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 :  ةـــــمقدم

التعليميـة ودعماـا  ـخ مفتلـق القطاعـات لءرتقـا  تسعى إدارة كلية إدارة األعمال و األقتصاد إلى تيسير العمليـة  

الكلية، وتو ير كل سـلل الججـاو وتيسـيس مسـتوى األدا  بيـكل يتما ـى مـع متطللـات الجـودة،   بمستوى خريجخ

 قـــوانيس المجلـــى األعلـــى للجامعـــات والال يـــة الداخليـــة للكليـــة  وو قـــا لطليعـــة العمـــل بالكليـــة و ـــخ  ـــو 

  قد تم و ع خطة لدعم الطالب على كا ة القطاعات.

 :  أوال: الدعم الصيخ

 يوجد نظام الرعاية الصيية للطالب الفاص بالجامعة و ذلك مس خالل تو ير عيادات باطجة وأسـجا  مجانيـة لاـم  - 

 خل اليرم الجامعخ بالكلية أيضا يوجد عربة إسعاف تابعة للجامعة.باإلدارة الطلية بالجامعة و تقع دا

 يتم صرف العالج دو  تيمل الطالب المريض أية مصرو ات . -

 : ثانيا: الدعم المالخ

توجد خطة وا ية ومعلجة للدعم المالخ للطالب بالكلية ، حيث يـتم إعالناـا مـس خـالل مكتـب القلـول والتسـجيل   -

بإدارة رعاية اليلاب و خ دليل الطالب الجاري اعداده ومـس المتتـرت توعيعـل علـى جميـع موجودة أيضا    وهخ

 بداية العام الدراسخ ، كما يتم اإلعال  عجاا  خ الموقع االلكترونخ الفاص بالجامعة. الطالب  خ

ظـروف   يتم تقـديم الـدعم المـالخ للطـالب المسـتيقيس مـس خـالل معـايير مو ـوعية وعادلـة تتخـر  ـخ االعتلـار  -

 -: وهى كما يلىالطالب   واحتياجات

 : المساعدات المالية

 لمساندة الطالب المتميزيس على تيقيق أهدا ام التعليمية، تقدم جامعة هليوبوليى مساعدات مالية لغير القادريس 

 يس تقـديم مـا يتلـس اسـتيقاقام لاـرهالمصـرو ات. ويـتم اتفـاذ القـرار و قـا لكـل حالـة وعلـى المر ـي  لى د عع

 المساعدات.

  روط وأحكام المساعدات المالية

 لمالية للميتاجيس بالتعل .تقدم المساعدة ا -

 تقدم الطالب الريس يواجاو  صعوبات مالية . -

 يتفر القرار على أساس عديد مس المعايير المتعلقة بتوا ر الميزانية  ى كل عام . -

 ترسل نتا ج قرار لججة المساعدة المالية للطالب باللريد اإللكترونى أو علر رسالة نصية . -
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 استمرارية اليصول على المساعدات المالية روط 

 و إال سيتم إلغا  المساعدة المالية. ٢حصول الطالب على معدل تراكمخ ال يقل عس  -

 صية المعلومات الواردة  خ استمارة طلب المساعدة المالية. -

الـدخل يجـب أ  تفطـر تقديم أوليا  األمور وثيقة تتلس الو ع المادي لألسرة و خ حالة حـدو  أي تغييـر  ـخ   -

 برلك. الجامعة

 للجامعة اليق  خ ر ض طلب المساعدة المالية دو  ذكر أسلاب. -

  خ حالة اثلات إختا  معلومات ستتفر الجامعة التصرف المال م. -

 الوثا ق والمستجدات المطلوبة 

 تقديم طلب االلتياق. -

 تفطى اختلارات القلول. -

 نوية وتسديد المصرو ات الدراسية  خ المواعيد الميددة المعلجة.تقديم نتا ج  اادة المدرسة التا -

 : مليوظات

 ال تسري المساعدة المالية على الدراسة الصيتية. -

 ال تمجح المساعدة المالية أليا، وعلى الطالب التقدم بطلب المساعدة سجويا. -

تتلـس الياجـة للمسـاعدة المطلوبـة كرسـالة يطلب مس الطالب وأوليا  األمور التقدم بوثا ق ومستجدات رسمية    -

