 -2/1/8الطالب الوافدون -:
 )1أعداد الوافدين فى السنوات الخمس الماضية ويتضح ذلك من الجدول التالى -:
العام الدراسى

عدد الطالب الوافدين /العدد الكلى

النسبة المئوية

2112 / 2112

2752 / 21

% 1.0

2112 / 2112

2992 / 20

% 1.07

2117 / 2112

2911 / 29

% .59

2110 / 2117

7225 / 29

% .92

2115 / 2110

7215 / 02

% 1.2

 )2ونالحظ من الجدول السابق إنخفاا نسابة الطاالب الوافادين فاى عاام 2112 / 2112
ويرجع ذلك إلى عدم اإلستقرار األمناى فاى الابالد م ياح يالحاظ إرمفاا معادل الت ييار فاى
أعااداد الطااالب الوافاادين عااالل األعااوام (  ) 2115 / 2110 - 2110 / 2117حي ا
يرجع إرمفا نسابة الطاالب الوافادين ماع الةياادل الملفو اة فاى إجماالى أعاداد الطاالب
بالمعهد نظرا ً لتفعيل بعض السياسات لجابب الوافادين ومقاديح الرعاياة لهاح م ال مطبياق
المعهاد لنظا ام التعلاايح اإللكترونااى فااى الو ا الفااالى و منفيااب بعااض الباارامش واألن ااطة
لرعاية الطالب الوافدين و منها:
 إساااتقبال وفاااود مااان لاااالب بعاااض الااادول للتعااارا علاااى إمكاناااات المعهاااد المادياااة
والب رية والتعليمية.
 التبادل ال قافى مع السفارات العربية المختلفة بمصر من عالل:
 إرسال دليل يفتوى على كافة اإلمكانات المادية واألكاديمية والب رية.ق
 عطط وبرامش التطوير بالمعهد للتعرا على إمكاناات المعهاد م وذلاك بالتنساي ًمع بعض السفارات لدول الخليش م ل السعودية و الكوي واالمارات .
 .2ومن وسائل الترويش التى سيستخدمها المعهد لجبب الطالب الوافدين-:
 الجرائد اليومية األك ر إنت ارا ً فى الدول العربية واألفريقية م ل جريدل األهرام.
 إمفا يات التبادل العلمى وال قافى مع بعض الدول اإل ليمية والعربية.
 المو ع اإللكترونى للمعهد .
 الموا ع اإللكترونية الواسعة اإلستخدام م ل  :اليوم السابع – مصراوى  ..إلخ.
أ -ولقااد وضااع المعهااد ضاامن أولويامااو عااالل الساانوات القادمااة مضاااعفة أعااداد الوافاادين
لألسباب التالية:
 بدء مطبيق نظام التعليح اإللكترونى والبى سيتناسب مع لبيعة المرحلة القادمة.
 منمياة ماواردا البامياو حيا يعتبار الطاالب الوافادون أحاد أهاح عنامار عطاة المعهاد
لتنمية مواردا.

ونظرا ً لألحداث الجارية فى سوريا فقد أمدرت وزارل التعليح العالى رار يقضى بقبول الطالب
السوريين ومعاملتهح معاملة المصريين من حي سداد المصروفات الدراسية فى حالة حصول
شهادل ال انوية من مصر م أما الطالب الفاملون على شهادل ال انوية المعادلة من سوريا يسددون
نسبة (  ) % 71من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررل على الطالب الوافدين

