
 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

 

 

  تكليح طة االسنان ج( زتيــان تالثـرامـج الخــاصـح )المميـ

 9102/9191   فـي العـــام الجــامعـي

 
 

 م
 البرنامج

عدد 
سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
البرنامج الدولً لبكالورٌوس طب وجراحة الفم 

 واالسنان
 سنوات5

جنٌه للساعة  0111 -
 المعتمدة للطالب المصري

دوالر سنوٌا للطالب 0111 -
 الوافد

تحاق بالبرنامج لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال -
ى شـهـادة الثــانوٌـة العــامـة الحـاصلٌن علــ

ها طبقا لما المصـرٌــة علمــً علـــوم او ما ٌعادل
للجامعات المصرٌة ٌحدده المجلس األعلى 

والمرشحٌن لاللتحاق بالكلٌة عن طرٌق مكتب 
التنسٌق او التحوٌل من اي من كلٌات طب االسنان 

 االخرى لاللتحاق بالبرنامج.

 دوالر سنوٌا 0111 سنوات 5 المالٌزٌٌنبرنامج الدراسة للطالب  9

 ان ٌكون الطالب حاصل على الجنسٌة المالٌزٌة. -
ان ٌكون الطالب حاصل على شهادة الثانوٌة العامة  -

 علمً علوم او ما ٌعادلها. –المصرٌة او المالٌزٌة 
موافقة السفارة المالٌزٌة على السماح للطالب  -

 بالجامعة.بالدراسة بالبرنامج فً احدى الكلٌتٌن 
 

 -مالحظاخ :

مقرر له الئحة مالٌة وادارٌة خاصة ومالٌزٌا ,اتفاقٌة مبرمة بٌن الجامعة االسنان "بالنسبة "للبرنامج الدراسً الخاص بالطالب المالٌزٌٌن بكلٌتً الطب وطب  -
 الكلٌتٌن بالبرنــامــج .  بإحدىبالبرنامج محدد بها الرسوم والمصروفات الدراسٌة المقررة على الطالب المالٌزٌٌن الراغبٌن لاللتحاق والدراسة 

 
 

 

 

 

 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
تيــان  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

  تكليح الطة تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   فـي العـــام الجــامعـي

 
 

 

 م
 البرنامج

عدد 
سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
برنامج بكالورٌوس الطب والجراحة القائم على 

 الجدارات
 سنوات5

جنٌه للساعة المعتمدة 0901 -
 للطالب المصري

دوالر للساعة  519.5 -
 المعتمدة للطالب الوافد

من تحاق بالبرنامج لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال -
الحـاصلٌن علــى شـهـادة الثــانوٌـة العــامـة 
المصـرٌــة علمــً علـــوم او ما ٌعادلها طبقا لما 
ٌحدده المجلس االعلى للجامعات المصرٌة 
والمرشحٌن لاللتحاق بالكلٌة عن طرٌق مكتب 

التحوٌل من اي من كلٌات الطب االخرى التنسٌق او 
 لاللتحاق بالبرنامج.

 برنامج الدراسة للطالب المالٌزٌٌن 9
 

 سنوات 5
 

 دوالر سنوٌا 0111

 ان ٌكون الطالب حاصل على الجنسٌة المالٌزٌة. -
ان ٌكون الطالب حاصل على شهادة الثانوٌة العامة  -

 علمً علوم او ما ٌعادلها. –المصرٌة او المالٌزٌة 
موافقة السفارة المالٌزٌة على السماح للطالب  -

 بالدراسة بالبرنامج فً احدى الكلٌتٌن بالجامعة.
 -مالحظاخ :

مقرر له الئحة مالٌة وادارٌة خاصة ومالٌزٌا ,اتفاقٌة مبرمة بٌن الجامعة االسنان "بالنسبة "للبرنامج الدراسً الخاص بالطالب المالٌزٌٌن بكلٌتً الطب وطب  -
 الكلٌتٌن بالبرنــامــج .  بإحدىبالبرنامج محدد بها الرسوم والمصروفات الدراسٌة المقررة على الطالب المالٌزٌٌن الراغبٌن لاللتحاق والدراسة 

 
 
 
 

 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
تيــان  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

  تكليح الصيذلح تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   فـي العـــام الجــامعـي

 
 

 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

 برنامج الصٌدلة االكلٌنٌكٌة 0
 

 سنوات 5

 
جنٌها للساعة  651

 المعتمدة

تحاق لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال -
الحـاصلٌن علــى شـهـادة الثــانوٌـة بالبرنامج 

العــامـة المصـرٌــة علمــً علـــوم  او ما 
ٌعادلها طبقا لما ٌحدده المجلس االعلى 
للجامعات المصرٌة والمرشحٌن لاللتحاق 
بالكلٌة عن طرٌق مكتب التنسٌق او التحوٌل 
من اي من كلٌات الصٌدلة االخرى لاللتحاق 