 الليرية، ويمكس أ  ترتب عيارة لطالب المساعدة )إذا استدعى األمر(. مس الموارد

يمكس لسياسات المساعدة المالية بجامعة هليوبوليى أ  تتغير مس وقس آلخر. وعلـى الطـالب وأوليـا  األمـور   -

 لكترونخ.لمكتب القلول والتسجيل وموقع الجامعة اإل الرجوع

تراجع جامعة هليوبوليى مدى تقدم الطالب مع نااية كل  صل دراسخ، ويتوقع التزام الطالب بالمدة المطلوبة   -

 قلل التفرج. GPAهرا إلى جانب تيقيق اليد األدنى المطلوب مس المعدل التراكمخ  - الدرجة الجامعية لجيل
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مالية( المعدل المطلـوب أثجـا  التصـل الدراسـخ سـيتلقى  خ حالة عدم تيقيق الطالب)المستتيد مس المساعدة ال  -

باحتمـال خسـارة المسـاعدة الماليـة إذا لـم يو ـق و ـعلل وإذا لـم يتيسـس و ـع الطالـب يفسـر   يفطره  إنرارا  

 الجاري. المساعدة المركورة للتصل

 : ٢019-٢018المجح الدراسية للعام الدراسخ 

المتميزيس دعما ماديا مس خالل انواع مفتلتة مس الملـح الماليـة بيـرط اسـتيتا  تدعم جامعة هليوبوليى الطللة  

 اليروط.

 : المجية الكاملة

 :مايلخييصل العيرة األوا ل مس طالب التانوية بمصر على مجية كاملة يعتو  بموجلاا مس د ع  -

 المصرو ات الدراسية* 

 الوجلات والسكس )و قا لتوا رها(* 

 المواصالت* 

 رسوم اختلار القلول* 

 تتميس المفتلر * 

 ليظلوا مستيقيس لاره المجية.  3.٢ويجب أ  ييصل الطللة على اجمالخ معدل تراكمخ 

 :  مجية التتوق الدراسخ

 : القواعد العامة

 :للجسب التاليةجميع المجح الدراسية تفضع 

 مس قيمة المجية المقررة طلقا للمجموع. 50% *

 للقدرات  خ التجو  والريا ة والمياركة المجتمعية ويتم التقييم مس خالل لججة متفصصة. %  50* 
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 يتمتع الطالب المتقدميس مس أصياب الدرجات األعلى  خ التانوية بما يلخ مس المجح:

 خصم تقييم المقابلة اليفصية  دراسية خصم المجية ال المجموعة الدراسى  الرسوم الدراسية 

 % 5 % 15 % أو أكتر 90 48.400

 % 5 % 10 % 90وحتى أقل مس  %80مس 

 ججيل 1700األنيطة والتتميس الصيى 

 ججيل )تسدد  ى أول عام دراسى  قط(  6000دارية المصرو ات اإل

 

 . 3.6 (CGPA)للطللة الياصليس على اجمالخ مجموع تراكمخ  %  15

 .  3.6وأقل مس  3.4 (CGPA)للطللة الياصليس على اجمالخ مجموع تراكمخ  %  10

 

 :  واسخدمجح التتوق ال

 : ريا يا على المجح الريا ية التالية بيرط تقديم  اادات رسمية وأصلية الطللة المتتوقو ييصل 

 على كامل الرسوم الدراسية للطللة العامليس على المرتلة األولى  خ اللطوالت الدولية. مجية -

 مجخ ، *% مس الرسوم الدراسية للطللة العامليس على المرتلة التانية والتالتة  خ اللطوالت الدولية مجية -

 % مس الرسوم الدراسية للطللة الياصليس على المرتلة األولى  خ اللطوالت االقليمية.50مجية على  -

 % مس الرسوم الدراسية للطللة الياصليس على المرتلة التانية والتالتة  خ اللطوالت االقليمية.٢5مجية تسمى  -

  3  ىاليصـول علـى إجمـالخ معـدل تراكمـعلى استمرارية المجح الريا ية والتقا ية على المر ـييس  ولليتاظ    ▪

 على األقل.

