
 

 والطالب لشئون التعليم    وكيل الكلية مكتب  

 قواعد القبول والتسجيل بكلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة

 -  شروط التسجيل والقبول: ▪

الثانوية العامة المصرية )علمي علوم( أو ما يعادلها من الثانوية المعادلة العربية   على تقبل الكلية الحاصلين    -

للجامعات الخاصة    األعلىللقبول بكليات الصيدلة والذي يعلنه المجلس    األدنىحسب الحد  او االجنبية أو الدولية  

 المواد المؤهلة للكلية وهي:  استيفاءبشرط واألهلية المصرية بعام التقدم، و

 (. composition 2Aاللغة اإلنجليزية )أو األدب اإلنجليزي أو  -

 (. human physics or physical scienceالفيزياء أو )  -

 الكيمياء.  -

 األحياء أو األحياء البشرية. -

 الرياضيات.  -

 (. المواد االختيارية: )ثالث مواد أختيارية -

 -  خطوات التقدم لاللتحاق بالكلية عند فتح باب التنسيق: ▪

 . التقدم من خالل موقع جامعة بدر بالقاهرةطلب استكمال تقدم الطالب بي -1

 يقوم الطالب بإرفاق جميع المستندات المطلوبة.  -2

 . ا  إلكتروني منالتقدم  طلب  رسوم دفعب يقوم الطالب  -3

  إلكتروني   بريد   إرسالالرد على الطلب من خالل    وسيتم  ،سيتم مراجعة الطلب من قبل إدارة القبول بالجامعة  -4

 . المتقدمين إلى نصية  ورسالة للتأكيد 

  اإلنترنت   عبر  االختبار  حجز  إجراء  يتم.  المتقدمين  لجميع  إلزامي:  TOIEC  في  المستوى  تحديد  اختبار -5

  إلكتروني   بريد   إرسال  سيتم   االختبار،  رسوم  دفع  بعد .  TOIEC  اختبار  لرسوم  اإللكتروني   الدفع  بعد   وتأكيده

 .لالختبار والمكان والوقت   التاريخ مع المتقدمين إلى للتأكيد 

 المرحلة   نتائج  في  المئوية  والنسبة  التراكمي  المعدل  إجمالي  حسب   تنازلي  بترتيب   االختيار  مرحلة  تتم -6

 . فقط تحديد المستوي اختبارات  بالفعل أنهوا الذين للمتقدمين الثانوية،

القبول الالزمة فور   اختبارات تحاق بالكلية إلدارة شئون الطالب وأداء  تقديم أصول المستندات الالزمة لإل -7

 عالن عن نتيجة التنسيق. اإل

حالة قبوله يتوجه إلدارة التوجه الي العيادة الطبية الخاصة بالجامعة وعمل الكشف الطبي المطلوب وفي   -8

 ستالم أذن دفع مصروفات القسط االول.شئون الطالب إل

 تقوم إدارة شئون الطالب بتسجيل الطالب المقبولين بوزارة التعليم العالي.  -9

 تسليم الكارنية الجامعي للطالب في اول يوم دراسي بالكلية. -10

 

 

 

 



 

 والطالب لشئون التعليم    وكيل الكلية مكتب  

 -  بالتنسيق الجامعي:المستندات المطلوبة لاللتحاق بالكلية عند قبوله  ▪

يعادلها   -1 ما  أو  العامة  الثانوية  شهادة  اأصل  او  العربية  المعادلة  الثانوية  الخارجية  ألمن  من  موثقة  جنبية 

 المصرية. 

 أصل شهادة الميالد.  -2

 صور شخصية.  6عدد  -3

 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية.  -4

 م(. ب أو األ مر )األصورة ضوئية من بطاقة ولي األ -5

 جند للطالب الذكور.  2جند و  6نموذج   -6
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 والطالب لشئون التعليم    وكيل الكلية مكتب  

 قواعد التحويل الي كلية الصيدلة جامعة بدر بالقاهرة:

 -  للكلية: التحويل قواعد ▪

هلية  دني للمجموع المقرر بمعرفة مجلس الجامعات الخاصة واال ضرورة حصول الطالب علي الحد األ  -1

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

بالقاهرة( عاميين جامعيين أو ليها )كلية الصيدلة جامعة بدر إن يقضي الطالب في الكلية المحول أيشترط ب  -2

% من الساعات المعتمدة قبل الحصول علي درجة البكالوريوس وفي حالة الطالب المحولين من جامعات  40

 % من الساعات المعتمدة.50خارج جمهورية مصر العربية ان يدرس عاميين جامعيين أو 
 

 -  خطوات والمستندات الالزمة للتحويل للكلية: ▪

بين في التحويل للكلية ومراجعة المستندات المقدمة لعمل  غستقبال الطالب الراإن الطالب بتقوم إدارة شئو  -1

 المقاصة المطلوبة وهي كالتالي: 

 صورة ضوئية من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.  -

 صورة ضوئية من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للطالب.  -

 رة التعليم العالي.من وزا 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.  -

الكلية    -2 لجنة    ستالمابتقوم  وتشكيل  للطالب  العلمية  المقاصة  لعمل  الطالب  شئون  إدارة  من  المستندات 

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

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