 بالبرنامج .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
تيــان  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

  تكليح التمريض تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   فـي العـــام الجــامعـي

 
 

 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
 الدبلوم التخصصً

 الفنً للتمرٌضلخرٌجً المعهد 
 سنتٌن

 جنٌها سنوٌا 5111
" مقسمة على ثالث 

 فصول دراسٌة "

ان ٌكون الطالب حاصل على شهادة دبلوم  -
المعهد الفنً للتمرٌض بدرجة جٌد , او ما 

 ٌعادلها .
ان تكون اللغة االنجلٌزٌة هً احدى اللغات  -

 التً تم دراستها.
شهور فترة تدرٌبٌة  6ان ٌكون قد قضى  -

 او بٌان حالة من مكان العمل . )االمتٌاز (
اجتٌاز الكشف الطبً او اختبارات القبول  -

 الموحدة التً ٌقرها المجلس االعلى للجامعات.
 تقدٌم ما ٌفٌد حسن السٌر والسلوك. -
 موافقة جهة العمل )ان وجد( . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
تيــان  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

  تكليح العلوم تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   الجــامعـيفـي العـــام 

 
 

 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
 برنامج

 جٌولوجٌا البترول والتعدٌن

 
 

 سنوات 4

للسنه جنٌها  01111
 الدراسٌة

ٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً االلتحاق  -
بالبرنامج الحاصلٌن على شهادة الثانوٌة العامة 

علوم( او ما ٌعادلها  –المصرٌة علمً )رٌاضة 
طبقا لما ٌحدده المجلس االعلى للجامعات 

 .المصرٌة

9 
 برنامج

 التقنٌة الحٌوٌة الصناعٌة
 سنوات 4

للسنه جنٌها  01111
 الدراسٌة

الراغبٌن فً االتحاق  ٌتم قبول الطالب -
بالبرنامج الحـاصلٌن علـى شـهادة الثـانوٌـة 
العامة المصرٌة )علـوم( او ما ٌعادلها طبقا لما 
ٌحدده المجلس االعلى للجامعات المصرٌة 
والمرشحٌن لاللتحاق بالكلٌة عن طرٌق مكتب 
التنسٌق او التحوٌل من اي من كلٌات العلوم 

 االخرى لاللتحاق بالبرنامج .
 
 
 
 
 
 
 

  تكليح الهنذسح  تيــان تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
فـي  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

 9102/9191   العـــام الجــامعـي

 
 

 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

 برنامج هندسة التشٌد 0

 سنوات 5
 

 
 جنٌها90111

 للسنه الدراسٌة
 بخالف الكتب الدراسٌة

تحاق لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال
بالبرنامج الحـاصلٌن علـى شـهادة الثـانوٌـة 
العامة المصرٌة علمً رٌاضة , او ما ٌعادلها 
طبقا لما ٌحدده المجلس االعلى للجامعات 
المصرٌة والمرشحٌن لاللتحاق بالكلٌة عن 

ب التنسٌق او التحوٌل من اي من طرٌق مكت
 كلٌات الهندسة االخرى لاللتحاق بالبرنامج

 برنامج هندسة العمارة البٌئٌة 9

 برنامج هندسة المٌكاترونٌات 5

 برنامج هندسة الطاقة المتجددة 4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
تيــان  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

   الحقوقتكليح تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   الجــامعـيفـي العـــام 

 
 

 

 البرنامج م
عدد سنوات 

 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
اللغة الحقوق برنامج 

 االنجلٌزٌة
 سنوات 4

 –جنٌة للفرقة االولً  6111
 الثالثة –الثانٌة 

 الدراسٌةبخالف رسوم الكتب 
 جنٌة للفرقة الرابعة 4111

 بخالف رسوم الكتب الدراسٌة
+ رسوم االنتساب واالنتظام 

 لجمٌع الفرق

تحاق بالبرنامج لاالٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً  -
الحـاصلٌن علـى شـهادة الثـانوٌـة العامة المصرٌة 

ها طبقا لما ٌحدده المجلس األعلى او ما ٌعادل
مرشحٌن لاللتحاق بالكلٌة للجامعات المصرٌة وال

عن طرٌق مكتب التنسٌق او التحوٌل من اي من 
 كلٌات الحقوق االخرى لاللتحاق بالبرنامج.

