الترشيح

اليوم

تربية بنات عين شمس (ثانوية عامة ادبية)

السبت

عدد الطالبات

اجمالى العدد الطالبات فى
اليوم الواحد

422

422

2021 /10 /2
تربية بنات عين شمس (ثانوية عامةعلمية)

االحد

535

535

2021 /10/3

االثنين
2021/10 /4

تربية (تعليم اساسى) بنات عين شمس

277

تربية بنات عين شمس رياضة

50

بنات (طفولة) عين شمس

95

اقتصاد منزلى بنات عين شمس

21
جميع التخلفات

الثالثاء
2021 /10 /5

تخلفات آداب عام +انتساب +تربوى عام +تعليم اساسى

االربعاء

علوم بنات عين شمس

265

2021 /10 /6

علوم بنات عين شمس رياضة

236

443

الطالبات التى تخلفت عن
الحضور فى الموعد
المحدد لها
501

-

اختبارالقبول بشعبة اللغة االنجليزية (مدرج )8

تعقد اختبارات القبول فى

-

اختبارات القبول بشعبة اللغة العربية (مدرج )7

تمام العاشرة صباحا

-

اختبار القبول بشعبة اللغة الفرنسية (مدرج )6

أ -تتوجه الطالبة لدفع المصروفات الكترونيا قبل التوجه الى الكلية على االقل ب  48ساعة.
ب -طبقا للجدول المعلن تلتزم الطالبة بالحضور فى الموعد المخصص لها وفى حالة تواجد ولى االمر مع
الطالبة يتوجه الى االستراحة المخصصة الولياء االمور عند بوابة احمد تيسير لحين انتهاء خطوات تسليم
الملف.
ج -تتوجه الطالبة بمساعدة زميالتها باتحاد الطالبات الى عمل الخطوات التالية بنفس الترتيب:
 .1التوجه الى العيادة لعمل الكشف الطبى وتسليم البطاقة الستكمال جراءات التطعيم ضد فيروس
كورونا.

.2

الطالبات الملتحقة باحد الشعب التربوية فقط تتوجه الى احد االقسام التالية بالمبنى االدبى ( قسم
علم النفس -قسم مناهج وطرق التدريس -قسم اصول التربية) لعمل المقابلة الشخصية امام لجنة
مكونة من عدد من اعضاء هيئة التدريس وتسليم الطالبة استمارة بها نتيجة المقابلة.

 .3تتوجه الطالبة الى وحدة  ITبالمبنى االدبى لالستعالم عن دفع المصروفات وعمل التشعيب وفقا
لرغبة الطالبة وشروط االقسام.
 .4تحرص الطالبة على ملئ استمارة الرغبات من  10 -1بنفس االهمية والدقة فى كل رغبة وذلك
لعدم وجود تحويل داخلى بين االقسام بعد التشعيب.
 .5بعد التشعيب االلكترونى والتأكد من تسميع المصروفات تتوجه الطالبة الى مدرج  5لتسليم الملف
وبه (شهادة الثانوية العامة االصلية -شهادة الميالد االلكترونية 6 -صور شخصية حديثة – بطاقة
الترشيح -استمارة الكشف الطبى -طلب االلتحاق بالكلية -استمارة المقابلة الشخصية (طالبات
الشعب التربوية فقط) -استمارة التشعيب -افادة بسداد لمصروفات -اقرار بمحو امية عدد 4
اشخاص لطالبات الشعب االدبية والتربوية).
 .6تتابع الطالبة على موقع الكلية نتيجة قبولها بالشعب طبقا لرغبتها وشروط االقسام.
الرجاء االلتزام بارتداء الكمامة ومراعاة كافة االجراءات االحترازية

