

 صور شخصية. 6عدد  -3

 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية. -4

 م(.ب أو األر )األمصورة ضوئية من بطاقة ولي األ -5

 جند التجنيدي للطالب الذكور. 2جند و  6نموذج  -6
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 الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة:قواعد التحويل الي كلية 
هلية دني للمجموع المقرر بمعرفة مجلس الجامعات الخاصة و االضرورة حصول الطالب علي الحد األ -1

 خري.ستيفاءه لجميع شروط وقواعد القبول األإلاللتحاق بكلية الصيدلة ، و

ين أو ر بالقاهرة( عاميين جامعيليها )كلية الصيدلة جامعة بدإن يقضي الطالب في الكلية المحول أيشترط ب -2

من الساعات المعتمدة قبل الحصول علي درجة البكالوريوس وفي حالة الطالب المحولين من جامعات  44%

 من الساعات المعتمدة. %54خارج جمهورية مصر العربية ان يدرس عاميين جامعيين أو 
 

 خطوات و المستندات الالزمة للتحويل للكلية:
بين في التحويل للكلية ومراجعة المستندات المقدمة لعمل غستقبال الطالب الراإشئون الطالب بتقوم إدارة  -1

 المقاصة المطلوبة و هي كالتالي:

 صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -

 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للطالب. -

 وزارة التعليم العالي. من ةومعتمد ةشهادة حسن سير وسلوك موثق -

 أصل بيان حالة الطالب موثق و معتمد من وزارة التعليم العالي. -

 المحتوي العلمي للمقررات الدراسية )وصف المقرر( معتمد من وزارة التعليم العالي. -

ستالم المستندات من إدارة شئون الطالب لعمل المقاصة العلمية للطالب وتشكيل لجنة إتقوم الكلية ب -2

قصات. تُعتمد المقاصة من السيد االستاذ الدكتور عميد الكلية والسيد االستاذ الدكتور رئيس الجامعة وذلك الم

 بعد تحديد البرنامج والفرقة التي سيُقيد بها الطالب ، وكذلك عدد الساعات التي سوف تُفرض عليه.
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