% على االقل من 55ٌشترط حصوله على نسبة  -
 درجة مادة اللغة االنجلٌزٌة

 
 
 
 
 
 

 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
تيــان  مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

  تكليح االداب تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   فـي العـــام الجــامعـي

 
 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
برنامج شعبة اللغة العربٌة وادابها لغٌر 

 الناطقٌن بها

 سنوات 4

تحاق لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال - دوالر سنوٌا 9511
بالبرنامج الحـاصلٌن علـى شـهادة الثـانوٌـة 
العامة المصرٌة او ما ٌعادلها طبقا لما ٌحدده 
المجلس االعلى للجامعات المصرٌة والمرشحٌن 
لاللتحاق بالكلٌة عن طرٌق مكتب التنسٌق او 
التحوٌل من اي من كلٌات اآلداب االخرى 

 لاللتحاق بالبرنامج.
 

9 
ظم برنامج المساحة والخرائط ون

 المعلومات الجغرافٌة
 جنٌها سنوٌا 6511

 المعلومات والمكتبات قنٌةبرنامج ت 5
جنٌه للساعه  051

 المعتمدة

 

 -مالحظاخ :

بالبرنامج محدد بها  بالنسبة " لبرنامج شعبة اللغة العربٌة لغٌر الناطقٌن بها " اتفاقٌة مبرمة بٌن الجامعة والصٌن , مقرر لها الئحة مالٌة وادارٌة خاصة - 
 الرسوم والمصروفات الدراسٌة المقررة على الطالب الصٌنٌٌن الراغبٌن لاللتحاق والدراسة بالشعبة .

 
 
 
 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
 مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

 
  تكليح التجارج  ـرامـج الخــاصـح )المميـزج( تيــان تالث

 9102/9191   فـي العـــام الجــامعـي

 
 

 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات الدراسٌة 
للبرنامج فً العام الجامعً 

9102/9191 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

 اللغة االنجلٌزٌةالتجارة برنامج  0

 سنوات 4

جنٌه ٌضاف الٌها قٌمة 5111
 المراجع الخاصة بالدراسة

تحاق بالبرنامج لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال
الحـاصلٌن علـى شـهادة الثـانوٌـة العامة 
المصرٌة او ما ٌعادلها طبقا لما ٌحدده المجلس 
االعلى للجامعات المصرٌة والمرشحٌن لاللتحاق 

للطالب بالكلٌة عن طرٌق االدارة المركزٌة 
الوافدٌن او التحوٌل من اي من كلٌات التجارة 

 االخرى لاللتحاق بالبرنامج .
9 

 برنامج " نظم معلومات االعمال "
 "BIS  " 

جنٌه للساعة المعتمدة  511
ٌضاف الٌها قٌمة المراجع 

 الخاصة بالدراسة

 

 
 
 
 
 



 
 اــــــــــجامعة طنط               

 اإلدارة العامة لشئون التعلٌم والطالب    
 مكتـب مـدٌـر عـام التعلــٌم          

 
  تكليح الترتيح تيــان تالثـرامـج الخــاصـح )المميـزج( 

 9102/9191   العـــام الجــامعـيفـي 

 

 البرنامج م
عدد 

سنوات 
 الدراسة

متوسط المصروفات 
الدراسٌة للبرنامج فً العام 

 9102/9191الجامعً 
 شروط ومتطلبات االلتحاق بالبرنامج

0 
 برنامج التعلٌم باللغة االنجلٌزٌة

 للشعب العلمٌة
 سنوات 4

 جنٌها 0111
 للعام الجامعً

 الدراسٌةبخالف الكتب 
وٌمكن تسدٌد الرسوم على 

 دفعتٌن

تحاق بالبرنامج لٌتم قبول الطالب الراغبٌن فً اال -
الحـاصلٌن علـى شـهادة الثـانوٌـة العامة المصرٌة 
علمً علوم او رٌاضة , او ما ٌعادلها طبقا لما ٌحدده 
المجلس االعلى للجامعات المصرٌة والمرشحٌن 

لتنسٌق , او التحوٌل لاللتحاق بالكلٌة عن طرٌق مكتب ا
 من اي من كلٌات التربٌة االخرى لاللتحاق بالبرنامج .

 ان تكون اللغة االنجلٌزٌة هً اللغة االولى للطالب . -
% على االقل من درجة 55ٌشترط حصوله على نسبة  -

الفزٌاء  –المادة المؤهلة لاللتحاق بالشعبة )الرٌاضٌات 
 العلوم البٌولوجٌة والجٌولوجٌة ( –الكٌمٌاء  –

 

 -ملحوظاخ عامح :

البرامج التعلٌمٌة الممٌزة بالجامعة ٌقوم الطالب بسداد الرسوم والمصروفات الخاصة بالبرنامج والمقررة على الطالب  بأحدفً حالة رغبة الطالب الوافد التسجٌل  -
لسنه  95مجلس الوزراء رقم المصرٌٌن , وذلك بعد سداده الرسوم والمصروفات الدراسٌة المقررة على الطالب الوافدٌن بالدوالر , وذلك بناء على قرار رئٌس 
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