 :  مجية المدارس اليريكة

 % مس الرسوم الدراسية.٢0ييصل المقلوليس مس المدارس اليريكة على خصم 

 مجية األ قا  : 

موقـق  ىمـاداموا  ـ %15كا  هجاك أكتر مس  قيق يدرس بجامعة هليوبوليى ييصل كل  قيق علـى مجيـة   إذا

 أكاديمخ جيد.

  



  

5 
 

 :  الموظتيسمجية 

موقق  ىماداموا   %50ييصل الطللة مس أبجا  موظتخ جامعة هليوبوليى ومجموعة  ركات سيكع على مجية 

علـى التياقـل بالعمـل خمسـة أعـوام علـى األقـل وأ   بيرط أ  يكو  الموظق بـدوام كامـل ومضـى أكاديمخ جيد

 حددتل الجامعة وبعد موا قة مجلى أمجا  الجامعة. ىتقول الر ييصل الطالب على اليد األدنى

 :  قد العا لمجية  

جيـد   ىما دام  خ موقق أكاديم  %50ييصل الطالب الري  قد عا لل أثجا  دراستل بجامعة هليوبوليى على مجية  

 (تقدير )الججاو على أقل

  روط اليصول على المجية 

 ية ييصل على المجية األعلى.جالمتقدم المؤهل ألكتر مس م -

 جميع الفصومات المالية تطلق على الرسوم الدراسية  قط. -

 الطالـب األكـاديمخجميع الملح تعطى سجويا بعد إعادة تقييم تجري مع بداية كل عام أكاديمخ وبجا ا على تتوق   -

 والريا خ وأي تتوق آخر خالل السجة السابقة.

 تقدم بيرط نجاو الطالب وتقدمل نيو السجة الدراسية التالية. المجحجميع  -

 :  ثالتا: الدعم األكاديمخ

 :  الدعم األكاديمخ للطالب المتعتريس  -أ 

 تعترهم.تيديد مواعد لءجتماع مع هؤال  الطالب لتقديم يد العو  لام وترليل أي معر ات تؤدي الى  ❖

 عدد مس الجلسات بالمعامل واليصص العملية لتيسيس ماارات الطالب المتعتريسإتاحة  ❖

 تيتيز عضو هيئة التدريى للطالب المتعتريس للمياركة بصورة  عالة اثجا  الميا رة ❖

 ر مس الساعات المكتلية ألعضا  هيئة التدريى الطالب المتعتريستفصيص جز  كلي ❖

 االستعانة بالفصا خ نتسخ  خ الياالت اليديدة ❖
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 كاديمخ للطالب المتتوقيس: الدعم األ -ب 

 تقدم الجامعة مجح دراسية للمتتوقيس ) كما هو مو ح الحقا باللغة االنجليزية ( ❖

 وداخل مصر  خ  ترة الصيقتقدم الكلية مجح تدريلية متميزة خارج  ❖

تكريم أوا ل كل د عة عس طريق مجيام  اادة تتوق ومكا ا ة مادية رمزية وتعليق صورهم بلوحة التكـريم  ❖

 مقترو(.موقع الجامعة ) أو على

 توعيع  اادات التقدير على أوا ل الترق الدراسية مس خالل حتل تكريم تجظم بصورة سجوية )مقترو( ❖

 جانية أو بتسعار رمزية و قا لالحتياجات التعلية )مقترو(تجظيم دورات تدريلية م ❖

 المياركة  خ تجظيم المؤاتمرات واللقا ات لألقسام العلمية او للجامعة ❖

 المياركة  خ أنيطة وحدة  ما  الجودة ❖

 الدعم األكاديمخ للطالب الموهوبيس والملدعيس  - ج

 يتم تيجيع الموهوبيس والملدعيس  خ اال تراك  خ دورات لتطوير قدراتام الرهجية واإلبداعية واالبتكارية  ❖

يقوم مسؤل الجياط الطالبخ بالتجسيق مع عمـادة الكليـة بتيديـد قيمــة ونــوع الجـوا ز التـخ تمـجح للطـالب  ❖

 والملدعيس. الموهوبيس

 حتل داخل الكلية. ىيتم تكريم الطالب الموهوبيس والملدعيس    ❖

 . ةبداع وعلى موقع الكليلوحة اإل ىتم إعال  أسما  الملدعيس  ي ❖


